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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου
Πάρκου Αλοννήσου και Βορείων Σποράδων
Πατητήρι, Αλόννησος
Πατητήρι
37005
Ελλάδα
2424066419
2424066376
Σπυρίδων Ιωσηφίδης
info@alonissos-park.gr
www.alonissos-park.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση
Πόλη
Ταχυδρομικός Κωδικός
Χώρα
Κωδικός NUTS
Τηλέφωνο
Φαξ
Αρμόδιος για πληροφορίες
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι κοινωφελές μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.) – Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου των
άρθρων 18, 19 και 21 Ν. 1650/1986 (Α΄160), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4519/2018 (Α΄25), και
εδρεύει στην Αλόννησο.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της αναθέτουσας αρχής είναι η διοίκηση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων
της φύσης και του τοπίου των άρθρων 18, 19 και 21 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160) σύμφωνα με το άρθρο 4
του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α΄25).
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

γ)

Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

δ)

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

ε)

H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr
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1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020» Άξονας προτεραιότητας: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033233, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ. Η δαπάνη για τη
σύμβαση βαρύνει την με ΚΑ: ΣΑΕ 275/1 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους
2020 του Φ.Δ. Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
Η σύμβαση αφορά τη υλοποίηση των πακέτων εργασίας Π.Ε. 3.1, Π.Ε. 3.2, Π.Ε. 3.3, Π.Ε. 3.4 και Π.Ε. 3.8
του υποέργου Νο 3 της Πράξης: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με βάση την απόφαση
ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11054/09-12-2019 (ΑΔΑ: 64Α246ΜΤΛΡ-0Φ0) όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2897/30-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΝΠΞ46ΜΤΛΡ-ΙΕΣ) του
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό MIS 5033233. Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε.
(αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ27510136).
Η θετική γνώμη προέγκρισης δημοπράτησης της Διαχειριστικής Αρχής ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη
αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης χαρακτηριστικών ειδών και
οικοτόπων του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» για τα οποία κρίνεται
άκρως απαραίτητο να εφαρμοστούν διαχειριστικές δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της ίδιας
πράξης και των πακέτων εργασίας (Π.Ε.): Π.Ε. 3.1, Π.Ε. 3.2, Π.Ε. 3.3, Π.Ε. 3.4 και Π.Ε. 3.8 με στόχο τη
βελτίωση της κατάστασης διατήρησής τους. Τα παραδοτέα της σύμβασης θα βοηθήσουν στο ακριβέστερο
σχεδιασμό και κατ’ επέκταση στην αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων διαχειριστικών δράσεων.
Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών δίνεται στο Παράρτημα Ι.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: «Οικολογική αποτύπωση του οικοτόπου 1120 (Posidonia Beds) και αξιολόγηση των πιέσεων
που ασκούνται στα λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia oceanica)», εκτιμώμενης αξίας είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς
Φ.Π.Α.: 20.000,00€, Φ.Π.Α.: 4.800,00 €). Κωδικός CPV: [90711500-9] - Περιβαλλοντική παρακολούθηση.
ΤΜΗΜΑ 2: «Καταγραφή πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων του μαυροπετρίτη (Falco
Eleonora)», εκτιμώμενης αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 20.000,00€, Φ.Π.Α.: 4.800,00 €).
Κωδικός CPV: [90721700-4] - Υπηρεσίες προστασίας ειδών υπό εξαφάνιση.
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ΤΜΗΜΑ 3: «Καταγραφή πληθυσμιακής πυκνότητας, πλούτου ειδών, σύνθεσης και δομής των
ιχθυοκοινοτήτων των υφάλων» εκτιμώμενης αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
(24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 20.000,00€, Φ.Π.Α.:
4.800,00 €). Κωδικός CPV: [90711300-7]- Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών.
ΤΜΗΜΑ 4: «Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των υφάλων (τύπος οικοτόπου 1170)», εκτιμώμενης
αξίας είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (28,500.00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 22.983,87 €, Φ.Π.Α.: 5.516,13 €). Κωδικός CPV: [90711300-7] - Ανάλυση
περιβαλλοντικών δεικτών.
ΤΜΗΜΑ 5: «Καταγραφή και αξιολόγηση του πληθυσμού της πίννας (Pinna nobilis) στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. μετά τα
επεισόδια μαζικής θνησιμότητας λόγω του παρασίτου Haplosporidium pinnae», εκτιμώμενης αξίας είκοσι
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (24,500.00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 19.758,06 €, Φ.Π.Α.: 4.741,94€). Κωδικός CPV: [90721700-4] - Υπηρεσίες
προστασίας ειδών υπό εξαφάνιση.
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για περισσότερα τμήματα της παρούσης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (127.400,00 €)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 102.741,93 Φ.Π.Α. : € 24.658,06).
Η διάρκεια της σύμβασης όλων των τμημάτων ορίζεται έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
- το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
- την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (Αριθμός Απόφασης 161/2016) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με θέμα «Οδηγίες συμπλήρωσης για το ‘’Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016»,
- την Κατευθυντήρια Οδηγία 19 (2η Έκδοση – Αριθμός Απόφασης 1/2018) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με θέμα Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ I) και
235 (ΒΙΒΛΙΟ II) του Ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»,
- την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (Απόφαση 3/24-01-2018) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με θέμα «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),
- τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28η/11/2007, για τροποποίηση του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου
για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον
αφορά στην αναθεώρηση του CPV,
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- τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2365/ της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2017 για την
τροποποίηση της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον
αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων,
- τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 868/2014 της Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2014 για τροποποίηση των
παραρτημάτων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1095/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS),
- τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006»,
- το Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α'/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
- το Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/26-03-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις,
- τη παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/Α'/09-05-2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
- το Ν. 4129/2013 (Φ.Ε.Κ. 52/Α’/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
- το Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α’/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις»,
- το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
- το Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α΄/07-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
- το Ν. 2121/1993 (Φ.Ε.Κ. 25/Α'/04-03-1993) “Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά Δικαιώματα και
πολιτιστικά Θέματα”,
- το Π.Δ 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/Α'/23-03-2015) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
- το Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/05-08-2016) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
- το Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.
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- τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- τη με αριθ. 56902/215/2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1924/Β’/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)»,
- το Ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις”,
- την αριθ. 81896/ΕΥΘΥ712/24-08-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015) «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων (Άρθρο 36)»,
- το Ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ. 47/Α’/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –καταπολέμηση
γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών κι άλλες διατάξεις» (Άρθρο
28),
- το Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α’/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του N. 4046/2012, του N. 4093/2012 και του N 4127/2013 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το
άρθρο 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου»,
- τη με αριθ. Π1/2380/2012 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3400/Β΄/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
- την ΠΟΛ 1056/05 με αριθ. πρωτ. 1032801/208/0015/31-03-2005 Υπ. Οικονομικών και την
13984/ΕΥΣ/2810/21-01-2005 «Περί εφαρμογής νέων συντελεστών του Φ.Π.Α.»,
- την ΠΟΛ 1061/24-05-2016/ Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων
συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών,
- την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Φ.Ε.Κ.
3698/Β’/16-11-2016) «Έγκριση ‘’Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης’’ (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων
των οδηγιών»,
- την υπ’ αριθ. 1191 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 969/Β’/22-3-2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών [Α.Ε.Π.Π.], καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α΄/147),
- την υπ’ αρίθμ. 5143/ Υ.Α. (ΦΕΚ 3335/Β’/ 11-12-2014) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών
λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204), όπως ισχύει,
- το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Β΄/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες
διατάξεις»,
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- την υπ΄αριθ. οικ. 56780 Y.A. (Φ.Ε.Κ. 538/Υ.Ο.Δ.Δ./24-12-2015) «Τροποποίηση της 28896/21−12−2009
απόφασης της Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» (ΥΟΔΔ 538/ 2009), όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει»,
- την υπ΄ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60656/1582 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2879/Β/05-07-2019) «Έγκριση του εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και
Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων»,
- την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11054/09-12-2019 (ΑΔΑ:64Α246ΜΤΛΡ-0Φ0) Απόφαση της
Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤ Ένταξη της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ
5033233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2014-2020»,
- την υπ’ αριθ. 275/1 ΣΑΕ με κωδικό έργου: 2019ΣΕ27510136 (ΑΔΑ:6ΨΣΨ46ΜΤΛΡ-9ΚΩ),
-

την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β/17-01-2020 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 30/Β΄/17-01-2020), με την οποία
εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2020 του Φ.Δ. Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. Η υπ’ αριθ. 12/2020
Απόφαση της 53ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. (23-01-2020) περί επικαιροποίησης του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού με το ποσό τις εγκεκριμένης πίστωσης ΣΑΕ 275/1 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:
2019ΣΕ27510136),

- το με κωδ. ΑΔΑΜ 20REQ006215790 Πρωτογενές Αίτημα, 20REQ006216015 Εγκεκριμένο Αίτημα που
αφορούν στη πρόθεση του Φ.Δ.Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. να προβεί στην συγκεκριμένη προμήθεια,
- την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2897/30-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΝΠΞ46ΜΤΛΡ-ΙΕΣ) Απόφαση της
Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤ, 1η Τροποποίηση της Πράξης της
Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,
-

την υπ’ αριθ. 41/13-05-2020 Απόφαση της 56ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. περί έγκρισης του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αξιολόγηση της οικολογικής
κατάστασης χαρακτηριστικών ειδών και οικοτόπων του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων» του υποέργου 3 (ΑΔΑ: ΡΔ0Ρ46Μ9Τ2-9ΓΝ),

- τη με αριθμ. 20α/11-03-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φ.Δ. Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. με θέμα Ορισμός επιτροπής
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση των
υπηρεσιών «Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης χαρακτηριστικών ειδών και οικοτόπων του
Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» του υποέργου 3 στα πλαίσια του
ΥΜΕΠΕΡΑΑ που θα πραγματοποιήσει ο Φ.Δ. Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. (ΑΔΑ: ΩΡΩ546Μ9Τ2-5ΡΥ),
- τη με αριθμ. 20β/11-03-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φ.Δ. Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. που αφορά στον ορισμό
Επιτροπής Παρακολούθησης & παραλαβής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση
των υπηρεσιών «Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης χαρακτηριστικών ειδών και οικοτόπων του
Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» του υποέργου 3 (ΑΔΑ: ΩΡΩ546Μ9Τ25ΡΥ),
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-

1.5

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15η Ιουνίου και ώρα 15:00 (32 ημέρες από
την ανάρτηση στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, την 15η Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

1.6
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στις 14 Μαΐου 2020.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 91921.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες του νομού Μαγνησίας
«Ταχυδρόμος» και «Θεσσαλία», στις 15 και 18 Μαΐου 2020 αντίστοιχα σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL): http://alonissos-park.gr στην διαδρομή : Αρχική σελίδα ► Ανακοινώσεις.

Β.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο της περίληψης της Διακήρυξης, αρχικής και τυχόν
επαναληπτικής βαρύνει τους μειοδότες ανάλογα με το συμβατικό τίμημα του/των τμήματος/των για τα
οποία υποβάλουν προσφορά.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
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εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η προκήρυξη (περίληψη) όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στον ελληνικό τύπο
2. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της όπως αυτή θα δημοσιευθεί στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής:
i. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Αναλυτική περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ii. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II. Τεχνική προσφορά - Πίνακες συμμόρφωσης.
iii. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.). Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.), συμπληρωμένο με τα στοιχεία του
διαγωνισμού το οποίο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Φ.Δ. Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. σε επεξεργάσιμη
μορφή αρχείου .doc και η συμπλήρωσή του είναι υποχρεωτική.
iv. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
v. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών.
vi. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. Σχέδιο σύμβασης.
3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 12 ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της
παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984
(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνίας με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της Σ.Δ.Σ. και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Σχετικά υποδείγματα περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος - μέλος της Ένωσης,
β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένης νομικής μορφής για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., Πιο
συγκεκριμένα το ποσό της απαιτούμενης εγγυητικής ανά τμήμα, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:
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Αριθμός/όνομα τμήματος

Αξία τμήματος
χωρίς ΦΠΑ
(ευρώ)

Εγγυητική
συμμετοχή για το
τμήμα (2%)
(ευρώ)

Ολογράφως

ΤΜΗΜΑ 1. Οικολογική αποτύπωση του
οικοτόπου 1120 (Posidonia Beds) και
αξιολόγηση των πιέσεων που ασκούνται
στα λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia
oceanica)

20.000,00

400,00 Τετρακόσια ευρώ

ΤΜΗΜΑ 2. Καταγραφή πυρήνων
κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων
του μαυροπετρίτη (Falco Eleonora)

20.000,00

400,00 Τετρακόσια ευρώ

ΤΜΗΜΑ 3. Καταγραφή πληθυσμιακής
πυκνότητας, πλούτου ειδών, σύνθεσης και
δομής των ιχθυοκοινοτήτων των υφάλων

20.000,00

400,00 Τετρακόσια ευρώ

22.983,87

Τετρακόσια
πενήντα εννέα
459,68
ευρώ και εξήντα
οκτώ λεπτά

19.758,06

Τριακόσια
ενενήντα πέντε
395,16
ευρώ και δέκα έξι
λεπτά

ΤΜΗΜΑ 4. Αξιολόγηση της οικολογικής
κατάστασης των υφάλων (τύπος
οικοτόπου 1170)
ΤΜΗΜΑ 5. Καταγραφή και αξιολόγηση
του πληθυσμού της πίννας (Pinna
nobilis)στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. μετά τα επεισόδια
μαζικής θνησιμότητας λόγω του
παρασίτου Haplosporidium pinnae

Σχετικά υποδείγματα περιέχονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας ήτοι μέχρι 22-01-2021, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και την εγγύηση συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης - πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στο
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με
την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
Ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
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2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ., ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η
εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.
Διευκρινίζεται πως καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συνιστά προαπαιτούμενο
στοιχείο συμμετοχής και δεν βαθμολογείται ή ποσοτικοποιείται σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
αξιολόγησης.
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας θα πρέπει να έχουν
συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων στον τομέα δραστηριοτήτων
που καλύπτει η υπόψη σύμβαση ύψους τουλάχιστον στο 100% της αξίας της σύμβασης για το/τα
τμήμα/τα για το/τα οποία υποβάλλουν προσφορά (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 50% της αξίας της σύμβασης για το/τα
τμήμα/τα για το/τα οποία υποβάλλουν προσφορά (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Διευκρινίζεται πως η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια συνιστά προαπαιτούμενο στοιχείο
συμμετοχής και δεν βαθμολογείται ή ποσοτικοποιείται σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
αξιολόγησης.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν για το:

ΤΜΗΜΑ 1. «Οικολογική αποτύπωση του οικοτόπου 1120 (Posidonia Beds) και αξιολόγηση των πιέσεων
που ασκούνται στα λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia oceanica)»
Απαιτείται να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παροχής
υπηρεσιών σχετικά με προστασία βιοποικιλότητας και αξιολόγηση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής σε
είδη/τύπους οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος ύψους τουλάχιστο στο 100% του προϋπολογισμού του
συγκεκριμένου τμήματος άνευ Φ.Π.Α.
β) η ερευνητική ομάδα να αποτελείται από δύο ειδικούς επιστήμονες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε
μελέτες θαλασσίων οικοτόπων.
γ) Τα απαραίτητα προσόντα των ειδικών επιστημόνων είναι:
 Να έχουν μεταπτυχιακό σε θέματα Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης και διδακτορικό σε θέματα
θαλάσσιας οικολογίας.
 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη συλλογή δεδομένων πεδίου στο
θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα, κατά προτίμηση εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000 ή
και θαλασσίων Πάρκων.
 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών να έχουν εργαστεί σε προγράμματα συλλογής
δεδομένων στον θαλάσσιο χώρο για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, θεσμοθέτησης
Καταδυτικών Πάρκων, υλοποίηση ερευνητικών έργων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, κ.λπ.
 Να έχουν επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με χαρτογράφηση/παρακολούθηση θαλάσσιων
οικοτόπων καθώς και με καταγραφή βιοποικιλότητας.
Επίσης απαιτείται να διαθέτουν:
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δ) όργανα πεδίου όπως Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (GPS), καταδυτικό εξοπλισμό, εξοπλισμό
υποβρύχιας φωτογραφίας και βιντεοσκόπησης καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εφαρμογή
πρωτοκόλλων μη καταστρεπτικών δειγματοληψιών σε λιβάδια ποσειδωνίας.
ε) δίπλωμα καταδύσεων επιπέδου Rescue Diver και πάνω, Nitrox και πάνω καθώς και επιστημονικής
κατάδυσης (Scientific Diving) πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς/παρόχους διπλωμάτων αυτόνομης κατάδυσης, με τα
οποία βεβαιώνεται πως ο συμμετέχων στον διαγωνισμό έχει την τεχνική ικανότητα της υλοποίησης του
έργου.

ΤΜΗΜΑ 2. «Καταγραφή πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων του μαυροπετρίτη (Falco
Eleonora)
Απαιτείται οι υποψήφιοι ανάδοχοι να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών σχετικές με το αντικείμενο της παρούσας (καταγραφές ορνιθοπανίδας και ιδιαίτερα
αρπακτικών πτηνών).
β) Να διαθέτουν ομάδα έργου η οποία θα αποτελείται κατ' ελάχιστο από δύο (2) ειδικούς επιστήμονες ως
εξής:
1. ένας συντονιστής ειδικός επιστήμονας με εξειδίκευση στην ορνιθολογία, με αποδεδειγμένη
επαγγελματική εμπειρία 5 ετών στα αρπακτικά πουλιά,
2. ένας ειδικός επιστήμονας θα πρέπει να έχει εξειδίκευση στην οικολογική μοντελοποίηση με
αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 5 ετών,
οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τις καταγραφές πεδίου, την παραγωγή των χαρτών με τα κρίσιμα
ενδιαιτήματα, την ανάλυση, αξιολόγηση και διαχείριση των δεδομένων και τη σύνταξη της τεχνικής
αναφοράς, ο ένας εκ των οποίων θα οριστεί ως υπεύθυνος υλοποίησης του έργου.
Ειδικότερα απαραίτητα προσόντα των ειδικών επιστημόνων είναι:
γ) ο συντονιστής της Ομάδας Έργου, θα πρέπει να είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με
συναφές αντικείμενο στη Διαχείριση και Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος σε θέμα ορνιθοπανίδας. Θα πρέπει να έχει τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5)
ετών σε καταγραφή αρπακτικών πουλιών στο πεδίο, και τουλάχιστον τρεις (3) δημοσιευμένες εργασίες σε
επιστημονικά περιοδικά με κρίση για τα αρπακτικά πουλιά. Η συνολική διάρκεια της σχετικής με το
αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης εμπειρίας την τελευταία πενταετία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
δύο (2) έτη, και να αφορά υπηρεσίες καταγραφής/παρακολούθησης αρπακτικών πουλιών,
δ) ο δεύτερος ειδικός επιστήμονας θα είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφές
αντικείμενο στη Διαχείριση και Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος σε θέματα οικολογικής μοντελοποίησης. Ο ειδικός επιστήμονας θα πρέπει να έχει
αποδεδειγμένη εμπειρία στην α) ανάπτυξη οικολογικών μοντέλων, β) ανάπτυξη τεχνικών αθροιστικών
πιέσεων, γ) μοντελοποίηση δυνητικών κατανομών αρπακτικών ειδών, δ) διαχείριση θαλάσσιων
προστατευόμενων περιοχών που αποδεικνύεται από σχετικές συμβάσεις έργων ή δημοσιευμένες
εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές.
Η ανωτέρω εμπειρία των ατόμων της Ομάδας έργου είναι η ελάχιστη που απαιτείται.
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Επίσης απαιτείται να διαθέτουν:
ε) όργανα πεδίου, όπως Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (GPS) χειρός, τηλεσκόπια, διόπτρες, πυξίδες,
όργανα καταγραφής και αποτύπωσης ψηφιακής πληροφορίας υψηλής ευκρίνειας και μη επανδρωμένα
ιπτάμενα οχήματα, καθώς και πακέτο λογισμικό Office και ARCGIS για την καταχώρηση δεδομένων πεδίου
και την παραγωγή των χαρτών με τα κρίσιμα ενδιαιτήματα του μαυροπετρίτη.
στ) άδειες/ πιστοποιητικά για πτήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων που έχουν εκδοθεί από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία
βεβαιώνεται η ικανότητα διεξαγωγής σχετικών ερευνών.

ΤΜΗΜΑ 3. «Καταγραφή πληθυσμιακής πυκνότητας, πλούτου ειδών, σύνθεσης και δομής των
ιχθυοκοινοτήτων των υφάλων»
Απαιτείται οι υποψήφιοι ανάδοχοι να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Η ομάδα έργου να αποτελείται από:
1. Έναν συντονιστή Ειδικό Επιστήμονα με ειδίκευση σε θέματα θαλάσσιας οικολογίας και θαλάσσιας
βιοποικιλότητας, με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών και
εμπειρία στο συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων.
2. Δύο Ειδικούς Επιστήμονες, βιολόγους ή θαλάσσιους επιστήμονες ή περιβαλλοντολόγους ή
συναφών ειδικοτήτων με εμπειρία στην καταγραφή πληθυσμιακής πυκνότητας, πλούτου ειδών,
σύνθεσης και δομής ιχθυοκοινοτήτων των υφάλων.
Ειδικότερα απαραίτητα προσόντα των ειδικών επιστημόνων είναι:
β) ο συντονιστής της Ομάδας Έργου, θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε θέμα
θαλάσσιας οικολογίας, με σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του έργου που τεκμηριώνεται με
τουλάχιστον δύο (2) δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κρίση σχετικά με την
καταγραφή πληθυσμιακής πυκνότητας, πλούτου ειδών, σύνθεσης και δομής ιχθυοκοινοτήτων των
υφάλων με αυτόνομη κατάδυση.
Ο συντονιστής θα πρέπει να έχει τεκμηριωμένη εμπειρία: α) συντονισμού τουλάχιστον δύο
προγραμμάτων στο ευρύτερο αντικείμενο της θαλάσσιας οικολογίας και διατήρησης, αθροιστικής
διάρκειας τουλάχιστον 24 μηνών (σε εν εξελίξει έργα υπολογίζεται ο χρόνος υλοποίησης μέχρι την
προθεσμία κατάθεσης προσφορών) και αθροιστικού προϋπολογισμού τουλάχιστον διπλάσιο από το ύψος
του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), β) σε έργα με
συναφές αντικείμενο (οικολογικής παρακολούθησης σε Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή), γ)
επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
γ) οι δύο ειδικοί επιστήμονες με πτυχίο αυτόνομης κατάδυσης τουλάχιστον δευτέρου επιπέδου και
εμπειρία στην επιστημονική κατάδυση, ειδικά για την καταγραφή πληθυσμιακής πυκνότητας, πλούτου
ειδών, σύνθεσης και δομής ιχθυοκοινοτήτων των υφάλων, που θα αποδεικνύεται από σχετικές πτυχιακές
ή διπλωματικές εργασίες ή δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές στις οποίες έχουν
εφαρμοστεί σχετικές μέθοδοι με αυτόνομη κατάδυση.

δ) ΤΜΗΜΑ 4. «Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των υφάλων (τύπος οικοτόπου 1170)»
Απαιτείται οι υποψήφιοι ανάδοχοι να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
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α) Να διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό για τη βέλτιστη υλοποίηση της σύμβασης, ήτοι:
θαλάσσιοι βιολόγοι, βιολόγοι, περιβαλλοντολόγοι, θαλάσσιοι επιστήμονες με εμπειρία στην επιστημονική
κατάδυση.
β) Να υπάρχει ομάδα έργου στη σύνθεση της οποίας θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον 5 ειδικοί
επιστήμονες με τα ακόλουθα προσόντα:
1. Ένας συντονιστής, ειδικός επιστήμονας με ειδίκευση σε θέματα θαλάσσιας οικολογίας και
θαλάσσιας βιοποικιλότητας, ο οποίος θα πρέπει:
 να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε θέμα θαλάσσιας οικολογίας, με
αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο της παρόντος έργου (θαλάσσια βιολογία, θαλάσσια
οικολογία).
 να έχει τεκμηριωμένη εμπειρία:
- συντονισμού τουλάχιστον δύο προγραμμάτων στο ευρύτερο αντικείμενο της θαλάσσιας
οικολογίας και διατήρησης, αθροιστικής διάρκειας τουλάχιστον 24 μηνών (σε εν εξελίξει
έργα υπολογίζεται ο χρόνος υλοποίησης μέχρι την προθεσμία κατάθεσης προσφορών) και
αθροιστικού προϋπολογισμού τουλάχιστον διπλάσιο από το ύψος του τμήματος για το
οποίο υποβάλλεται προσφορά (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),
- σε έργα με συναφές αντικείμενο (αξιολόγησης οικολογικής κατάστασης σε Θαλάσσια
Προστατευόμενη Περιοχή),
-

επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

2. Ένας ειδικός επιστήμονας με ειδίκευση σε θέματα μοντελοποίησης οικολογικών συστημάτων υπό
το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής ο οποίος θα πρέπει:
 να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε θέματα οικολογικής μοντελοποίησης,
 να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στην
ανάπτυξη οικολογικών μοντέλων υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής,
 να έχει τεκμηριωμένη εμπειρία προγραμμάτων σχετικά με τη μοντελοποίηση επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής σε είδη/τύπους οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος συνολικής
διαρκείας τουλάχιστον 24 μηνών.
3. Ένας ειδικός επιστήμονας στη θαλάσσια τηλεπισκόπιση με εμπειρία στην επεξεργασία
δορυφορικών εικόνων για τη χαρτογράφηση θαλάσσιων οικοτόπων ο οποίος θα πρέπει:
 να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην τηλεπισκόπιση,
 να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην τηλεπισκόπιση και εμπειρία στη χαρτογράφηση
θαλάσσιων οικοτόπων με μεθόδους τηλεπισκόπισης που θα αποδεικνύεται από σχετικές
δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές.
4. Ένας ειδικός επιστήμονας με πτυχίο βιολόγου ή θαλάσσιου βιολόγου ή επιστήμονα της θάλασσας
ή συναφές, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει:
 μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης σε θέμα σχετικό με τις θαλάσσιες επιστήμες
 αποδεδειγμένη εμπειρία στην επεξεργασία φωτογραφικών δειγμάτων για την αξιολόγηση της
κατάστασης των κοινωνιών φωτόφιλων μακροφυκών, που αποδεικνύεται από σχετικές
πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες ή δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές
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 εμπειρία στην ανάλυση της κατάστασης των κοινωνιών φωτόφιλων μακροφυκών με
επεξεργασία φωτογραφικών δειγμάτων.
5. Ένας ειδικός επιστήμονας, βιολόγος ή θαλάσσιος επιστήμονας ή περιβαλλοντολόγος ή συναφούς
ειδικότητας που θα πρέπει να διαθέτει:
 Πτυχίο αυτόνομης κατάδυσης τουλάχιστον δευτέρου επιπέδου και εμπειρία στην
Επιστημονική Κατάδυση.
 Πτυχίο σε θέμα σχετικό με τις θαλάσσιες επιστήμες και αποδεδειγμένη εμπειρία στην
επιστημονική κατάδυση, ειδικά για οικολογική παρακολούθηση, που θα αποδεικνύεται από
σχετικές πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες ή δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά
με κριτές στις οποίες έχουν εφαρμοστεί μέθοδοι οικολογικής παρακολούθησης με αυτόνομη
κατάδυση. (Οι δύο επιστήμονες της παρούσας κατηγορίας μπορεί να ταυτίζονται με
επιστήμονες των προηγούμενων κατηγοριών σε περίπτωση που όλα τα απαιτούμενα
προσόντα των δύο επιστημόνων καλύπτονται από άτομα των προηγούμενων κατηγοριών).
Η ανωτέρω εμπειρία των ατόμων της Ομάδας έργου είναι η ελάχιστη που απαιτείται.
γ) να διαθέτουν όργανα καταγραφής και αποτύπωσης ψηφιακής πληροφορίας υψηλής ευκρίνειας και μη
επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα.
δ) να διαθέτουν άδειες/ πιστοποιητικά για πτήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων που έχουν
εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα
οποία βεβαιώνεται η ικανότητα διεξαγωγής σχετικών ερευνών.

ΤΜΗΜΑ 5. «Καταγραφή και αξιολόγηση του πληθυσμού της πίννας (Pinna nobilis) στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. μετά
τα επεισόδια μαζικής θνησιμότητας λόγω του παρασίτου Haplosporidium pinnae»
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Η ομάδα έργου να αποτελείται από:
1. Έναν συντονιστή ειδικό επιστήμονα με ειδίκευση σε θέματα θαλάσσιας οικολογίας και θαλάσσιας
βιοποικιλότητας, με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) ετών και εμπειρία στο
συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων
2. Δύο ειδικούς επιστήμονες, βιολόγους ή θαλάσσιους επιστήμονες ή περιβαλλοντολόγους ή
συναφών ειδικοτήτων με πτυχίο αυτόνομης κατάδυσης τουλάχιστον δευτέρου επιπέδου και
εμπειρία στην επιστημονική κατάδυση, ειδικά για την καταγραφή της πληθυσμιακής κατάστασης
της πίννας, που θα αποδεικνύεται από σχετικές πτυχιακές ή διπλωματικές εργασίες ή
δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές στις οποίες έχουν εφαρμοστεί σχετικές
μέθοδοι με αυτόνομη κατάδυση.
β) Ειδικότερα, ο συντονιστής της Ομάδας Έργου, θα πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος
σε θέμα θαλάσσιας οικολογίας, με τουλάχιστον πέντε (5) δημοσιευμένες εργασίες σε επιστημονικά
περιοδικά με κρίση σχετικές με το είδος Pinna nobilis, την εκτίμηση αφθονίας ή πληθυσμιακής κατάστασης
του είδους με την εφαρμογή μη καταστρεπτικών μεθόδων επιστημονικής κατάδυσης, ειδικότερα της
μεθοδολογίας δειγματοληψίας αποστάσεων. Ο συντονιστής θα πρέπει να έχει τεκμηριωμένη εμπειρία: α)
συντονισμού τουλάχιστον δύο προγραμμάτων στο ευρύτερο αντικείμενο της θαλάσσιας οικολογίας και
διατήρησης, αθροιστικής διάρκειας τουλάχιστον 24 μηνών (σε εν εξελίξει έργα υπολογίζεται ο χρόνος
υλοποίησης μέχρι την προθεσμία κατάθεσης προσφορών) και αθροιστικού προϋπολογισμού τουλάχιστον

24

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΩΤΗ146Μ9Τ2-ΑΗΔ

20PROC006701775 2020-05-14
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

διπλάσιο από το ύψος του τμήματος για το οποίο υποβάλλεται προσφορά (μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.), β) σε έργα με συναφές αντικείμενο (οικολογικής παρακολούθησης σε Θαλάσσια Προστατευόμενη
Περιοχή), γ) επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
γ) Ο δεύτερος και ο τρίτος Ειδικός Επιστήμονας, πρέπει να είναι βιολόγος ή θαλάσσιος επιστήμονας ή
περιβαλλοντολόγος ή κάτοχος πτυχίου συναφών ειδικοτήτων με πτυχίο αυτόνομης κατάδυσης
τουλάχιστον δευτέρου επιπέδου και εμπειρία στην επιστημονική κατάδυση, ειδικά για την καταγραφή της
πληθυσμιακής κατάστασης της πίννας, που θα αποδεικνύεται από σχετικές πτυχιακές ή διπλωματικές
εργασίες ή δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές στις οποίες έχουν εφαρμοστεί σχετικές
μέθοδοι με αυτόνομη κατάδυση.
Η ανωτέρω εμπειρία των ατόμων της ομάδας έργου είναι η ελάχιστη που απαιτείται.
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δεν απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη.
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην
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παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.
1599/1986.
Το Τ.Ε.Υ.Δ. καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος
Α της Απόφασης 158/2016 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το Τ.Ε.Υ.Δ.
σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (www.eaadhsy.gr) και
(www.hsppa.gr).
Το Τ.Ε.Υ.Δ. μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), το
οποίο υπογράφεται και είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( Τ.Ε.Υ.Δ.), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του
άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016.
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά.
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους - μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
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ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη - μέλη ή στις
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του Ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την
ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.
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Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των
μητρώων του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» και
στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 θα
πρέπει να έχουν συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων στον τομέα
δραστηριοτήτων που καλύπτει η υπόψη σύμβαση ύψους τουλάχιστον στο 100% της αξίας της σύμβασης
για το/τα τμήμα/τα για το/τα οποία υποβάλλουν προσφορά (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 50% της αξίας της σύμβασης για το/τα
τμήμα/τα για το/τα οποία υποβάλλουν προσφορά (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς που θα
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης προσκομίζουν:
i) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων της ομάδας έργου σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.6 καθώς και των επιπλέον μελών της εφόσον υπάρχουν,
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ii) κατάλογο συναφών εργασιών που εκτελέστηκαν με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας
και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη και συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και
ολοκλήρωσης των αντίστοιχων υπηρεσιών/εργασιών
iii) αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ Γ.Ε.Μ.Η.), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., συγκρότηση Δ.Σ. σε
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα Φ.Ε.Κ., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Β.9. Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) τα δικαιολογητικά που
αφορούν την παράγραφο 2.2.3.1, την παράγραφο 2.2.3.2 γ και την παράγραφο 2.2.3.4 β εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους, β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την
παράγραφο 2.2.3.2α και β εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολή τους, άλλως, στην περίπτωση που
δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα
δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.4 και τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε
περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την
υποβολή τους, δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή
τους και ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής για καθένα ξεχωριστά από τα τμήματα της παρούσας διακήρυξης.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της
Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας προμήθειας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
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Ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα
προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης
ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής
υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του
προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
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2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και
υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά)
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει
αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει
ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη
των αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του
Ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1
παρ. 2 του Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν
επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
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α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Τ.Ε.Υ.Δ. το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ),
β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2
της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική προσφορά
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα ΙI της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση
το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. Περιλαμβάνει
επίσης, οπωσδήποτε, τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ,
που επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, για το αντίστοιχο Τμήμα, πλήρως συμπληρωμένο επί ποινή
αποκλεισμού.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Θα πρέπει να επισυνάψουν σε μορφή αρχείου pdf:
Περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη από τα επίσημα prospectus ή καταλόγους που
θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω
έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να αναγράφεται το προσφερόμενο
είδος και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη
δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερόμενου είδους.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο "Οικονομική
Προσφορά" και συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της διακήρυξης:
Η τιμή του προς ανάθεση υπηρεσιών δίνεται σε ευρώ ανά τμήμα.
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική
οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το
αναγραφόμενο ποσό το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IV, που
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
όπως καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής
στάδια:




Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική
Προσφορά» την 22α Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία
και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,
το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μαζί με αντίγραφο των αντιστοίχων
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά,
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. Επισημαίνεται
ότι τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να τεκμηριώνουν ότι πληρούνταν/πληρούνται οι όροι και
προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, τόσο κατά τον χρόνο
υποβολής της προσφοράς όσο και κατά τον χρόνο της πρόσκλησης της παρούσας παραγράφου.
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Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί
για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του Ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ.,
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
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Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για
τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για
την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα, που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν
σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016,
β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του Ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη
δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει
τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
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αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. επί της προσφυγής, η
αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της Α.Ε.Π.Π. μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του Ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν. 4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
Π.Δ. 39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην περ. β
του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του
Π.Δ. 39/2017.
Η Α.Ε.Π.Π. αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από
την ημέρα εξέτασης της προσφυγής
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Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να
ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα
μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.
Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας Αρχής
κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της
προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
Α.Ε.Π.Π..
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της
Α.Ε.Π.Π. και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται
ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της Α.Ε.Π.Π. και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην Α.Ε.Π.Π., για την κήρυξη ακυρότητας της
συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του Ν. 4412/2016.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)

4.1.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός Φ.Π.Α.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
Ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της Σ.Λ.Ε.Ε..
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών μετά από έλεγχο από την
Επιτροπή Παραλαβής.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
(α) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει, και την Υ.Α. 5143/5-12-2014, όπως ισχύει, επιβάλλεται κράτηση
ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης και
(β) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθ.350 του Ν. 4412/2016 και την Κ.Υ.Α. 1191/14-3-2017, επιβάλλεται
κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου τρία τοις εκατό (3%) και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. είκοσι τοις εκατό (20%).
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο
άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της παρούσας.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
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5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.
4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας του τμήματος.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.] επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί
της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς Φ.Π.Α. επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί
της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής
προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν
απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4

Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως
και 6 του άρθρου 205Α του Ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής των υπηρεσιών η οποία και θα εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο για
όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση
ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης.
Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή
απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που
σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της
σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον
ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε διάστημα έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
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6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο
Παράρτημα Ι της παρούσας.
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα
με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στο άρθρο 220.
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει
συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
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6.4 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5

Αναπροσαρμογή τιμής

Οι τιμές είναι σταθερές και δεν αναπροσαρμόζονται.

6.6

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου-

6.6.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του Α.Κ., περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ..
6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
signed by
SPYRIDON Digitally
SPYRIDON IOSIFIDIS
2020.05.14
IOSIFIDIS Date:
11:55:51 +03'00'

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων είναι νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), της περίπτωσης η’ της παρ. 1 του άρθρου 14 Ν. 2190/1994 (Α’ 28),
που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, διαθέτει
οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σκοπός του είναι η προστασία και η διαχείριση προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000, σύμφωνα με
το άρθρο 2 του Ν.4519/2018, καθώς και η προστασία των οικοτόπων της Μεσογειακής φώκιας (Monachus
monachus) και άλλων σπάνιων και απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας.
Οργανωτική δομή της Α.Α.
O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου – Βορείων Σποράδων διοικείται από
επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) με τριετή θητεία, η οποία δύναται να παραταθεί. Μέχρι να
οριστούν τα νέα μέλη, τα παλαιά εξακολουθούν να ασκούν πλήρως τα καθήκοντά τους. Η σύνθεση, η
λειτουργία και οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 11 του Ν.
4519/2018, και εξειδικεύονται με τις διατάξεις της Υ.Α YΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60656/1582 ΦΕΚ 2879 Β΄05.07.2019.
Το έργο αφορά στην υλοποίηση των δράσεων των πακέτων εργασίας (ΠΕ) 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 και 3.8 του
υποέργου 3 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ». Το υποέργο αποτελεί μέρος της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕ.Ρ.Α.Α.) με
βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11054/09-12-2019 (ΑΔΑ: 64Α246ΜΤΛΡ-0Φ0)
όπως ισχύει, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και έχει λάβει κωδικό MIS 5033233.
Τα τμήματα της σύμβασης θα ανατεθούν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με εξειδίκευση και εμπειρία στα
συγκεκριμένα αντικείμενα που θα αξιολογήσουν και θα επικαιροποιήσουν την οικολογική κατάσταση
διατήρησης σημαντικών - χαρακτηριστικών ειδών και οικοτόπων του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.) για τα οποία έχουν προγραμματιστεί να εφαρμοστούν
διαχειριστικές δράσεις.
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Οι οικότοποι και τα είδη χλωρίδας και πανίδας των προστατευόμενων περιοχών αντιμετωπίζουν πληθώρα
πιέσεων, λόγω της άσκησης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αλλά και λόγω εκδήλωσης ακραίων
φυσικών φαινομένων. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας και της ποικιλότητας του τοπίου, επιτυγχάνεται
μέσα από την εφαρμογή τεκμηριωμένων μεθόδων αειφορικής διαχείρισης σκοπός των οποίων, μεταξύ
άλλων, είναι και η εξασφάλιση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης, η ανόρθωση ή/και η
αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων των πληθυσμών των ειδών της Οδηγίας
92/43/ΕΕ. Για την εκτίμηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή ευθύνης του Φορέα
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Διαχείρισης, το βέλτιστο σχεδιασμό των μέτρων διαχείρισης της περιοχής και την εφαρμογή και εν
συνεχεία την αξιολόγηση και τον επαναπροσδιορισμό των διάφορων διαχειριστικών πρακτικών είναι
απαραίτητη η περιβαλλοντική παρακολούθηση διαφόρων παραμέτρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα με
σκοπό την καταγραφή των διακυμάνσεων και τη συσχέτισή τους με προκαθορισμένες επιθυμητές τιμές.
Τα παραδοτέα της σύμβασης θα συμβάλουν στην καλύτερη στόχευση και κατ’ επέκταση στη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των διαχειριστικών δράσεων που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν το έτος 2021
στο πλαίσιο της ίδιας πράξης.
Η δράση θα υλοποιηθεί εντός του 2020 και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί έως το 2021 προκειμένου
να μην υπάρξει ταύτιση με το έργο παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας του Υ.Π.ΕΝ.
Το αντικείμενο της σύμβασης διαιρείται σε πέντε (5) τμήματα ως εξής.
ΤΜΗΜΑ 1: «Οικολογική αποτύπωση του οικοτόπου 1120 (Posidonia Beds) και αξιολόγηση των πιέσεων
που ασκούνται στα λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia oceanica)», εκτιμώμενης αξίας είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς
Φ.Π.Α.: 20.000,00€, Φ.Π.Α.: 4.800,00 €). Κωδικός CPV: [90711500-9] - Περιβαλλοντική παρακολούθηση.

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η καταγραφή της οικολογικής κατάστασης των λιβαδιών ποσειδωνίας
(οικότοπος 1120*) με την εφαρμογή μη καταστρεπτικών μεθόδων, όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί από
προηγούμενες δράσεις. Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι να συλλεχθούν στοιχεία όπως η πυκνότητα
ριζωμάτων, η κάλυψη του λιβαδιού, η καταγραφή marine litter, η αποτύπωση του ποσοστού κάλυψης από
επίφυτα, η καταγραφή βιολογικών εισβολέων καθώς και των απειλών, τα οποία θα συμβάλλουν στην
καλύτερη κατανόηση και προστασία του πληθυσμού στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.. Τα λιβάδια ποσειδωνίας έχουν
καταγραφεί στο σύνολο της θαλάσσιας έκτασης του πάρκου, το οποίο επιπρόσθετα αποτελεί και περιοχή
ενάλιων αρχαιοτήτων. Εκτείνονται στην βαθυμετρική ζώνη από -3 εως -32 μέτρα δημιουργώντας
εκτεταμένα συνεχή λιβάδια, όπου το επιτρέπει η μορφολογία του πυθμένα.

Μεθοδολογία υλοποίησης
Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης
Οι άνω υπηρεσίες παρακολούθησης θα ανατεθούν σε εξειδικευμένους επιστήμονες με εμπειρία στην
συλλογή δεδομένων σε λιβάδια ποσειδωνίας με την εφαρμογή πρωτοκόλλων μη καταστρεπτικής
δειγματοληψίας σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε εθνικά πάρκα αλλά και σε περιοχές ανάπτυξης
καταδυτικών πάρκων και περιλαμβάνει την χαρτογράφηση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων.

Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της.

Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών
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Ως τόπος υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων
καθώς και οι περιοχές ευθύνης του Φορέα όπως αυτός ορίζεται από τον Ν. 4519/2018.
Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
 Διανυσματικά δεδομένα θέσεων δειγματοληψιών λιβαδιών ποσειδωνίας
 Ανά θέση τα συλλεχθέντα δεδομένα (πυκνότητα ριζωμάτων, κάλυψη λιβαδιού σε ευθεία
απόσταση 25m, ύπαρξη βιολογικών εισβολέων, κλπ.)
 Ανά περιοχή, αποτύπωση της οικολογικής κατάστασης
 Εκτίμηση των πιέσεων/απειλών ανά περιοχή

 Υποβρύχιες φωτογραφίες και βίντεο από τις δράσεις και τον οικότοπο
Η παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με την απόφαση 20β/2020 της 54ης
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα.

ΤΜΗΜΑ 2: «Καταγραφή πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων του μαυροπετρίτη (Falco
Eleonora)», εκτιμώμενης αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 20.000,00€, Φ.Π.Α.: 4.800,00 €).
Κωδικός CPV: [90721700-4] - Υπηρεσίες προστασίας ειδών υπό εξαφάνιση.

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης
Ο μαυροπετρίτης συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της ευρωπαϊκής οδηγίας για τα άγρια πτηνά, στο
Παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης της Βέρνης, στο Παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης της Βόννης και στο Παράρτημα ΙΙ
της Λίστας CITES. Επιπροσθέτως, το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού του είδους αναπαράγεται στην
Ελλάδα και επομένως η χώρα έχει σημαντική ευθύνη για την προστασία και διατήρηση αυτού του
μοναδικού πτηνού.
Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι να συλλεχθούν στοιχεία πάνω στην πληθυσμιακή κατάσταση στις
αποικίες του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. και στις απειλές, τα οποία θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και
προστασία του πληθυσμού που απαντάται στην Ελλάδα.
Η δράση θα υλοποιηθεί εντός του 2020 και σε κάθε περίπτωση πρόκειται να ολοκληρωθεί έως το 2021
προκειμένου να μην υπάρξει ταύτιση με το έργο παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας
του Υ.Π.ΕΝ.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η καταγραφή των πυρήνων κατανομής και των κρίσιμων ενδιαιτημάτων
του μαυροπετρίτη (Falco eleonorae). Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι να συλλεχθούν στοιχεία πάνω στην
πληθυσμιακή κατάσταση των αποικιών στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. καθώς και των απειλών, τα οποία θα συμβάλουν
στην καλύτερη κατανόηση και προστασία του πληθυσμού που απαντάται στην Ελλάδα..

Μεθοδολογία υλοποίησης
Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης
Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, δηλαδή:
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κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (όπως ορίζεται στις παραγράφους 2.2.6. γ και 2.2.6. δ του
παρόντος

Ομάδα έργου, η οποία θα αποτελείται κατ' ελάχιστο από δύο ειδικούς επιστήμονες, όπως ορίζει η
παράγραφος 2.2.6. Οι άνω υπηρεσίες παρακολούθησης θα ανατεθούν σε εξειδικευμένους επιστήμονες
ορνιθολόγους και περιλαμβάνει την χαρτογράφηση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων και την αξιολόγηση
συσσωρευτικών πιέσεων στον τοπικό πληθυσμό.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Η δράση προβλέπεται να υλοποιηθεί σε διάστημα έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
 Διανυσματικά δεδομένα με τους πυρήνες κατανομής του μαυροπετρίτη στην περιοχή έρευνας.
 Συμπληρωμένα πρωτόκολλα και χάρτες με τα πληθυσμιακά δεδομένα του μαυροπετρίτη στην
περιοχή έρευνας.
 Χάρτη με την αποτύπωση των κρίσιμων ενδιαιτημάτων του μαυροπετρίτη.
 Παραγωγή ψηφιακών χαρτών σε περιβάλλον συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών των
πιέσεων στις περιοχές των ενδιαιτημάτων, εμφανίζοντας παράλληλα και τα υφιστάμενα χωρικά
διαχειριστικά μέτρα.
 Εκτίμηση των σωρευτικών επιδράσεων στις περιοχές αυτές και αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης κάθε είδους σε συνδυασμό με την εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων.
 Τεχνική έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει τη σύνθεση της πληροφορίας των παραδοτέων με
συστάσεις που θα συμβάλλουν στη λήψη διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρηση των
ενδιαιτημάτων.
Η παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με την απόφαση 20β/2020 της 54ης
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα.

ΤΜΗΜΑ 3: «Καταγραφή πληθυσμιακής πυκνότητας, πλούτου ειδών, σύνθεσης και δομής των
ιχθυοκοινοτήτων των υφάλων» εκτιμώμενης αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
(24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 20.000,00€, Φ.Π.Α.:
4.800,00 €). Κωδικός CPV: [90711300-7] - Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών.

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η καταγραφή της πληθυσμιακής πυκνότητας, πλούτου ειδών, σύνθεσης
και δομής των ιχθυοκοινοτήτων των υφάλων. Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι να συλλεχθούν στοιχεία
ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση των ιχθυοπληθυσμών/ιχθυοκοινοτήτων των υφάλων στα όρια του
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων μέτρων προστασίας.
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Οι ιχθυοπληθυσμοί των υφάλων έχουν σημαντικό οικολογικό ρόλο για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων
των υφάλων ρυθμίζοντας τη δυναμική των τροφικών πλεγμάτων και εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα και
ευρωστία του οικοσυστήματος των υφάλων και τη ροή των σχετιζόμενων οικοσυστημικών υπηρεσιών
προς τον άνθρωπο. Σημαντικός είναι ο ρόλος των ιχθύων ανώτερων τροφικών επιπέδων που ελέγχουν
τους πληθυσμούς των αχινών και άρα περιορίζουν την υπερβόσκηση. Η χαμηλή αφθονία των θηρευτών
αυτών οδηγεί σε υπερβόσκηση των μακροφυκών και μετατροπή των δασών φωτόφιλων μακροφυκών σε
υποβαθμισμένα συστήματα γυμνών βράχων με σημαντικές συνέπειες στη συνολική βιοποικιλότητα των
υφάλων.
Παρά τη σημασία των ιχθυοπληθυσμών των υφάλων, σχετικές μελέτες δεν έχουν υλοποιηθεί στο
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.. Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η υλοποίηση της δράσης «Καταγραφή πληθυσμιακής
πυκνότητας, πλούτου ειδών, σύνθεσης και δομής των ιχθυοκοινότητων των υφάλων» προκειμένου
αξιολογηθεί η κατάσταση των ιχθυοπληθυσμών/ιχθυοκοινοτήτων στα όρια του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. και να
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων μέτρων προστασίας.
Για την υλοποίηση της δράσης θα γίνει αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων δεδομένων από προηγούμενες
ή παράλληλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλα προγράμματα, ενώ θα γίνουν όλες οι
απαραίτητες εργασίες πεδίου για συλλογή νέων δεδομένων προκειμένου να καλυφθούν κενά
πληροφορίας και γνώσης, ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγηση της κατάστασης των ιχθυοπληθυσμών των
υφάλων και να προταθούν σχετικά διαχειριστικά μέτρα.

Μεθοδολογία υλοποίησης
Οπτικής παρατήρησης με αυτόνομη κατάδυση
Εκτίμηση της κατάστασης των ιχθυοπληθυσμών των υφάλων με εφαρμογή καθιερωμένων μη
καταστρεπτικών μεθόδων οπτικής παρατήρησης με αυτόνομη κατάδυση. Αυτές οι μέθοδοι είναι οι πλέον
κατάλληλες για προστατευόμενες περιοχές και ευαίσθητους οικότοπους σε αντίθεση με κλασσικές
αλιευτικές μεθόδους και εφαρμόζονται κατά προτίμηση διεθνώς σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες
Περιοχές. Η αξιολόγηση των ιχθυοπληθυσμών θα βασίζεται στην εκτίμηση της πληθυσμιακής πυκνότητας
και πυκνότητας βιομάζας κάθε είδους, του πλούτου ειδών, της σχετικής αναλογίας κάθε τροφικής ομάδας
(βοσκητές, παμφάγα, σαρκοφάγα), της σύνθεσης και δομής των ιχθυοκοινοτήτων. Η εκτίμηση θα γίνει ανά
ζώνη προστασίας του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
Αξιολόγηση Πιέσεων
Αξιολόγηση των πιέσεων και απειλών των ιχθυοπληθυσμών και προτάσεις διαχειριστικών μέτρων για τη
βελτίωση της κατάστασής τους.
Συλλογή φωτογραφικού υλικού από τις ιχθυοκοινωνίες των υφάλων του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. για τη
χρησιμοποίησή του σε δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης.

Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης
Η δράση προβλέπεται να υλοποιηθεί σε διάστημα έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
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 Πρωτογενή δεδομένα καταγραφής ιχθυοπληθυσμών στους υφάλους του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
 Τεχνική αναφορά αξιολόγησης της κατάστασης των ιχθυοπληθυσμών/ιχθυοκοινοτήτων των
βραχωδών υφάλων του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., ανά ζώνη προστασίας του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., και προτάσεις
διαχειριστικών δράσεων
 Φωτογραφικό υλικό των των ιχθυοκοινοτήτων των βραχωδών υφάλων του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
Η παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με την απόφαση 20β/2020 της 54ης
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα.

ΤΜΗΜΑ 4: «Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των υφάλων (τύπος οικοτόπου 1170)», εκτιμώμενης
αξίας είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (28,500.00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 22.983,87 €, Φ.Π.Α.: 5.516,13 €). Κωδικός CPV: [90711300-7] - Ανάλυση
περιβαλλοντικών δεικτών.
Ο Τύπος Οικοτόπου «ύφαλοι» 1170 συμπεριλαμβάνει βραχώδη υποστρώματα που εξαπλώνονται κατά
μήκος της ακτογραμμής στην μεσοπαραλιακή και υποπαραλιακή ζώνη, υποθαλάσσιους σχηματισμούς
σκληρού υποστρώματος που προβάλλουν από τον πυθμένα στην υποπαραλιακή και περιπαραλιακή ζώνη,
καθώς και βιογενή σκληρά υποστρώματα. Χαρακτηρίζονται από ζώνωση της πανίδας και χλωρίδας, που
ξεκινά από τις φωτόφιλες βιοκοινότητες των ρηχών νερών της ανώτερης υποπαραλιακής και καταλήγει
στις σκιόφιλες βιοκοινότητες της κατώτερης υποπαραλιακής και περιπαραλικής ζώνης (κοραλλιγενείς
βιοκοινότητες). Οι σημαντικότερες πιέσεις που δέχεται ο Τύπος Οικοτόπων 1170 είναι η υπεραλίευση, η
υπερβόσκηση από αλλόχθονα φυτοφάγα είδη ψαριών (Siganus spp.), η ρύπανση, και η κλιματική αλλαγή.
Οι ύφαλοι είναι από τους λιγότερα μελετημένους τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα, παρά την αναγνώριση
της σημασίας τους από την κοινοτική νομοθεσία (Οδηγίες 92/43/EEC και 2008/56). Πολλές σημαντικές
βιοκοινότητες των Μεσογειακών υφάλων, όπως τα δάση φωτόφιλων μακροφυκών των γενών Cystoseira
και Sargassum, είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε ανθρωπογενείς πιέσεις και την κλιματική αλλαγή και έχουν
υποστεί σημαντικές απώλειες τις τελευταίες δεκαετίες σε όλη τη Μεσόγειο. Για το λόγο αυτό έχουν
χαρακτηριστεί ως ‘Κινδυνεύοντα’ από την ευρωπαϊκή Κόκκινη Λίστα των οικοτόπων.
Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι να συλλεχθούν στοιχεία ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγηση της
κατάστασης διατήρησης των εν λόγω οικοτόπων και να προταθούν σχετικά διαχειριστικά μέτρα
λαμβάνοντας υπόψιν πιθανούς κίνδυνους εξαιτίας των μεταβαλλόμενων περιβαλλοντικών συνθηκών.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των υφάλων, σε πλήρη
εναρμόνιση με την Οδηγία 92/43/EEC, χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες παραμέτρους: (1) έκταση και
εύρος εξάπλωσης, (2) δομές και λειτουργίες του τύπου οικοτόπου, (3) τυπικά είδη (παρουσία, αφθονία,
κάλυψη και σύνθεση βενθικών βιοκοινωνιών – εκτός ιχθυοκοινωνιών), (4) επιδράσεις/πιέσεις/απειλές
(συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής) και αξιολόγηση προοπτικών διατήρησης. Επίσης θα
γίνουν προτάσεις διαχειριστικών μέτρων (π.χ. δημιουργία ζωνών προστασίας με στοχευμένες ρυθμίσεις
ανά ζώνη) για την προστασία των υφάλων.
Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες πεδίου για συλλογή νέων
δεδομένων προκειμένου να καλυφθούν κενά πληροφορίας και γνώσης, ώστε να είναι εφικτή η
αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των εν λόγω οικοτόπων καθώς και των απειλών του, και να
προταθούν σχετικά διαχειριστικά μέτρα λαμβάνοντας υπόψιν τη μεταβλητότητα του κλίματος.
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Μεθοδολογία υλοποίησης
Χαρτογραφική αποτύπωση υφάλων
Με χρήση μεθόδων τηλεπισκόπισης, και συγκεκριμένα με χρήση δορυφορικών δεδομένων από τον
Sentinel-2, χωρικής ανάλυσης 10x10 m, καθώς και δεδομένων υψηλής ανάλυσης που θα συλλεχθούν από
μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα για την εκπαίδευση των αλγορίθμων ταξινόμησης των δορυφορικών
εικόνων αλλά και καταγραφών στο πεδίο από αυτοδύτες, θα γίνει χαρτογράφηση του οικοτόπου 1170 από
την ακτογραμμή έως το μέγιστο δυνατό βάθος ευκρίνειας των δορυφορικών εικόνων.
Αξιολόγηση κατάστασης του οικοτόπου 1170 (Ύφαλοι)
Διαπίστωση κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου 1170 (ύφαλοι). Θα γίνει αξιοποίηση όλων των
υπαρχόντων δεδομένων από προηγούμενες ή παράλληλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλα
προγράμματα, ενώ θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες πεδίου για συλλογή νέων δεδομένων
προκειμένου να καλυφθούν κενά πληροφορίας και γνώσης, ώστε να είναι εφικτή η αξιολόγηση της
κατάστασης διατήρησης των εν λόγω οικοτόπων και να προταθούν σχετικά διαχειριστικά μέτρα. Η
αξιολόγηση θα γίνει σε όλες τις σημαντικές περιοχές με υφάλους στη ζώνη 0 - 30 m εντός των ορίων του
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., με σχετικές δειγματοληψίες με αυτόνομη κατάδυση, στις οποίες θα εφαρμοστούν
καθιερωμένες τεχνικές οικολογικής παρακολούθησης. Ειδικά για την αξιολόγηση της κατάστασης των
βενθικών κοινωνιών θα ληφθούν επαρκή φωτογραφικά δείγματα προκειμένου να εκτιμηθεί η κάλυψη
κάθε μορφολογικής/λειτουργικής ομάδας (π.χ. δενδρώδη φύκη, φυλλώδη φύκη, κρουστώδη
ενασβεστωμένα φύκη, διατρητικά σπόνδυλα, κρουστώδη ασπόνδυλα κ.λπ). Θα πρέπει να επιλεγούν
τουλάχιστον 15 σταθμοί δειγματοληψίας κατανεμημένοι στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., προκειμένου να μπορεί να
αποτυπωθεί χαρτογραφικά η κατάσταση διατήρησης του οικοτόπου 1170 σε όλη την έκταση του
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
Αξιολόγηση κίνδυνων λόγω κλιματικής αλλαγής
Αξιολόγηση των πιέσεων και απειλών των υφάλων υπό τις παρούσες κλιματικές συνθήκες αλλά και με
βάση σενάρια μεταβολών του περιβάλλοντος. Με ανάπτυξη και χρήση σεναρίων κλιματικής αλλαγής θα
αξιολογηθεί ιδιαίτερα η αναμενόμενη μελλοντική κατάσταση των κοινωνιών φωτόφιλων μακροφυκών των
υφάλων λαμβάνοντας υπόψιν πιθανές μεταβολές στις κατανομές με βάση τα θερμικά όρια αντοχής και
καμπύλες βέλτιστης δραστηριότητας. Θα πρέπει να αναπτυχθούν οικολογικά μοντέλα ώστε να
προσομοιωθούν οι μεταβολές του κλίματος, παρέχοντας χάρτες αποτύπωσης ζωνών κίνδυνου.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Η δράση προβλέπεται να υλοποιηθεί σε διάστημα έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Παραδοτέα:
 Δεδομένα για την κατάσταση διατήρησης του οικοτόπου 1170 (ύφαλοι) [πρωτογενή δεδομένα]
 Ψηφιακή βάση δεδομένων (αεροφωτογραφίες, ορθοφωτοχάρτες κτλ)
 Παραγωγή ψηφιακών χαρτών σε περιβάλλον συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS layers)
που να απεικονίζουν την κατάσταση διατήρησης του οικοτόπου 1170 (ύφαλοι) στα όρια του
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
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 Τεχνική έκθεση όπου θα περιγράφεται λεπτομερώς η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε, τα
αποτελέσματα αξιολόγησης της κατάστασης των υφάλων, η αξιολόγηση των πιέσεων και απειλών
των υφάλων υπό τις παρούσες κλιματικές συνθήκες αλλά και με βάση σενάρια κλιματικής
αλλαγής.
 Σχέδιο διαχειριστικών δράσεων για την προστασία του οικοτόπου 1170 (ύφαλοι)
Η παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με την απόφαση 20β/2020 της 54ης
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα.

ΤΜΗΜΑ 5: «Καταγραφή και αξιολόγηση του πληθυσμού της πίννας (Pinna nobilis) στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. μετά τα
επεισόδια μαζικής θνησιμότητας λόγω του παρασίτου Haplosporidium pinnae», εκτιμώμενης αξίας είκοσι
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (24,500.00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 19.758,06€, Φ.Π.Α.: 4.741,94€). Κωδικός CPV: [90721700-4] - Υπηρεσίες
προστασίας ειδών υπό εξαφάνιση.

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η καταγραφή και αξιολόγηση του πληθυσμού της πίννας στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
μετά τα επεισόδια μαζικής θνησιμότητας λόγω του παρασίτου Haplosporidium pinnae
Ο σκοπός της δράσης αυτής είναι να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες πεδίου για συλλογή νέων
δεδομένων προκειμένου να καλυφθούν κενά πληροφορίας και γνώσης, ώστε να είναι εφικτή η
αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του είδους Pinna nobilis καθώς και των απειλών του, και να
προταθούν σχετικά διαχειριστικά μέτρα.

Μεθοδολογία υλοποίησης
Εργασίες πεδίου
Εκτίμηση της κατάστασης της πίννας στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. Κατά τις εργασίες πεδίου θα γίνεται καταγραφή των
ποσοστών θνησιμότητας, ενώ αν βρεθούν ζωντανά άτομα θα γίνει λήψη γενετικού υλικού με μη
καταστρεπτικό τρόπο προκειμένου με μοριακές αναλύσεις να διαπιστωθεί αν έχουν προσβληθεί από το
παράσιτο Haplosporidium pinnae. Οι καταγραφές θα γίνουν σε όλους τους τύπους οικοτόπων, με
αυτόνομη κατάδυση.
Χαρτογραφική αποτύπωση και ανάπτυξη μοντέλων δυναμικής πληθυσμών
Αν υπάρχουν σημαντικοί υγιείς πληθυσμοί θα γίνει εκτίμηση της αφθονίας τους και χαρτογραφική
αποτύπωση της κατανομής τους εφαρμόζοντας τεχνικές δειγματοληψίας αποστάσεων που αποτελεί την
κλασσική μέθοδο εκτίμησης της αφθονίας του είδους. Εάν βρεθούν υγιείς πληθυσμοί θα αξιολογηθεί η
δυνατότητα ανάπτυξης μοντέλων δυναμικής και ανάλυσης βιωσιμότητας του τοπικού πληθυσμού
λαμβάνοντας υπόψη την αφθονία αλλά και σύνολο υπαρχόντων δεδομένων δημογραφικής πληροφορίας
από προηγούμενες ή παράλληλες δράσεις.
Συλλογή φωτογραφικού υλικού για τη χρησιμοποίησή του σε δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης.
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Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Η δράση προβλέπεται να υλοποιηθεί σε διάστημα έως οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
 Πρωτογενή δεδομένα καταγραφής των πληθυσμών πίννας στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
 Εκτίμηση αφθονίας και δυναμικής πληθυσμών, και χαρτογραφική αποτύπωση των πληθυσμών
πίννας (αν εντοπιστούν πληθυσμοί).
 Φωτογραφικό υλικό νεκρών ή ζωντανών πληθυσμών πίννας.
Η παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με την απόφαση 20β/2020 της 54ης
Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα.
ΜΕΡΟΣ Β- Οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης
Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση της σύμβασης προέρχεται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020» Άξονας προτεραιότητας: 14
«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
(ΤΣ)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς
πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ27510136). Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με
ΚΑ: ΣΑΕ 275/1 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φ.Δ.Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
Ο Αναλυτικός προϋπολογισμός για καθένα από τα πέντε (5) τμήματα της διακήρυξης φαίνεται στον
ακόλουθο πίνακα:
Αριθμός/όνομα τμήματος

Αξία τμήματος χωρίς
ΦΠΑ (ευρώ)

Αξία τμήματος με
ΦΠΑ (ευρώ)

ΤΜΗΜΑ 1. Οικολογική αποτύπωση του οικοτόπου
1120 (Posidonia Beds) και αξιολόγηση των πιέσεων
που ασκούνται στα λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia
oceanica)

20.000,00

24.800,00

ΤΜΗΜΑ 2. Καταγραφή πυρήνων κατανομής και
κρίσιμων ενδιαιτημάτων του μαυροπετρίτη (Falco
Eleonora)

20.000,00

24.800,00

ΤΜΗΜΑ 3. Καταγραφή πληθυσμιακής πυκνότητας,
πλούτου ειδών, σύνθεσης και δομής των
ιχθυοκοινοτήτων των υφάλων

20.000,00

24.800,00

ΤΜΗΜΑ 4. Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης
των υφάλων (τύπος οικοτόπου 1170)

22.983,87

28.500,00

ΤΜΗΜΑ 5. Καταγραφή και αξιολόγηση του
πληθυσμού της πίννας στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. μετά τα
επεισόδια μαζικής θνησιμότητας λόγω του

19.758,07

24.500,00
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παρασίτου Haplosporidium pinnae

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τόπο
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
(α) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει, και την Υ.Α. 5143/5-12-2014, όπως ισχύει, επιβάλλεται κράτηση
ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης και
(β) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθ.350 του Ν. 4412/2016 και την Κ.Υ.Α. 1191/14-3-2017, επιβάλλεται
κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου τρία τοις εκατό (3%) και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. είκοσι τοις εκατό (20%).
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ 1: «Οικολογική αποτύπωση του οικοτόπου 1120 (Posidonia Beds) και αξιολόγηση των πιέσεων
που ασκούνται στα λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia oceanica)»
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1. Ομάδα έργου/εμπειρία στην εκτέλεση έργων
1.1.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας
τριετίας, να έχουν εκτελέσει
τουλάχιστον μία (1) σύμβαση με
σχετικό αντικείμενο ύψους
τουλάχιστο στο 100% του
προϋπολογισμού του
συγκεκριμένου τμήματος
1.2.
Η ερευνητική ομάδα να αποτελείται
από δύο ειδικούς επιστήμονες με
αποδεδειγμένη εμπειρία σε μελέτες
θαλασσίων οικοτόπων
1.3.
Να έχουν μεταπτυχιακό σε θέματα
Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης
και διδακτορικό σε θέματα
θαλάσσιας οικολογίας.
1.4.
Να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία
τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε πεδίο
συλλογή δεδομένων στο θαλάσσιο
περιβάλλον στην Ελλάδα, κατά
προτίμηση εντός περιοχών του
δικτύου Natura 2000 ή και
θαλασσίων πάρκων.
1.5.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων
πέντε (5) ετών να έχουν εργαστεί σε
προγράμματα συλλογής δεδομένων
στον θαλάσσιο χώρο για Μ.Π.Ε.,
θεσμοθέτησης Καταδυτικών
Πάρκων, υλοποίηση ερευνητικών
έργων σε περιοχές του δικτύου
Natura 2000
1.6.
Να έχουν επιστημονικές
δημοσιεύσεις σχετικές με
χαρτογράφηση/ παρακολούθηση
θαλάσσιων οικοτόπων καθώς και
καταγραφές βιοποικιλότητας
2. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/ άδειες
2.1.
Διαθέτουν όργανα πεδίου όπως
Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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A/A

2.2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

(GPS), καταδυτικό εξοπλισμό,
εξοπλισμό υποβρύχιας
φωτογραφίας και βίντεο καθώς και
τον κατάλληλο εξοπλισμό για την
εφαρμογή πρωτοκόλλων μη
καταστρεπτικών δειγματοληψιών σε
λιβάδια ποσειδωνίας.
Διαθέτουν δίπλωμα καταδύσεων
επιπέδου Rescue Diver, Nitrox
καθώς και επιστημονικής κατάδυσης
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή Ευρωπαϊκούς ή διεθνείς
οργανισμούς διπλωμάτων
αυτόνομης κατάδυσης.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤ
ΗΣΗ

61
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ/
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΔΑ: ΩΤΗ146Μ9Τ2-ΑΗΔ

20PROC006701775 2020-05-14
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ 2: «Καταγραφή πυρήνων κατανομής και κρίσιμων ενδιαιτημάτων του μαυροπετρίτη (Falco
Eleonora)».
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Ομάδα έργου/ Εμπειρία στην εκτέλεση έργων
1.1.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας
πενταετίας, να έχουν εκτελέσει
τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών σχετικές με
το αντικείμενο της παρούσας
(καταγραφές ορνιθοπανίδας και
ιδιαίτερα αρπακτικών πτηνών).
1.2.
Η ομάδα έργου να αποτελείται
κατ' ελάχιστο από δύο (2) ειδικούς
επιστήμονες
1.3.
Ένας συντονιστής ειδικός
επιστήμονας με εξειδίκευση στην
ορνιθολογία, με αποδεδειγμένη
επαγγελματική εμπειρία 5 ετών
στα αρπακτικά πουλιά
1.3.1.
Ο συντονιστής της Ομάδας Έργου,
θα πρέπει να είναι πτυχιούχος
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με
συναφές αντικείμενο στη
Διαχείριση και Προστασία του
Φυσικού Περιβάλλοντος κάτοχος
διδακτορικού διπλώματος σε θέμα
ορνιθοπανίδας.
1.3.2.
Ο συντονιστής θα πρέπει να έχει
τεκμηριωμένη εμπειρία
τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε
καταγραφή αρπακτικών πουλιών
στο πεδίο και τουλάχιστον τρεις
(3) δημοσιευμένες εργασίες σε
επιστημονικά περιοδικά με κρίση
για τα αρπακτικά πουλιά.
1.3.3.
Η συνολική διάρκεια της σχετικής
με το αντικείμενο της παρούσας
διακήρυξης εμπειρίας του
συντονιστή την τελευταία
πενταετία θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον δύο (2) έτη, και να
αφορά υπηρεσίες
καταγραφής/παρακολούθησης

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

αρπακτικών πουλιών
Ένας ειδικός επιστήμονας θα
πρέπει να έχει εξειδίκευση στην
οικολογική μοντελοποίηση με
αποδεδειγμένη επαγγελματική
εμπειρία 5 ετών
1.4.1. Ο δεύτερος ειδικός επιστήμονας
θα είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με συναφές
αντικείμενο στη Διαχείριση και
Προστασία του Φυσικού
Περιβάλλοντος, κάτοχος
διδακτορικού διπλώματος σε
θέματα οικολογικής
μοντελοποίησης.
1.4.2. Ο δεύτερος ειδικός επιστήμονας
θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη
εμπειρία στην α) ανάπτυξη
οικολογικών μοντέλων, β)
ανάπτυξη τεχνικών αθροιστικών
πιέσεων, γ) μοντελοποίηση
δυνητικών κατανομών αρπακτικών
ειδών, δ) διαχείριση θαλ. προστ.
περιοχών.
1.4.3. Ο δεύτερος ειδικός επιστήμονας
θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη
εμπειρία που αποδεικνύεται από
σχετικές συμβάσεις έργων ή
δημοσιευμένες εργασίες σε
διεθνή περιοδικά με κριτές.
2. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/λοιπές άδειες
2.1.
Να διαθέτουν όργανα πεδίου,
όπως Σύστημα Προσδιορισμού
Θέσης (GPS) χειρός, τηλεσκόπια,
διόπτρες, πυξίδες, όργανα
καταγραφής και αποτύπωσης
ψηφιακής πληροφορίας υψηλής
ευκρίνειας
2.2.
Να διαθέτουν μη επανδρωμένα
ιπτάμενα οχήματα, καθώς και
πακέτο λογισμικό Office και
ARCGIS για την καταχώρηση
δεδομένων πεδίου και την
1.4.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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A/A

2.3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
παραγωγή των χαρτών με τα
κρίσιμα ενδιαιτήματα του
μαυροπετρίτη.
Να διαθέτουν άδειες/
πιστοποιητικά για πτήση μη
επανδρωμένων ιπτάμενων
οχημάτων που έχουν εκδοθεί από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου
ποιότητας ή υπηρεσίες
αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με
τα οποία βεβαιώνεται η ικανότητα
διεξαγωγής σχετικών ερευνών.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ
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ΤΜΗΜΑ 3 «Καταγραφή πληθυσμιακής πυκνότητας, πλούτου ειδών, σύνθεσης και δομής των
ιχθυοκοινότητων των υφάλων»

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1. Ομάδα έργου/Εμπειρία στην εκτέλεση έργων
1.1.
Ένας συντονιστής ειδικός
επιστήμονας με ειδίκευση σε θέματα
θαλάσσιας οικολογίας και θαλάσσιας
βιοποικιλότητας, με αποδεδειγμένη
επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
πέντε (5) ετών και εμπειρία στο
συντονισμό ερευνητικών
προγραμμάτων.
1.1.1.
Ο συντονιστής θα πρέπει να είναι
κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε
θέμα θαλάσσιας οικολογίας, με
σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του
έργου που τεκμηριώνεται με
τουλάχιστον δύο (2) δημοσιευμένες
εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά
με κρίση σχετικά με την καταγραφή
πληθυσμιακής πυκνότητας, πλούτου
ειδών, σύνθεσης και δομής
ιχθυοκοινοτήτων των υφάλων με
αυτόνομη κατάδυση
1.1.2.
Ο συντονιστής θα πρέπει να έχει
τεκμηριωμένη εμπειρία συντονισμού
τουλάχιστον δύο προγραμμάτων με
αντικείμενο τη θαλάσσιας οικολογία
και διατήρηση, αθροιστικής
διάρκειας τουλάχιστον 24 μηνών (σε
εν εξελίξει έργα υπολογίζεται ο
χρόνος υλοποίησης μέχρι την
προθεσμία κατάθεσης προσφορών)
και,
1.1.3.
Ο αθροιστικός προϋπολογισμός των
ως άνω προγραμμάτων να είναι
τουλάχιστον διπλάσιος από το ύψος
του προτεινόμενου τμήματος του
υποέργου
1.1.4.
Ο συντονιστής θα πρέπει να έχει
τεκμηριωμένη εμπειρία α) σε έργα με
συναφές αντικείμενο (οικολογικής

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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A/A

1.2.

1.2.1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

παρακολούθησης σε Θαλάσσια
Προστατευόμενη Περιοχή), β)
επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
πέντε (5) ετών.
Δύο ειδικούς επιστήμονες,
βιολόγους ή θαλάσσιους επιστήμονες
ή περιβαλλοντολόγους ή συναφών
ειδικοτήτων με εμπειρία στην
επιστημονική κατάδυση και στην
καταγραφή πληθυσμιακής
πυκνότητας, πλούτου ειδών,
σύνθεσης και δομής ιχθυοκοινοτήτων
των υφάλων.
Οι δύο ειδικοί επιστήμονες να έχουν
εμπειρία που θα αποδεικνύεται από
σχετικές πτυχιακές ή διπλωματικές
εργασίες ή δημοσιευμένες εργασίες
σε διεθνή περιοδικά με κριτές στις
οποίες έχουν εφαρμοστεί σχετικές
μέθοδοι με αυτόνομη κατάδυση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΤΜΗΜΑ 4 «Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των υφάλων (τύπος οικοτόπου 1170)»
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1. Ομάδα έργου
1.1.
Να διαθέτουν το απαιτούμενο
επιστημονικό προσωπικό για τη
βέλτιστη υλοποίηση της σύμβασης,
ήτοι: θαλάσσιοι βιολόγοι, βιολόγοι,
περιβαλλοντολόγοι, θαλάσσιοι
επιστήμονες με εμπειρία στην
επιστημονική κατάδυση.
1.2.
Να υπάρχει ομάδα έργου στη σύνθεση
της οποίας θα περιλαμβάνονται
τουλάχιστον 5 ειδικοί επιστήμονες.
1.3.
Ένας συντονιστής ειδικός επιστήμονας
με ειδίκευση σε θέματα θαλάσσιας
οικολογίας και θαλάσσιας
βιοποικιλότητας
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Ο συντονιστής θα πρέπει να είναι
κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε
θέμα θαλάσσιας οικολογίας, με
αποδεδειγμένη εμπειρία στο
αντικείμενο της παρόντος έργου
(θαλάσσια βιολογία, θαλάσσια
οικολογία).
Ο συντονιστής θα πρέπει να έχει
τεκμηριωμένη εμπειρία συντονισμού
τουλάχιστον δύο προγραμμάτων στο
ευρύτερο αντικείμενο της θαλάσσιας
οικολογίας και διατήρησης,
αθροιστικής διάρκειας τουλάχιστον 24
μηνών (σε εν εξελίξει έργα
υπολογίζεται ο χρόνος υλοποίησης
μέχρι την προθεσμία κατάθεσης
προσφορών)
Ο αθροιστικός προϋπολογισμός των ως
άνω προγραμμάτων του συντονιστή να
είναι τουλάχιστον διπλάσιο από το
ύψος του προτεινόμενου τμήματος του
υποέργου.
Ο συντονιστής θα πρέπει να έχει
τεκμηριωμένη εμπειρία σε έργα με
συναφές αντικείμενο (αξιολόγησης
οικολογικής κατάστασης σε θαλάσσια

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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A/A

1.3.5.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.5.

1.5.1.
1.5.2.

1.6.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

προστατευόμενη περιοχή).
Ο συντονιστής θα πρέπει να έχει
τεκμηριωμένη εμπειρία επαγγελματική
εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών
Ένας ειδικός επιστήμονας με
ειδίκευση σε θέματα μοντελοποίησης
οικολογικών συστημάτων υπό το
πρίσμα της κλιματικής αλλαγής ο
οποίος θα πρέπει:
Να είναι κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος σε θέματα οικολογικής
μοντελοποίησης.
Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία και
σχετικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά στην ανάπτυξη οικολογικών
μοντέλων υπό το πρίσμα της
κλιματικής αλλαγής.
Να έχει τεκμηριωμένη εμπειρία
προγραμμάτων σχετικά με τη
μοντελοποίηση επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής σε είδη/τύπους
οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος
συνολικής διαρκείας τουλάχιστον 24
μηνών.
Ένας ειδικός επιστήμονας στη
θαλάσσια τηλεπισκόπιση με εμπειρία
στην επεξεργασία δορυφορικών
εικόνων για τη χαρτογράφηση
θαλάσσιων οικοτόπων ο οποίος θα
πρέπει:
Να είναι κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος στην τηλεπισκόπιση.
Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην
τηλεπισκόπιση και εμπειρία στη
χαρτογράφηση θαλάσσιων οικοτόπων
με μεθόδους τηλεπισκόπισης που θα
αποδεικνύεται από σχετικές
δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή
περιοδικά με κριτές.
Ένας ειδικός επιστήμονας με πτυχίο
βιολόγου ή θαλάσσιου βιολόγου ή
επιστήμονα της θάλασσας ή συναφές ο
οποίος θα πρέπει να διαθέτει:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΑΠΑΙΤΗΣΗ

μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης σε θέμα
σχετικό με τις θαλάσσιες επιστήμες
1.6.2.
Να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην
επεξεργασία φωτογραφικών
δειγμάτων για την αξιολόγηση της
κατάστασης των κοινωνιών φωτόφιλων
μακροφυκών, που αποδεικνύεται από
σχετικές διπλωματικές ή
δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή
περιοδικά με κριτές
1.6.3.
Να έχει εμπειρία στην ανάλυση της
κατάστασης των κοινωνιών φωτόφιλων
μακροφυκών με επεξεργασία
φωτογραφικών δειγμάτων.
1.7.
Ένας ειδικός επιστήμονας, βιολόγος ή
θαλάσσιος επιστήμονας ή
περιβαλλοντολόγος ή συναφούς
ειδικότητας που θα πρέπει να διαθέτει:
1.7.1.
Να έχει πτυχίο αυτόνομης κατάδυσης
τουλάχιστον δευτέρου επιπέδου και
εμπειρία στην επιστημονική κατάδυση.
1.7.2.
Να έχει πτυχίο σε θέμα σχετικό με τις
θαλάσσιες επιστήμες και
αποδεδειγμένη εμπειρία στην
επιστημονική κατάδυση, ειδικά για
οικολογική παρακολούθηση.
1.7.3.
Η παραπάνω εμπειρία θα
αποδεικνύεται από σχετικές πτυχιακές
ή διπλωματικές εργασίες ή
δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή
περιοδικά με κριτές, στις οποίες έχουν
εφαρμοστεί μέθοδοι οικολογικής
παρακολούθησης με αυτόνομη
κατάδυση. (Οι δύο ειδικοί επιστήμονες
της παρούσας κατηγορίας μπορεί να
ταυτίζονται με επιστήμονες των
προηγούμενων κατηγοριών σε
περίπτωση που όλα τα απαιτούμενα
προσόντα των δύο επιστημόνων
καλύπτονται από άτομα των
προηγούμενων κατηγοριών)
2. Υλικοτεχνικός εξοπλισμός/ άδειες

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

1.6.1.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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A/A
2.1.

2.2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Διαθέτουν όργανα καταγραφής και
αποτύπωσης ψηφιακής πληροφορίας
υψηλής ευκρίνειας και μη
επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα.
Διαθέτουν άδειες/ πιστοποιητικά για
πτήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων
οχημάτων που έχουν εκδοθεί από
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας
ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η
ικανότητα διεξαγωγής σχετικών
ερευνών.

ΝΑΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ
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ΤΜΗΜΑ 5: «Καταγραφή και αξιολόγηση του πληθυσμού της πίννας (Pinna nobilis) στο Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. μετά τα
επεισόδια μαζικής θνησιμότητας λόγω του παρασίτου Haplosporidium pinnae»

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Ομάδα έργου
1.1.
Ένας συντονιστής ειδικός
επιστήμονας με ειδίκευση σε
θέματα θαλάσσιας οικολογίας
και θαλάσσιας βιοποικιλότητας,
με αποδεδειγμένη
επαγγελματική εμπειρία πέντε
(5) ετών και εμπειρία στο
συντονισμό ερευνητικών
προγραμμάτων
1.1.1.
Ο συντονιστής της Ομάδας
Έργου, θα πρέπει να είναι
κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος σε θέμα θαλάσσιας
οικολογίας, με τουλάχιστον
πέντε (5) δημοσιευμένες
εργασίες σε επιστημονικά
περιοδικά με κρίση σχετικές με
το είδος Pinna nobilis,
1.1.2.
Οι ως άνω εργασίες να είναι
σχετικές την εκτίμηση αφθονίας
ή πληθυσμιακής κατάστασης του
είδους με την εφαρμογή μη
καταστρεπτικών μεθόδων
επιστημονικής κατάδυσης,
ειδικότερα της μεθοδολογίας
δειγματοληψίας αποστάσεων
1.1.3.
Ο συντονιστής θα πρέπει να έχει
τεκμηριωμένη εμπειρία
συντονισμού τουλάχιστον δύο
προγραμμάτων στο ευρύτερο
αντικείμενο της θαλάσσιας
οικολογίας και διατήρησης,
αθροιστικής διάρκειας
τουλάχιστον 24 μηνών (σε εν
εξελίξει έργα υπολογίζεται ο
χρόνος υλοποίησης μέχρι την
προθεσμία κατάθεσης
προσφορών).

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1.4.

Ο αθροιστικός προϋπολογισμός
των ως άνω προγραμμάτων να
είναι τουλάχιστον διπλάσιος από
το ύψος του προτεινόμενου
τμήματος του υποέργου
Ο συντονιστής θα πρέπει να έχει
τεκμηριωμένη εμπειρία σε έργα
με συναφές αντικείμενο
(οικολογικής παρακολούθησης
σε θαλάσσια προστατευόμενη
περιοχή), γ) επαγγελματική
εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5)
ετών.
Δύο ειδικούς επιστήμονες,
βιολόγους ή θαλάσσιους
επιστήμονες ή
περιβαλλοντολόγους ή
συναφών ειδικοτήτων με πτυχίο
αυτόνομης κατάδυσης
τουλάχιστον δευτέρου επιπέδου
και εμπειρία στην επιστημονική
κατάδυση.
Η ως άνω εμπειρία να αφορά
ειδικά για την καταγραφή της
πληθυσμιακής κατάστασης της
πίννας, που θα αποδεικνύεται
από σχετικές πτυχιακές ή
διπλωματικές εργασίες ή
δημοσιευμένες εργασίες σε
διεθνή περιοδικά με κριτές, στις
οποίες έχουν εφαρμοστεί
σχετικές μέθοδοι με αυτόνομη
κατάδυση

1.1.5.

1.2.

1.2.1.

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (T.E.Υ.Δ.)
[άρθρου 79 παρ.4 N. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή / αναθέτοντα φορέα διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
Ονομασία: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. : 100038701
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, Τ.Κ. 37005
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Σπυρίδων Ιωσηφίδης
- Τηλέφωνο: 2424066378
- Ηλ. ταχυδρομείο: info@alonissos-park.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : http://alonissos-park.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV ):
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «“Αξιολόγηση της
οικολογικής κατάστασης χαρακτηριστικών ειδών και οικοτόπων του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων»].
CPV: [90711500-9] - Περιβαλλοντική παρακολούθηση, [90721700-4] - Υπηρεσίες προστασίας ειδών υπό
εξαφάνιση, [90711300-7] - Ανάλυση περιβαλλοντικών δεικτών.
- Κωδικός στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: Όπως στη διακήρυξη
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 5
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [3/2020]
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:

Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:

[ ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.):

[ ]

Εάν δεν υπάρχει Α.Φ.Μ. στη χώρα
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα,
αναφέρετε
άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

(διεύθυνση [……]

Γενικές πληροφορίες:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ [ ] Ναι [] Όχι
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των […...............]
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια [...............]
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο /
Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή

74
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΩΤΗ146Μ9Τ2-ΑΗΔ

20PROC006701775 2020-05-14
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή α) [……]
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
εγγράφων):[……][……][……][……]

αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία γ) [……]
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα δ) [] Ναι [] Όχι
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως,
συμπληρώστε
τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να ε) [] Ναι [] Όχι
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

εγγράφων):
[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη [] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου Τ.Ε.Υ.Δ. από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού α) [……]
φορέα
στην
ένωση
ή
κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) [……]
γ)
Κατά
περίπτωση,
επωνυμία
της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα

Απάντηση:

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή [ ]
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια / εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:

Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

[……]

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον [……]
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση / Ενεργών υπό την ιδιότητα

[……]

Ταχυδρομική διεύθυνση:

[……]

Τηλέφωνο:

[……]

Ηλ. ταχυδρομείο:

[……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία [……]
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

77
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΩΤΗ146Μ9Τ2-ΑΗΔ

20PROC006701775 2020-05-14
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
 δωροδοκία
 απάτη
 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες


νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις [] Ναι [] Όχι
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού
που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι):[
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 ]
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

β) [……]
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
απόφαση:
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
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Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

ΦΟΡΟΙ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο α)[……]·
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.

γ.

1) [] Ναι [] Όχι

1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης

-[……]·

-[……]·

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-[……]·

-[……]·

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:

γ.2)[……]·

γ.2)[……]·

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;

δ) [] Ναι [] Όχι

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

ναΕάν
ναι,
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

γ)Πως διαπιστώθηκε
υποχρεώσεων;

η

αθέτηση

των

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;

[……]

να

[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά, εγγράφων):
αναφέρετε:
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
δραστηριοτήτων, ή

επιχειρηματικών

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των -[.......................]
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της -[.......................]
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
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περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

διατίθεται

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς [.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Έχει

συνάψει

Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

[…...........]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την [] Ναι [] Όχι
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων,
λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
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Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς
[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς
[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να
πληροφορίες:

αναφερθούν

λεπτομερείς

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
Μπορεί
ο
οικονομικός
επιβεβαιώσει ότι:

φορέας

να [] Ναι [] Όχι

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
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απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση
τα
δικαιολογητικά
που
απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή /
αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο
την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων Απάντηση
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα

Απάντηση

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος […]
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται, εκτός εάν :
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α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος / ενότητα / σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Για την με αριθ 3/2020 Διακήρυξη (α/α συστήματος: 91921) Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
“Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης χαρακτηριστικών ειδών και οικοτόπων του Εθνικού Θαλασσίου
Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033233 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020 που
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
ΠΡΟΣ: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ
Α/Α

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
(ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΤΜΗΜΑ ….
ΤΜΗΜΑ ….
ΤΜΗΜΑ ….
ΤΜΗΜΑ ….
ΤΜΗΜΑ ….
Το Συνολικό Τίμημα ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά*) ……………… ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και
(ολογράφως και αριθμητικά*) ………………… ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
* Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικού και ολογράφως υπερισχύει το ολογράφως.
Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης.
Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει μέχρι και εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη
της διενέργειας του διαγωνισμού.
………..(Τόπος)

……. (Ημερομηνία)

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα:
Δ/νση οδός -αριθμός
Ημερομηνία Έκδοσης:
Προς: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού …………………………………………………………………………………… ευρώ
(………………….. €).
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων ευρώ (3.717,74 €),
δηλαδή ποσοστού 2% της συμβατικής αξίας του έργου υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

ΑΦΜ:

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη
επωνυμία)
.......................…………………………………..

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

β)
(πλήρη
επωνυμία)
.......................…………………………………..

........................,

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

γ)
(πλήρη
επωνυμία)
........................,
.......................…………………………………..

ΑΦΜ:

......................

(διεύθυνση)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 22ης Ιουνίου 2020 για την ανάδειξη
αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ................................. σύμφωνα με την υπ.
Αριθμ. 03/2020 (αρ. πρωτ. 332/13-05-2020) Διακήρυξη, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών την 15η/06/2020.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
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Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας
μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2
της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος, Δ/νση, Τ.Κ.) …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Πατητήρι, Αλοννήσου, Τ.Κ. 37005

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

ΑΦΜ:

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό ...................... σύμβασης, που υπέγραψε μαζί
σας για την παροχή υπηρεσιών .......................... στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με κωδ. ΟΠΣ 5033233 σύμφωνα με την υπ.
Αριθμ. 03/2020 (αρ. πρωτ. 332/13-05-2020) Διακήρυξη, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών την 15η/06/2020 και οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ...............
ευρώ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής
σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη δήλωσή σας προς εμάς σε περίπτωση ολικής ή μερικής
καταπτώσεως της εγγυήσεως με την επιστροφή σε μας της παρούσας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας
μας.

90
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΩΤΗ146Μ9Τ2-ΑΗΔ

20PROC006701775 2020-05-14
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Σχέδιο Σύμβασης
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. …/ 2020
Για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης χαρακτηριστικών ειδών και
οικοτόπων του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» που περιλαμβάνεται στο
υποέργο Νο 3 της Πράξης : «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΕΣΠΑ 2014-2020»
Στο Πατητήρι Αλοννήσου, σήμερα ....................., του μηνός…………………., του έτους 2020, στα γραφεία του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, Πατητήρι, Αλόννησος,
Τ.Κ. 37005, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι
(1) Αφενός
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (εφεξής
Φ.Δ.Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.), που εδρεύει στο Πατητήρι Αλοννήσου, Τ.Κ. 37005 με Α.Φ.Μ. 099584862 & Δ.Ο.Υ. Νέας
Ιωνίας Βόλου, και συμβάλλεται στην παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο του Φ.Δ.
Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., Στέφανο Παρασκευόπουλο, που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Αρχή»

(2) και αφετέρου
η εταιρεία ................... με την επωνυμία εδρεύει στην………………………… (περιοχή), …………………………………
(οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, με Α.Φ.Μ. .................... & Δ.Ο.Υ. ......................, τηλ. ................., φαξ ...............,
που
συμβάλλεται στην παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της από ..........................
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Ανάδοχος»,
και έχοντας υπόψη
1. το Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α'/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
2. την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 (Αριθμός Απόφασης 161/2016) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με θέμα «Οδηγίες συμπλήρωσης για το ‘’Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016»,
3. την Κατευθυντήρια Οδηγία 19 (2η Έκδοση – Αριθμός Απόφασης 1/2018) της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με θέμα Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5
(ΒΙΒΛΙΟ I) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ II) του Ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»,
4. την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (Απόφαση 3/24-01-2018) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με θέμα «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.),
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5. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28η/11/2007, για τροποποίηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του
κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV,
6. τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/2365/ της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2017 για
την τροποποίηση της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων,
7. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 868/2014 της Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2014 για τροποποίηση των
παραρτημάτων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1095/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων
(NUTS),
8. τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006»,
9. το Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α'/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις,
10. το Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/26-03-2014 ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις,
11. τη παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Φ.Ε.Κ. 107/Α'/09-05-2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,
12. το Ν. 4129/2013 (Φ.Ε.Κ. 52/Α’/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»,
13. το Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α’/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»,
14. το Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
15. το Ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α΄/07-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
16. το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
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17. το Ν. 2121/1993 (Φ.Ε.Κ. 25/Α'/04-03-1993) “Πνευματική Ιδιοκτησία, συγγενικά Δικαιώματα και
πολιτιστικά Θέματα”,
18. το Π.Δ 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/Α'/23-03-2015) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
19. το Π.Δ. 80/2016 (Φ.Ε.Κ. 145/Α΄/05-08-2016) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
20. το Π.Δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.
21. τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
22. τη με αριθ. 56902/215/2017 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1924/Β’/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)»,
23. το Ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις”,
24. Την αριθ. 81896/ΕΥΘΥ712/24-08-2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015) «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης
και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων
(Άρθρο 36)»,
25. Το Ν. 4325/2015 (Φ.Ε.Κ. 47/Α’/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης –καταπολέμηση
γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών κι άλλες διατάξεις»
(Άρθρο 28),
26. το Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α’/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του N. 4046/2012, του N. 4093/2012 και του N 4127/2013 και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα το άρθρο 64 «Συντελεστές παρακράτησης φόρου»,
27. τη με αριθ. Π1/2380/2012 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3400/Β΄/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
28. την ΠΟΛ 1056/05 με αριθ. πρωτ. 1032801/208/0015/31-03-2005 Υπ. Οικονομικών και την
13984/ΕΥΣ/2810/21-01-2005 «Περί εφαρμογής νέων συντελεστών του Φ.Π.Α.»,
29. την ΠΟΛ 1061/24-05-2016/ Κοινοποίηση διατάξεων του νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων
συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών,
30. την υπ’ αριθ. 158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Φ.Ε.Κ.
3698/Β’/16-11-2016) «Έγκριση ‘’Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης’’ (ΤΕΥΔ) του
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άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω
των ορίων των οδηγιών»,
31. την υπ’ αριθ. 1191 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 969/Β’/22-3-2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών [Α.Ε.Π.Π.], καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής
της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α΄/147),
32. την υπ’ αρίθμ. 5143/ Υ.Α. (ΦΕΚ 3335/Β’/ 11-12-2014) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204),
όπως ισχύει,
33. το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Β΄/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και
άλλες διατάξεις»,
34. την υπ΄αριθ. οικ. 56780 Y.A. (Φ.Ε.Κ. 538/Υ.Ο.Δ.Δ./24-12-2015) «Τροποποίηση της
28896/21−12−2009 απόφασης της Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» (ΥΟΔΔ 538/
2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει»,
35. την υπ΄ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60656/1582 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2879/Β/05-07-2019) «Έγκριση του
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού
Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων»,
36. την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 11054/09-12-2019 (ΑΔΑ:64Α246ΜΤΛΡ-0Φ0) Απόφαση
της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤ Ένταξη της Πράξης
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ
ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με
Κωδικό ΟΠΣ 5033233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,
37. την υπ’ αριθ. 275/1 ΣΑΕ με κωδικό έργου: 2019ΣΕ27510136 (ΑΔΑ:6ΨΣΨ46ΜΤΛΡ-9ΚΩ),
38. την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β/17-01-2020 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 30/Β΄/17-01-2020), με την
οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2020 του Φ.Δ. Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. Η υπ’ αριθ.
12/2020 Απόφαση της 53ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. (23-01-2020) περί επικαιροποίησης του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού με το ποσό τις εγκεκριμένης πίστωσης ΣΑΕ 275/1 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:
2019ΣΕ27510136),
39. το με κωδ. ΑΔΑΜ 20REQ006215790 Πρωτογενές Αίτημα, 20REQ006216015 Εγκεκριμένο Αίτημα
που αφορούν στη πρόθεση του Φ.Δ.Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. να προβεί στην συγκεκριμένη προμήθεια,
40. την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2897/30-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΝΠΞ46ΜΤΛΡ-ΙΕΣ) Απόφαση
της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ ΚΑΙ ΕΚΤ, 1η Τροποποίηση της
Πράξης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ,
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033233 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,
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41. την υπ’ αριθ. 41/13-05-2020 Απόφαση της 56ης Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. περί έγκρισης του
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών «Αξιολόγηση της
οικολογικής κατάστασης χαρακτηριστικών ειδών και οικοτόπων του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου
Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» του υποέργου 3 (ΑΔΑ: ΡΔ0Ρ46Μ9Τ2-9ΓΝ),
42. τη με αριθμ. 20α/11-03-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φ.Δ. Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. με θέμα Ορισμός επιτροπής
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση των
υπηρεσιών «Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης χαρακτηριστικών ειδών και οικοτόπων του
Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» του υποέργου 3 στα πλαίσια του
ΥΜΕΠΕΡΑΑ που θα πραγματοποιήσει ο Φ.Δ. Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. (ΑΔΑ: ΩΡΩ546Μ9Τ2-5ΡΥ),
43. τη με αριθμ. 20β/11-03-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φ.Δ. Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. που αφορά στον ορισμό
Επιτροπής Παρακολούθησης & παραλαβής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάθεση των υπηρεσιών «Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης χαρακτηριστικών ειδών και
οικοτόπων του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» του υποέργου 3
(ΑΔΑ: ΩΡΩ546Μ9Τ2-5ΡΥ),
44. την αριθ. …προσφορά του …….
45. τη με αριθ. πρωτ…………….. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Δ. Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. με την
οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο το αποτέλεσμα του Ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού της Διακήρυξης 3/2020,
46. το γεγονός ότι η προκαλούμενη με την παρούσα σύμβαση δαπάνη βαρύνει τις εγκεκριμένες
πιστώσεις του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2020 (ΚΩΔ. ΛΟΓ. Γ 61) του Φ.Δ. Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. με
τη δέσμευση του σχετικού ποσού σύμφωνα με τα ανωτέρω (38 & 39) σχετικά.
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείμενο
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου “Αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης
χαρακτηριστικών ειδών και οικοτόπων του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων»
που υλοποιείται σε πέντε (5) τμήματα εκ των οποίων ο ανάδοχος ανέλαβε την υλοποίηση του/των εξής
τμήματος/των:
ΤΜΗΜΑ … :
ΤΜΗΜΑ … :
…
ΤΜΗΜΑ … :
και αφορά/ουν τις υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης/ ανάλυσης περιβαλλοντικών/ Υπηρεσίες
προστασίας ειδών υπό εξαφάνιση, σύμφωνα με τους όρους της αρ. πρωτ...................... διακήρυξης και της
από …/…/2020 προσφοράς του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 2 – Διάρκεια της Σύμβασης
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Η συνολική διάρκεια της σύμβασης δε θα ξεπερνά τους οκτώ (8)μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι εργασίες που προβλέπονται θα ξεκινήσουν με την υπογραφή της σύμβασης.
4.1
Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη του αρχικού
συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την
εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών υλικών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του Ν.
4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
4.2
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που ανέθεσε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες,
και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να καταθέσει τα παραδοτέα,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση των παραδοτέων, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία
αποδεικτικό στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, περιγραφή των παραδοτέων, και ο
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκαν.

ΑΡΘΡΟ 3 – Συμβατικό τίμημα
Το συμβατικό τίμημα ανά τμήμα:

ΤΜΗΜΑ
…
:
…<ολογράφως>
…(<αριθμητικώς>………….άνευ
…………..(<αριθμητικώς>………….Φ.Π.Α.),
……<ολογράφως>
………….………….(<αριθμητικώς>………….με Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α.),

……<ολογράφως>
……<ολογράφως>

<επαναλαμβάνεται για όλα τα τμήματα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά>
Το συνολικό τίμημα της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
………<ολογράφως> (<αριθμητικώς>) ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5033233 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020 που
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. (αριθ. ενάριθ.
έργου 2019ΣΕ27510136).

ΑΡΘΡΟ 4 – Χρόνος και τόπος παράδοσης
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υπηρεσιών το αργότερο εντός οκτώ (8) μηνών από
την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της παρούσας σύμβασης στην έδρα του Φορέα στο Πατητήρι
Αλοννήσου, Τ.Κ. 37005.
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ΑΡΘΡΟ 5 - Τρόπος πληρωμής
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
Για όλα τα τμήματα: Το 100% της συμβατικής αξίας κάθε τμήματος μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών του τμήματος και μετά από έλεγχο από την Επιτροπή Παραλαβής για την ποιότητα των
παραδοτέων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μέσω Τράπεζας, μετά την προσκόμιση των
προβλεπομένων από το άρθρο 200 παρ. 4 και 6 του Ν. 4412/2016 νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των προμηθευομένων ειδών
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις
ακόλουθες κρατήσεις:
(α) υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του
άρθρου 4 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει, και την Υ.Α. 5143/5-12-2014, όπως ισχύει, επιβάλλεται κράτηση
ύψους 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης και
(β) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθ.350 του Ν. 4412/2016 και την Κ.Υ.Α. 1191/14-3-2017, επιβάλλεται
κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου τρία τοις εκατό (3%) και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. είκοσι τοις εκατό (20%).
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του καθαρού ποσού (άρθ. 64 παρ.2 Ν. 4172/2013, όπως
ισχύει).
Ο Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει όλη ή μέρος της απαίτησής του σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά
μόνο σε Τράπεζα της επιλογής του.
Λαμβανομένου υπόψη ότι η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτεται από επιχορήγηση που λαμβάνει η
Αναθέτουσα Αρχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα, η πληρωμή δεν θα οφείλεται στον Ανάδοχο και η
Αναθέτουσα Αρχή δεν θα καθίσταται υπερήμερη σε περίπτωση μη καταβολής της, πριν την έγκριση της
σχετικής δαπάνης και την καταβολή του σχετικού ποσού από την αρμόδια Αρχή στην Αναθέτουσα
Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 6 - Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Επιτροπή
Παρακολούθησης - Παραλαβής του Φ.Δ.Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., η οποία και θα εισηγείται για όλα τα ζητήματα που
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αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων
και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου, υπό τους όρους του άρθ. 132 Ν.
4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 7 - Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, κατέθεσε, σύμφωνα με το άρθ. 72 παρ. 1β του Ν.
4412/2016, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ποσού……….(5% επί της συμβατικής αξίας
χωρίς Φ.Π.Α.) και χρονικής διάρκειας αορίστου χρόνου και επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου.
(Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση οικονομικών φορέων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ.
19 Ν. 4412/2016, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις
ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
σύμβασης και κάθε απαίτηση του Φορέα έναντι του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 8 - Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του, ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Ο Φ.Δ.Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει αζημίως τη σύμβαση όταν προκύπτουν λόγοι
ανωτέρας βίας. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος ειδοποιείται τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 9 - Υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια τις οδηγίες ή εντολές των αρμοδίων οργάνων του
Φ.Δ.Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. και είναι μόνος υπεύθυνος έναντι κάθε Αρχής για τη λειτουργία της επιχείρησής του,
σύμφωνα με τον νόμο, αποκλειομένης κάθε σχετικής ευθύνης του Φ.Δ.Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ..
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για τη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας
ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης.
Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλες τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Ο
προμηθευτής ευθύνεται για κάθε παράβασή τους.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκπληρώνει ακριβόχρονα και προσηκόντως τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
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Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών και
εγγυάται ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν ελαττώματα στο παρεχόμενο
είδος ή έλλειψη των συμφωνημένων ιδιοτήτων, ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει την αντικατάστασή του με
δικές του αποκλειστικά δαπάνες.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες με βάση το τίμημα που συμφωνείται στην παρούσα,
που θα παραμείνει σταθερό μέχρι τη λήξη της σύμβασης, χωρίς να δύναται να μεταβληθεί. Στο
συμφωνηθέν τίμημα περιλαμβάνεται η αμοιβή του Αναδόχου, οι οποιοιδήποτε φόροι και κρατήσεις,
καθώς και κάθε άλλο έξοδο για την εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10 - Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρος και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 Ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της παρούσας
δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων
εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων.

ΑΡΘΡΟ 11 -Τρόπος επικοινωνίας – γλώσσας σύμβασης
Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ του Φ.Δ. Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.. και του Αναδόχου (έγγραφα, διοικητικές εντολές
κ.ά.) θα πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεομοιοτυπικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σε κάθε
περίπτωση ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του
εγγράφου και την απόδειξή της. Η γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Κάθε επικοινωνία μεταξύ του
Αναδόχου και του Φ.Δ. Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 12- ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας συνομολογούνται ως ουσιώδεις.
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει τους όρους και τις δεσμεύσεις μεταξύ των μερών και
κατισχύει παντός άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται. Για τυχόν θέματα που δε ρυθμίζονται ρητώς από
τη σύμβαση, ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά, η Διακήρυξη, η πράξη κατακύρωσης, η οικονομική προσφορά του
Αναδόχου και, τέλος, η τεχνική του προσφορά.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της με αριθ. πρωτ. 332/13-05-2020 Διακήρυξης, που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, οι όροι της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου.
Τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας σύμβασης θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατές προς τη Διακήρυξη,
την πράξη κατακύρωσης και την προσφορά, χωρίς να τη μεταβάλουν ουσιωδώς. Τυχόν τροποποιήσεις ή
προσθήκες συνομολογούνται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. Η μη άσκηση εκ μέρους του
Φ.Δ.Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., μία ή περισσότερες φορές, οποιουδήποτε δικαιώματος ή δικαιωμάτων, που παρέχονται

100
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΑ: ΩΤΗ146Μ9Τ2-ΑΗΔ

20PROC006701775 2020-05-14
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

σε αυτόν από την παρούσα σύμβαση ή τον νόμο, δεν είναι ούτε θεωρείται ανοχή, τροποποίηση όρου ή
αποδυνάμωση του δικαιώματός του, αλλά δικαιούται να ασκήσει τέτοιο ή τέτοια δικαιώματα,
οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή επιθυμητό προς προστασία των συμφερόντων του, επικαλούμενο το
δικαίωμα που είχε, αλλά δεν είχε ασκήσει στο παρελθόν.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, αναγνώσθηκε, υπογράφηκε από τα
συμβαλλόμενα μέρη και πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
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