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Διάρκεια υλοποίησης 

έργου 

από την υπογραφή της Σύμβασης και μέχρι τις 30-11-2015, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας 

Αριθμός Προκήρυξης 455/7-10-2014 

Είδος διαγωνισμού Ανοικτός Πρόχειρος Διαγωνισμός 

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
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Χρηματοδότηση Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 

ειδικότερα από τον Άξονα προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και 

Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», Πράξη «Προστασία και Διατήρηση 

Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης» (κωδικός Πράξης: 357413)  

Σκοπός του ΕΤΠΑ Σκοπός του είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με 

τη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών και τη 

συμμετοχή στην ανάπτυξη και στην αναδιάρθρωση των περιφερειών, 

εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα συνεργία με τις παρεμβάσεις των άλλων 

διαρθρωτικών ταμείων 

Ημερομηνία 

δημοσίευσης 

Περίληψης  στον 

Ημερήσιο Τύπο 

7-10-2014, Ημέρα Τρίτη 

Προθεσμία υποβολής 

Προσφορών 

6-11-2014, Ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 

Τόπος υποβολής 

Προσφορών 

Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης: Λουτρά Υπάτης, 

Τ.Κ. 35016, Ν. Φθιώτιδας 

Αποσφράγιση 

Προσφορών 

7-11-2014, Ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 

Παραλαβή Τεύχους 

Προκήρυξης 

Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης: Λουτρά Υπάτης, 

Τ.Κ. 35016, Ν. Φθιώτιδας 

Πληροφορίες Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης 
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Α ’  

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι  &  Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι  Ο Ρ Ο Ι  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α1 

Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι  Κ Α Ι  Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Α Ρ Χ Ε Σ  

 

Άρθρο 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο 

διαγωνισμό, για την υπηρεσία «Αντιμετώπιση της σύγκρουσης εκτατικής 

κτηνοτροφίας με το λύκο στο όρος Οίτη». 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α., πλέον 6.900,00 € Φ.Π.Α., 

συνολικό ποσό με Φ.Π.Α. 36.900,00 €. 

Το αντικείμενο του έργου περιγράφεται στο Μέρος Β’ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της 

Προκήρυξης αυτής. 

Κριτήριο κατακύρωσης για το παραπάνω έργο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από τον 

Άξονα προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», Πράξη «Προστασία 

και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης» (κωδικός Πράξης: 357413). 
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Άρθρο 2 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περίπτωσης που τα συμφραζόμενα απαιτούν 

διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι  Ε Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α  

Αναθέτουσα Αρχή και 

Υπηρεσία Διενέργειας 

του Διαγωνισμού 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης που εδρεύει 

στα Λουτρά Υπάτης, Τ.Κ. 35016, Ν. Φθιώτιδας και ο οποίος 

προκηρύσσει το διαγωνισμό αυτό 

Διευθύνουσα ή 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης 

Προκήρυξη Η παρούσα Προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: 

Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Τεχνική Περιγραφή και 

τα Παραρτήματα αυτής 

Υπηρεσία «Αντιμετώπιση της σύγκρουσης εκτατικής 
κτηνοτροφίας με το λύκο στο όρος Οίτη» 

Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού  
Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των 

προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το 

οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο 

λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις 

περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

Προσφέρων Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων 

ή κοινοπραξία συμμετέχει στον διαγωνισμό και υποβάλλει 

προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος  O υπογράφων την προσφορά.  

  Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι νομικό 

πρόσωπο και ο υπογράφων την προσφορά δεν είναι ο 

νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, ο 

εκπρόσωπος θα πρέπει να ορίζεται με εξουσιοδότηση που 

γίνεται με συμβολαιογραφική πράξη. Εάν ο υπογράφων 

την προσφορά είναι νόμιμος εκπρόσωπος, τούτο θα 

πιστοποιείται με την ταυτόχρονη προσκόμιση του 

σχετικού αποδεικτικού (Φ.Ε.Κ. – Πρακτικό Δ.Σ. – 

Καταστατικό). 

  Εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση φυσικών ή 

νομικών προσώπων, εκπρόσωπος θεωρείται ο κοινός 

εκπρόσωπος της ένωσης ο οποίος ορίζεται και πάλι με 

συμβολαιογραφική πράξη. Τα παραπάνω θα κατατίθενται 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. 
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Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι  Ε Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α  

Αντίκλητος Το πρόσωπο το οποίο ο Προσφέρων με δήλωσή του, ορίζει 

ως εναλλακτικό υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες 

επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 

Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του 

προσώπου αυτού (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 

αριθμός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.). 

Ανάδοχος Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με 

την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη 

διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 

Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία 

κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. 

Σύμβαση Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και 

του Αναδόχου, η οποία υπογράφεται μετά την ανακοίνωση 

της Κατακύρωσης και οι όροι της περιλαμβάνονται στην 

παρούσα. 

Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη 

για την υλοποίηση των με την παρούσα προκηρυσσόμενων 

υπηρεσιών. Η δαπάνη αυτή αποτελεί και το ανώτατο όριο της 

προσφοράς που μπορεί να υποβάλλουν οι υποψήφιοι. 

Προσφορές που υπερβαίνουν την εκτιμώμενη δαπάνη 

απορρίπτονται. 

Συμβατικό Τίμημα Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο. 

Επιτροπή Ενστάσεων Επιτροπή ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία έχει 

την ευθύνη για την αξιολόγηση των ενστάσεων  

Επιτροπή 

Παρακολούθησης και 

Παραλαβής (Ε.Π.Π.) 

Επιτροπή, ορισμένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία έχει 

την ευθύνη για την παρακολούθηση της εκτέλεσης της 

Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των 

Παραδοτέων 

Τόπος παροχής Ο τόπος παροχής των Υπηρεσιών θα είναι η περιοχή ευθύνης 

του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης  

Χρονοδιάγραμμα Η συνολική διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών θα είναι το 

χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 

τις 30-11-2015 

 

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για 

διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Προκήρυξης. 
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Άρθρο 3 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα: 

1. τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 

2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

2. τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».  

3. τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 2 (§12) αυτού. 

4. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 

εφαρμοζόμενου αναλογικά, όπως ισχύει εκάστοτε και κατά το μέρος που οι διατάξεις του 

δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007. 

5. τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 

6. τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού» 

7. τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. τις διατάξεις του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α) «Εθνική υποδομή Γεωχωρικών 

Πληροφοριών – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις». Τροποποίηση του Ν. 

1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες 

σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α’).  

9. τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

10. τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων 

του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

11. την υπ’ αρ. οικ. 172905/26-10-2011 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Προστασία και 

Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης» με κωδικό MIS 357413 στον Άξονα 

Προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος» 2007-2013. 

12. τις διατάξεις της υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ1749/2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος 

Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. 43804/ΕΥΘΥ2041/2009 

ΑΔΑ: ΩΒΝΤ46Ψ84Ζ-7Ι0



  8/51  

 

Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 1957/Α) και την με αρ. 

28020/ΕΥΘΥ/1212/2010 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 1088/Β).  

13. τις διατάξεις της υπ’ αρ. 2/51571/0020/2010 Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του υπ’ αρ. πρωτ. 

2164/ΕΥΘΥ181/2011 Εγγράφου του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας σχετικά με τον Εγκεκριμένο Οδηγό Λειτουργίας Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ. 

14. την υπ’ αρ. Π1/2345/2013 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο 

Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2013, προμηθειών που εντάσσονται σε 

συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα ΕΣΠΑ» (ΦΕΚ 698/Β). 

15. τις διατάξεις του άρθρου 21 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ» του Ν. 

4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α). 

16. Την υπ’ αρ. οικ. 172905/26-10-2011 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Προστασία και 

Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης» με κωδικό MIS 357413 στον Άξονα 

Προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ» (κωδικός ΣΑΕ : 

2011ΣΕ07580155). 

17. Το Υποέργο 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας» της Πράξης με τίτλο «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του 

Εθνικού Δρυμού Οίτης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. 128800/25-07-2014 

διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ και με το υπ’ αριθ. 91/29-08-2014 

Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης. 

18. το υπ’ αρ. 92/02-10-2014 Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αναθέτουσας Αρχής με το οποίο εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και 

συγκροτήθηκαν η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η Επιτροπή Ενστάσεων και η 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί επίσης σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα 

Διακήρυξη και οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση αυτών, η οποία γνωστοποιείται στους 

ενδιαφερόμενους σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας. 

3.2  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με τον παρόντα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις 

όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές ή τεχνικές προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και 

εμπειρία. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, 

τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Προσφορές, που κατά την κρίση 

της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή 

περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη 

αποδεκτές και απορρίπτονται. 

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που 

είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα.  
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Δικαιολογητικά που εκδίδονται από κράτος εκτός Ελλάδος συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί µε βάση το Ελληνικό και Κοινοτικό Δίκαιο.  

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για 

διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Προκήρυξης. 

Άρθρο 4 

ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την Προκήρυξη μπορούν να απευθύνονται 

στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Λουτρά Υπάτης, Τ.Κ. 35016, τηλ./fax: 

22310 59007, email: oiti@otenet.gr, εργάσιμες ημέρες και ώρες, 9:00 – 15:00. Για την 

παραλαβή της Διακήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. 

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν 

αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό 

σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού, εντός 

πέντε (5) ημερών από την παραλαβή, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της 

νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος 

αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) από την 

Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για 

το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη Προκήρυξης του διαγωνισμού 

γνωστοποιούνται σε όλους όσους έλαβαν την Προκήρυξη, από την Υπηρεσία Διενέργειας 

του Διαγωνισμού το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που 

έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα κατά τα 

ανωτέρω. 

Περίληψη της Προκήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση:  

1. Σε μία τοπική εφημερίδα την 7η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη 

2. Στο Διαδικτυακό Τόπο του Φορέα Διαχείρισης (http://www.oiti.gr) καθώς και στον 

Διαδικτυακό Τόπο του Φορέα Διαχείρισης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Τέλος, περίληψη της παρούσας Προκήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, και συγκεκριμένα στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Οίτης στα Λουτρά Υπάτης. 

Το κόστος δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.  

Άρθρο 5 

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

http://www.oiti.gr/
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Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν την Προσφορά τους, μη εξαρτώμενη από όρο, 

προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, στην Αναθέτουσα Αρχή (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Οίτης), Λουτρά Υπάτης, Τ.Κ. 35016, μέχρι την 6η Νοεμβρίου 2014 ημέρα 

Πέμπτη και ώρα 12:00. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και με συστημένη ταχυδρομική 

επιστολή ή με courier που απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Όσες προσφορές 

υποβληθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον φθάσουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Η ευθύνη της 

έγκαιρης άφιξης της Προσφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους Προσφέροντες και δεν 

αναγνωρίζεται καθυστέρηση ακόμη και για ανωτέρα βία. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα οι οποίες, αν και 

ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την ως άνω ημέρα και 

ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α2 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  

 

Άρθρο 6 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην Προκήρυξη αυτή και τα δικαιώματα επί αυτής 

ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της Προκήρυξης από τους υποψηφίους 

Προσφέροντες επιτρέπεται μόνον για τις ανάγκες προετοιμασίας των προσφορών τους. 

Άρθρο 7 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από: 

α. το παρόν Μέρος Α (Γενικοί και Ειδικοί Όροι) που περιλαμβάνει επτά (7) Κεφάλαια και 

τριάντα πέντε (35) Άρθρα. 

β. το Μέρος Β (Τεχνική Περιγραφή). 

γ. Δύο (2) Παραρτήματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α3 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  

 

Άρθρο 8 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

8.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοιχτή και ελεύθερη, χωρίς περιορισμό στον αριθμό 

των υποψηφίων Αναδόχων και σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές, τεχνικές, 

ποιοτικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη Διακήρυξη και τη σχετική 

Νομοθεσία και διαθέτουν αποδεδειγμένα την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία, επάρκεια 

και υποδομές για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του έργου. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή 

αλλοδαπά), ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συμφώνως 

προς τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/2007. 

Επιπλέον, ο υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και 

μέσα, δηλαδή: 

 Κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό 

 Ομάδα Έργου, στη σύνθεση της οποίας θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω τουλάχιστον 

δύο (2) επιστήμονες: 

α) Έναν επιστήμονα με εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών σε έργα καταγραφής και 

παρακολούθησης μεγάλων σαρκοφάγων και συγκεκριμένα του λύκου, καθώς και ειδών 

άγριων οπληφόρων, όπως το ζαρκάδι, είδη που αποτελούν βασικό αντικείμενο ενασχόλησης 

στο παρόν έργο, κάτοχο πτυχίου Α.Ε.Ι. Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμήματος Βιολογίας ή 

Δασολογίας, ή οποιουδήποτε συναφούς πτυχίου σχολών Α.Ε.Ι. με αντικείμενο την 

προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων της ημεδαπής ή άλλου 

ισότιμου τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, και κάτοχο Διδακτορικού 

Διπλώματος ή/και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (φοιτήσεως τουλάχιστον ενός έτους) με 

θέμα σχετικό με το αντικείμενο των υπηρεσιών. 

β) Έναν επιστήμονα με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε έργα καταγραφής και 

παρακολούθησης μεγάλων σαρκοφάγων και συγκεκριμένα του λύκου, καθώς και ειδών 

άγριων οπληφόρων, όπως το ζαρκάδι, είδη που αποτελούν βασικό αντικείμενο ενασχόλησης 

στο παρόν έργο, κάτοχο πτυχίου Α.Ε.Ι. Σχολής Θετικών Επιστημών, Τμήματος Βιολογίας ή 

Δασολογίας, ή οποιουδήποτε συναφούς πτυχίου σχολών Α.Ε.Ι. με αντικείμενο την 

προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων της ημεδαπής ή άλλου 

ισότιμου τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, και κάτοχο Διδακτορικού 

Διπλώματος ή/και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (φοιτήσεως τουλάχιστον ενός έτους) με 

θέμα σχετικό με το αντικείμενο των υπηρεσιών.  

Η ανωτέρω εμπειρία των ατόμων της Ομάδας Έργου είναι η ελάχιστη που απαιτείται.  

Η παραπάνω Ομάδα μπορούν να συνεπικουρούνται από εξωτερικούς συνεργάτες υψηλής 

εξειδίκευσης σε διάφορα επιμέρους θέματα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον 

υποψήφιο Ανάδοχο, για την κάλυψη των αναγκών του έργου και σύμφωνα με την πρόταση 

της μεθοδολογίας προσέγγισης του έργου που θα κατατεθεί. 
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Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά, ούτε απαιτείται να περιβληθούν σε Κοινοπρακτικό 

σχήμα ή άλλη Νομική Μορφή σε περίπτωση κατακύρωσης σε αυτές. 

Επιπρόσθετα, η απαίτηση για Ομάδα Έργου τουλάχιστον δύο (2) ατόμων, με εμπειρία και 

ενασχόληση με τα αντικείμενα των Υπηρεσιών της παρούσας Προκήρυξης, καθώς και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής, τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας πρέπει να καλύπτονται 

αθροιστικά από την ένωση ή κοινοπραξία, όπως παραπάνω αναλυτικά περιγράφονται. 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις 

ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 

μιας ένωσης δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο 

αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέρη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει 

κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη έχουν την ευθύνη της 

ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέρη της ένωσης 

και στις δυο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί 

να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από 

εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής.  

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 

υποβάλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να 

προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τους όρους που προβλέπονται στη 

νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης τους. 

Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στο διαγωνισμό ενός νομικού 

προσώπου ή ενός φυσικού προσώπου, σε περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα 

διαγωνιζομένων) και με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, της υπεργολαβίας 

συμπεριλαμβανομένης. Απαγορεύεται τα ίδια πρόσωπα της Ομάδας Έργου να συμμετέχουν 

σε περισσότερα του ενός σχήματα. 

8.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

11..  Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση 

άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους 

υποχρεώσεις. 

22..  Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις. 

33..  Οι Προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, 

γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που 

απαριθμούνται κατωτέρω: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 §1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 
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β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

ε) υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια 

χρεοκοπία. 

44..  Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή τελεί σε κατάσταση ανάλογη που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.  

55..  Όσοι, εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους. 

66..  Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 

νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει 

αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή. 

77..  Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένως 

διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο. 

88..  Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων 

καθώς και την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις 

νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 

99..  Όσοι είναι ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 

σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες 

αυτές.  

1100..  Όσοι αποκλείονται για λόγους που προβλέπονται στις λοιπές διατάξεις της παρούσας 

Διακήρυξης.  

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί οποιαδήποτε από τις 

παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισμού να ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της ένωσης ή 

κοινοπραξίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, εφόσον αμφιβάλει ως προς την προσωπική κατάσταση των 

υποψηφίων, να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί 

απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των υποψηφίων. Όταν οι πληροφορίες αφορούν 

έναν υποψήφιο εγκαταστημένο σε άλλο κράτος μέλος, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί 

τη συνεργασία των αρμοδίων αρχών. Τα αιτήματα αυτά αφορούν, σύμφωνα με τη 

νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκαταστημένος ο Υποψήφιος ή ο Προσφέρων, 

τα νομικά ή/ και φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, των διευθυντών 

επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου του Υποψηφίου ή του Προσφέροντας.  
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Άρθρο 9  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

9.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Φ υ σ ι κ ώ ν  ή  Ν ο μ ι κ ώ ν  

Π ρ ο σ ώ π ω ν  

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν στην ελληνική γλώσσα, στο φάκελο 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά. Δικαιολογητικά που έχουν 

εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Ως επίσημη μετάφραση θεωρείται η διενεργούμενη από την 

μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, από δικηγόρο ή από 

συμβολαιογράφο, που έχουν δικαίωμα επικύρωσης μετάφρασης. 

Ι. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται 

ότι οι Προσφέροντες:  

α. Δεν εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις της παρ. 2.2 της παρούσας 

Διακήρυξης. 

β. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους 

καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

γ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι 

εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή 

σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά 

την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς.  

δ. Θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρ. 8 της παρούσας Διακήρυξης. 

ε. Επίσης, θα δηλώνουν ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και ότι την αποδέχονται ανεπιφύλαχτα 

και ότι καλύπτει το σύνολο του έργου καθώς και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα 

αποζημίωσης για οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή 

ακύρωσης του Διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης 

της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος. 

ΙΙ. Στοιχεία νομιμοποίησης Προσφέροντος: 

1. Παραστατικό εκπροσώπησης, σε περίπτωση που το πρόσωπο που υπογράφει ή/και 

υποβάλλει την Προσφορά ή/και παρίσταται κατά το άνοιγμά της δεν είναι ο ίδιος ο 

Προσφέρων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του σε περίπτωση νομικού προσώπου. 

2. Σε περίπτωση νομικού προσώπου έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εκπροσώπησή 

του και το ισχύον καταστατικό του καθώς και η τήρηση των σχετικών προβλεπόμενων 

στο νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας. 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας τα ανωτέρω Δικαιολογητικά θα 

υποβάλλονται για κάθε Μέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας. Επιπλέον, η Προσφορά θα 
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υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας ή από κοινό 

εκπρόσωπό τους, ειδικά εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν:  

1. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας όπου: 

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους 

της Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του Έργου, το 

οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της 

Προσφοράς, 

 να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε 

μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας, 

 να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 

μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας, 

 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 

συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και 

των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

 να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας θα είναι 

αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. 

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να 

προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους: 

 στην Ένωση/Κοινοπραξία 

 στο Διαγωνισμό 

ΙV. Τα δικαιολογητικά προς απόδειξη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, 

και συγκεκριμένα κατάλογο της Ομάδας Έργου, τα μέλη της οποίας θα πρέπει να διαθέτουν 

τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τα ελάχιστα κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται στο 

άρθρο 8.1, για την πιστοποίηση των οποίων θα πρέπει να προσκομίζονται: 

1. επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων ή διπλωμάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμων 

σχολών της αλλοδαπής που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των ζητούμενων 

υπηρεσιών για κάθε ένα από τα άτομα της Ομάδας Έργου 

2. βιογραφικά σημειώματα με βάση το υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος 

(Παράρτημα Α’) συνοδευόμενα με αποδεικτικά στοιχεία (κατάλογο έργων με 

βεβαιώσεις του εκάστοτε εργοδότη ή επιστημονικού υπεύθυνου για το χρόνο και το 

αντικείμενο απασχόλησης-καθήκοντα στο έργο, αντίστοιχες συμβάσεις ή/και 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και δελτία παροχής υπηρεσιών-τιμολόγια, κ.λπ.), για 

κάθε ένα από τα άτομα της Ομάδας Έργου 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και έγγραφα θα απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. 

Μετά την κατάθεση της Προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών 

ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης, είτε κατά τη ενώπιον της διαδικασίας, είτε κατόπιν εγγράφου. Η Επιτροπή 

Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους Προσφέροντες την παροχή διευκρινίσεων 

σχετικά με το περιεχόμενο της Προσφοράς τους, όπου το κρίνει αναγκαίο. Στην περίπτωση 
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αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Προσφέροντα. Από τις 

διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο 

εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από την 

Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

9.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  κ α τ ά  τ ο  σ τ ά δ ι ο  τ η ς  

κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 και του Π.Δ. 

118/2007, ο Προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν από 

την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 

2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα 

και δικαιολογητικά κατά περίπτωση, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη 

διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/2007. 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση σχετικά με τα στάδια της αξιολόγησης των 

οικονομικών προσφορών και ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, κατά της οποίας 

μπορεί να προσφύγει ο Προσφέρων σύμφωνα με το Ν. 3886/2010, σύμφωνα με το άρ. 21 

της παρούσας Διακήρυξης. 

Πίνακες δικαιολογητικών συμμετοχής κατά την κατακύρωση ανά κατηγορία 

Πίνακας 1 – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Έλληνες πολίτες 

11..  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή 
βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται αφενός η άσκηση του 
επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης. 

22..  Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι: 

1/ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  

α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 

β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας 

2/ δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική του διαγωγή. 

33..  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 

εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει 
κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 

διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην 
αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 
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Πίνακας 1 – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Έλληνες πολίτες 

χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 

44..  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

δηλώνει όλους τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) 
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό.  

55..  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα 
εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που 
είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.  

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέ πε ι  επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον υποψήφιο Ανάδοχο οι 

ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 

πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί 

με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα. μετά την σχετική έγγραφη εντολή. 

Πίνακας 2 – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Αλλοδαποί πολίτες 

Τα πιστοποιητικά του παραπάνω πίνακα 1 ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή αποδεικτικά 

μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της 
χώρας εγκατάστασής τους 

 

Πίνακας 3 – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

11..  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του ή 
βεβαίωση αρμόδιας αρχής με την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του 
επαγγέλματός του κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού, αφετέρου, ότι 

εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι της επίδοσης της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης. 

22..   Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι: 

1/ δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  

α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 

β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, της εκβίασης, της 
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Πίνακας 3 – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Ημεδαπά νομικά πρόσωπα 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας 

2/ δεν έχει καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με 

τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την 
επαγγελματική του διαγωγή. 

33..  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 
εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και δεν έχει 

κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην 
αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 

χώρας που είναι εγκατεστημένος, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 

44..  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 
εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), 

όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν τελεί υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. Τα 
εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 εδ. γ’ παρ. (4) 
του Π.Δ. 118/2007. 

55..  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

Υποψηφίου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 
καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.  

66..  Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να 
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο 

υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του. 

77..  Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 

Υποψηφίου Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων 
δημοσιότητας για τη σύσταση του Υποψηφίου Αναδόχου, την τροποποίηση του 
καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. 

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις πρέ πε ι, επί ποινή 

αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον υποψήφιο Ανάδοχο οι 

ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου, πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα υποβληθεί 
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υποχρεωτικά μαζί με τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα, μετά την σχετική έγγραφη 

εντολή. 

Πίνακας 4 – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ισχύουν τα όσα αναφέρονται σε σχέση με τα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα. 

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 

βεβαίωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης. 
Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, δύναται να αντικατασταθεί αυτή από 

υπεύθυνη δήλωση. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς 
Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού 

προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, 
κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση 
του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 

 

Πίνακας 5 – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά, 

ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/αλλοδαπό 
νομικό πρόσωπο). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α4 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν  

 

Άρθρο 10  

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

10.1 ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 

Η προσφορά αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Προσφέροντα και υποβάλλεται για τους 

σκοπούς του διαγωνισμού. 

10.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί, με fax, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή συστημένη 

επιστολή, σε κάθε Προσφέροντα που τυχόν θα αποκλεισθεί ή του οποίου η προσφορά θα 

απορριφθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, τους λόγους αποκλεισμού ή απόρριψης 

αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

Οι Προσφέροντες των οποίων η συμμετοχή θα αποκλεισθεί από τον διαγωνισμό κατά τη 

διαδικασία ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής ή των οποίων οι προσφορές θα 

απορριφθούν κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης, δικαιούνται να εξετάσουν τις 

προσφορές των υπολοίπων Προσφερόντων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

Οι Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν θα απορριφθούν, για οποιοδήποτε λόγο σε 

στάδιο προηγούμενο της βαθμολόγησης και στους οποίους δεν θα κατακυρωθεί το Έργο, 

δικαιούνται να εξετάσουν την προσφορά του Αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 11 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την 

επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του αναφερόμενου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία 

Διενέργειας του Διαγωνισμού, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω 

οριζόμενο. 

Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία Διενέργειας του 

Διαγωνισμού θα απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, π ρ ι ν  από τη λήξη 

ισχύος των προσφορών τους και οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις 

(3) ημέρες. 

Όσοι από τους Υποψηφίους Αναδόχους δεν απαντήσουν εντός της παραπάνω προθεσμίας ή 

απαντήσουν αρνητικά, αυτομάτως αποκλείονται από τα επόμενα στάδια του Διαγωνισμού.  
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Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση δεσμεύει τον 

υποψήφιο Ανάδοχο μόνον εφ’ όσον αυτός την αποδεχτεί. 

Άρθρο 12  

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στον διαγωνισμό δ ε ν  γ ί ν ο ν τ α ι  δ ε κ τ έ ς  α ν τ ι π ρ ο σ φ ο ρ έ ς  ή  

ε ν α λ λ α κ τ ι κ έ ς  π ρ ο σ φ ο ρ έ ς  για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την 

παρούσα Έργου. 

Άρθρο 13 

ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Δεν γίνονται αποδεκτές προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου έργου.  

Άρθρο 14 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η προσφορά υποβάλλεται μονογραμμένη σε σφραγισμένο φάκελο προσφοράς.  

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τη διεύθυνση του 

διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

 

«ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» 

Προσφορά 

Για τον Ανοικτό Πρόχειρο Διαγωνισμό (Αρ. πρωτ. 455) 

για την υπηρεσία: 

Αντιμετώπιση της σύγκρουσης εκτατικής κτηνοτροφίας  

με το λύκο στο όρος Οίτη  

Της Πράξης 

«Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ  

(Δ/νση: Λουτρά Υπάτης, Τ.Κ. 35016) 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 6-11-2014 
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Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 7-11-2014 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να 

αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά.  

Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους 

επιμέρους φακέλους: 

 Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

(σε κάθε σελίδα θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα τίθεται η υπογραφή 

του Προσφέροντος ή του Εκπροσώπου του) και ένα αντίγραφο, τα οποία 

περιγράφονται αναλυτικά στo άρθρο 9.1 της παρούσας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 

των ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ με τα αντίγραφα υπερισχύουν τα ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ. 

 Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για κάθε Τμήμα του Έργου που περιέχει το 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (σε κάθε σελίδα θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα τίθεται 

η υπογραφή του Προσφέροντος ή του Εκπροσώπου του) και ένα αντίγραφο, τα 

περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 15.1 κατωτέρω της 

παρούσας Διακήρυξης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ με τα 

αντίγραφα υπερισχύουν τα ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ. 

 Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για κάθε Τμήμα του Έργου που περιέχει 

μόνο ένα (1) πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς των Προσφερόντων. Τα 

περιεχόμενα της Οικονομικής Προσφοράς περιγράφονται στο άρθρο 15.2 

κατωτέρω της παρούσας Διακήρυξης. 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Οι προσφορές επιπλέον πρέπει να: 

Ι. υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική Προσφορά 

έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα, 

εφόσον δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, 

ΙΙ. συνταχθούν με τον τρόπο, την τάξη, την αρίθμηση και τα χαρακτηριστικά που 

καθορίζονται στη Διακήρυξη. Τα περιεχόμενα σε κάθε υποφάκελο έγγραφα αριθμούνται 

κατά συνεχή σειρά αύξοντος αριθμού και μονογράφονται σε κάθε σελίδα από τον 

Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του, 

ΙΙΙ. είναι δακτυλογραφημένες και να μην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, 

διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις θα πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένες και μονογεγραμμένες από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του, η δε 

αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις 

διορθώσεις και γενικά θα επιβεβαιώσει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της 

προσφοράς. Προσφορά απορρίπτεται όταν περιέχει διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν 

ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

IV. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών είναι υποχρεωτικό για τους Προσφέροντες να 
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αναφέρουν σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών, τις συντομογραφίες αυτές με 

την εξήγηση της έννοιάς τους. 

Άρθρο 15 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

15.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" 

Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων 

περιγράφονται στη συνέχεια: 

α. Μεθοδολογία προσέγγισης του Έργου  

β. Οργάνωση - Διοίκηση του Έργου 

Α. Η Ενότητα "Μεθοδολογία προσέγγισης του Έργου" περιέχει αναλυτική περιγραφή 

του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο.  

 Η πρόταση αναφέρεται αναλυτικά: 

 στη μεθοδολογία κάλυψης των ενοτήτων του αντικειμένου του έργου που 

αναφέρονται στο Β’ Μέρος – Τεχνική Περιγραφή, της παρούσης. 

 στις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία που θα συλλεχτούν (είδος και πηγή). 

 στα ενδεχόμενα προβλήματα που προβλέπεται να προκύψουν και στον τρόπο 

που προτείνεται να αντιμετωπισθούν, για τη συλλογή και επεξεργασία των 

στοιχείων. 

Β. Η Ενότητα Οργάνωση - Διοίκηση του Έργου περιλαμβάνει: 

 Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της Ομάδας Έργου που θα 

εμπλακούν στο έργο. 

 Συμπληρωμένο τον Πίνακα 1 που ακολουθεί, στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά 

στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας 

Έργου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Εταιρεία: 

Στέλεχος Θέση στην Ομάδα Καθήκοντα 
Προβλεπόμενος χρόνος 

απασχόλησης στο έργο 
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Όπου: 

1.Στη στήλη "Στέλεχος" συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο καθενός προτεινόμενου 

στελέχους της Ομάδας Έργου. 

2.Στη στήλη "Θέση στην Ομάδα" συμπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με την 

προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας. 

3.Στη στήλη “Καθήκοντα” αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να αναλάβει κάθε 

στέλεχος της Ομάδας Έργου και βασίζονται στην πρόταση προσέγγισης του θέματος. 

15.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” 

Ο φάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" περιλαμβάνει την Οικονομική Προσφορά για την 

εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς 

ΦΠΑ και με ΦΠΑ, σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα (Παράρτημα Α’).  

Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Προσφέροντα ή των 

νόμιμων εκπροσώπων των Προσφερόντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α5 

Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α  Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

 

Άρθρο 16 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία  έχει οριστεί με το υπ’ αρ. 92/02-10-2014 Πρακτικό 

συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τη Σύναψη της Σύμβασης 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής, που βασίζεται στο περιεχόμενο του 

υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του 

υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

 Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του 

υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 Τελική Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επιμέρους Ομάδων Κριτηρίων. 

Άρθρο 17 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 

παραληφθεί, γίνεται δημόσια, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, από την Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού την ημέρα Αποσφράγισης των Προσφορών, ήτοι την 7η 

Νοεμβρίου 2014 και ώρα 09:00 και παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 

εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. 

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Αποσφραγίζονται ο κυρίως φάκελος η επιτροπή μονογράφει και σφραγίζει τους τρεις 

φακέλους, (Δικαιολογητικών, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς), στη 

συνέχεια αποσφραγίζει το φάκελο Δικαιολογητικών που περιέχει τα δικαιολογητικά, καθώς 

και τον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς για όλα τα Τμήματα (Ομάδες), μονογράφονται δε 

από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά και οι Τεχνικές Προσφορές κατά 

φύλλο.  

Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται από την 

Επιτροπή.  

Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας δεν αποσφραγίζονται αλλά 

παραδίνονται στην Υπηρεσία ως εκπρόθεσμες. 
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Άρθρο 18 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Διαδικασία ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Μετά την αποσφράγιση του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των Δικαιολογητικών που έχουν 

υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρου 9.1.  

Επί πλέον ελέγχεται η εκπλήρωση των Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής, σύμφωνα με 

το άρθρο 8.1 της παρούσης.  

Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς γίνεται μόνο για τους διαγωνιζόμενους που καλύπτουν 

τα παραπάνω κριτήρια. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά τους απορρίπτεται, 

αιτιολογημένα, ως μη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέμενες προϋποθέσεις και 

επιστρέφονται οι υποφάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς κλειστοί στους 

αποκλεισθέντες με ευθύνη και δαπάνες τους μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας και την ανάδειξη του Αναδόχου. 

Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φακέλων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, η 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό. 

Άρθρο 19 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά τον έλεγχο των φακέλων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, η Επιτροπή συνέρχεται σε 

κλειστή συνεδρίαση, κατά την οποία αποσφραγίζονται και αξιολογούνται οι Προσφορές, οι 

οποίες δεν απορρίφθηκαν σύμφωνα με το αρ. 18 της παρούσας, ως ακολούθως: 

19.1α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή 

βαρύτητας 80%. 

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, με τους αντίστοιχους 

συντελεστές βαρύτητας, είναι τα εξής: 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Aj Κατανόηση των απαιτήσεων και μεθοδολογική 

προσέγγιση του Έργου 

σ1 (70% ) 

Βj Οργάνωση και δομή της Ομάδας Έργου σ2 (30% ) 

 

19.1β ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Κατά το στάδιο της αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική 

βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με 

βάση τον παρακάτω τύπο: 

Tj = [σ1 x Αj + σ2 x Bj]  

όπου: 

Tj η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j 

 Aj,Βj

 

  

η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων Α και Β για την πρόταση j σε 

κλίμακα 0-10 

σ1, σ2 οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων Α και Β, αντίστοιχα 

 

Προτάσεις που συγκέντρωσαν συνολική Βαθμολογία κατά την αξιολόγηση της Τεχνικής 

Προσφοράς μικρότερη του 6,5 δεν αξιολογούνται περαιτέρω, και αποκλείονται από τη 

περαιτέρω διαδικασία. 

Κατόπιν η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό με την 

βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών ανά Τμήμα, όπου αναφέρονται και οι Τεχνικές 

Προσφορές που έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία μικρότερη του 6,5 ή οι Τεχνικές 

Προσφορές που κρίθηκαν απαράδεκτες και απορρίπτονται. Στη συνέχεια γίνεται εισήγηση 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας Αρχής για την έγκριση των πρακτικών του 

ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών 

των Υποψηφίων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση σχετικά με τα στάδια του ελέγχου των 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής και αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, κατά της οποίας 

μπορεί να προσφύγει ο Προσφέρων σύμφωνα με το Ν. 3886/2010. 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται σε όλους τους διαγωνιζόμενους 

ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία. 

Κατόπιν, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ορίζει την ημερομηνία ανοίγματος των 

υποφακέλων των Οικονομικών Προσφορών και ενημερώνει ηλεκτρονικά ή με 

τηλεομοιοτυπία τους Προσφέροντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό. 

19.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή 

βαρύτητας 20%.  

Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς.  

Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος 

τύπος: 

Οj = ( Κ min / Κ j ) Χ 10 

όπου: 

Οj η βαθμολογία για το συγκεκριμένο κριτήριο της Οικονομικής Προσφοράς j 
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Κ min Το χαμηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές  

Κ j Το κόστος της προσφοράς j  

 

Εάν οι τιμές ενός Προσφέροντος είναι ασυνήθιστα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής 

Διενέργειας του Διαγωνισμού είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή Διενέργειας του 

Διαγωνισμού, πριν απορρίψει την προσφορά, θα ζητήσει εγγράφως από τον Προσφέροντα 

να παράσχει εγγράφως, εντός εύλογης προθεσμίας που του τάσσει, τις όποιες διευκρινίσεις 

για τη σύνθεση της προσφοράς του κρίνει σκόπιμες και θα ελέγξει, σε συνεννόηση με τον 

Προσφέροντα, τη σύνθεση της προσφοράς του, λαμβάνοντας υπόψη τις δοθείσες 

διευκρινίσεις. 

19. 3. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των 

προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον 

παρακάτω τύπο: 

Fj = 0,80 x Tj + 0,20 x Oj 

όπου:  

Fj η συνολική βαθμολογία της πρότασης j 

Tj η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j 

Oj η βαθμολογία του κριτηρίου της Οικονομικής Προσφοράς για την πρόταση j  

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια.  

Η πρώτη στον συγκριτικό πίνακα κατάταξης θεωρείται η πλέον συμφέρουσα προσφορά. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας οι προσφορές που ισοβαθμούν κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά 

του βαθμού Τεχνικής Προσφοράς.  

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

προσφορών συντάσσει πρακτικό με την τελική κατάταξη των προσφορών, των οποίων 

αξιολογήθηκε η Προσφορά και καλεί τον Προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 9.1 της 

παρούσας. 

Άρθρο 20 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Κάθε Υποψήφιος, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, πράξη ή 

παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173/Α) περί δικαστικής προστασίας κατά 
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την σύναψη δημοσίων συμβάσεων με σκοπό την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με 

τη νέα Οδηγία 2007/66 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου. 

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, θα ασκηθεί 

υποχρεωτικά, εντός δέκα (10) ημερών, αφότου ο Ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της 

αντίστοιχης πράξης ή παράλειψης και ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, προσφυγή, η οποία 

θα κοινοποιηθεί υποχρεωτικά στον θιγόμενο από τυχόν μερική ή ολική παραδοχή της. Η 

σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα εκδοθεί εντός δέκα πέντε (15) ημερών από 

την άσκηση της προσφυγής, άλλως θα τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψή της. 

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 

δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής και δεν 

επιτρέπεται να περιέχει αιτιάσεις διαφορετικές από τις αιτιάσεις της προδικαστικής 

προσφυγής. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την 

Αναθέτουσα Αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της 

αιτήσεως. 

Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και η 

άσκηση αυτών, θα κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διάταξη 

ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.  

Η απόφαση ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 2 του αρ. 35 του 

Π.Δ. 60/2007 και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της σύμβασης, όπως 

προκύπτουν από την παρ. 2 του αρ. 5 του Ν. 3886/2010. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α6 

Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Σ Η  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  

 

Άρθρο 21 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης κι αφού ελεγχθούν τα δικαιολογητικά 

του άρθρου 9.3 της παρούσας Διακήρυξης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα 

υποβάλει τον Συγκριτικό Πίνακα μαζί με τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του 

διαγωνισμού, σε τρία (3) αντίτυπα, στην Αναθέτουσα Αρχή, για την έκδοση της απόφασης 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Δ. 

Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης, εφόσον 

προηγουμένως έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους διαγωνιζόμενους η απόφαση κατακύρωσης 

και έχουν παρέλθει οι προθεσμίες για την άσκηση του δικαιώματος προσωρινής προστασίας 

των διαγωνιζόμενων που ορίζονται στο Ν.3886/2010. 

Από την πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, 

το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί, έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Άρθρο 22  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

α) να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε κάθε στάδιο 

της διαδικασίας του (πριν την Απόφαση Κατακύρωσης του έργου),  

β) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με 

τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης, 

γ) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει σε ματαίωση του διαγωνισμού μ ό ν ο ν  

σ τ η ν  ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ή  π ε ρ ί π τ ω σ η  π ο υ  α υ τ ό  δ ε ν  ε ί ν α ι  δ υ ν α τ ό ν  ν α  

α π ο φ ε υ χ θ ε ί  για λόγους που ανάγονται είτε στο συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής και 

του Έργου είτε στην επίτευξη υγιούς ανταγωνισμού. Οι Προσφέροντες δεν διατηρούν και 

παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής από το λόγο της 

ματαίωσης. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία Διενέργειας διαγωνισμού θα γνωστοποιήσει 

στους Προσφέροντες που τυχόν θα υποβάλουν σχετική αίτηση, τους λόγους της ματαίωσης. 

Άρθρο 23 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Μετά την πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης κ α τ α ρ τ ί ζ ε τ α ι  η σχετική Σ ύ μ β α σ η , 

σύμφωνα με το σχέδιο Σύμβασης (Παράρτημα Β’), η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες 

για την εφαρμογή της Κατακύρωσης. 

Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 

μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και την Προκήρυξη, κατά 

φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Για τις ανάγκες κατάρτισης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα 

Αρχή. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού 

κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο 

Ανάδοχος υ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι  σ τ η ν  έ γ κ α ι ρ η  π α ρ ά τ α σ η  τ η ς  ι σ χ ύ ο ς  τ η ς  

π ρ ο σ φ ο ρ ά ς  τ ο υ  κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της 

Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της 

εγγυητικής συμμετοχής ή την αντικατάστασή της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης και μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα 

(10) ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω 

στοιχεία: 

(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ε τ α ι ρ ε ί α  ή  έ ν ω σ η  π ρ ο σ ώ π ω ν  ή  

κ ο ι ν ο π ρ α ξ ί α , τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη 

Σύμβαση καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης αυτών. 

Σημειώνεται ότι ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό 

πληρεξούσιο να υπογράψει τη σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολήν και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα 

ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επί πλέον πρέπει να οριστεί και αναπληρωτής 

του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή του Εκπροσώπου ή/και του 

Αναπληρωτή του γνωστοποιείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μόνο μετά 

από την έγγραφη αποδοχή της. 

Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, 

εξουσιοδοτημένοι να τον εκπροσωπούν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση και 

να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη 

Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για 

την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.  

(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης  των όρων της Σύμβασης που θα ανέρχεται στο 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 25 της παρούσας. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, η Υπηρεσία 

επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α7 

Β Α Σ Ι Κ Α  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  

Άρθρο 24 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 

Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 

κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 

αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

Άρθρο 25 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης της Σύμβασης θα είναι αορίστου χρόνου και θα επιστρέφεται 

μετά την ολοκλήρωση του Έργου. 

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 

της συνολικής συμβατικής αξίας του έργου χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας, η εγγύηση ή οι εγγυήσεις καλής 

εκτέλεσης πρέπει να είναι ενιαίες στο όνομα όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας 

και το σύνολό τους να ισούται με το ζητούμενο από την παρούσα ποσό. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα 

κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή στα 

κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, 

που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 

σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.   

Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 

πρόσωπο που εξέδωσε την εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός 

δέκα (10) ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο 

Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει τον 

Ανάδοχο έκπτωτο. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
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Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 

(Παράρτημα Α’) της παρούσας Προκήρυξης. 

Άρθρο 26 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου είναι από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 30-11-

2015. Ο χρόνος αυτός αποτελεί τον «Καθαρό χρόνο» χωρίς να περιλαμβάνονται οι 

οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

Η διάρκεια υλοποίησης των Τμημάτων του Έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα παροχής 

τους, το οποίο εξειδικεύεται στο Μέρος Β’ της παρούσας Διακήρυξης και δεν ξεπερνά την 

30η Νοεμβρίου 2015, ορίζεται ενδεικτικά ως εξής: 

 Φάση Α’: δυο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

 Φάση B’: επτά (7) μήνες από την από την παραλαβή της Α’ φάσης. 

 Φάση Γ’: τρεις (3) μήνες από την παραλαβή της Β’ φάσης. 

Για την παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής (Ε.Π.Π.) του έργου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας 

Αρχής. Για κάθε μέλος ορίζεται και αναπληρωτής του.  

Η παραλαβή κάθε φάσης και η οριστική παραλαβή του Έργου πραγματοποιείται με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν γνωμοδότησης της Ε.Π.Π. 

2. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος 

του Έργου. 

Άρθρο 27 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνεται σε ευρώ τμηματικά με την 

παραλαβή των παραδοτέων κάθε φάσης, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 26 της παρούσας 

Διακήρυξης ως ακολούθως: 

 Χορήγηση ποσού 30% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της οριστικής 

παραλαβής των παραδοτέων της Α’ Φάσης, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο 

Μέρος Β’ – Τεχνική Περιγραφή. 

 Χορήγηση ποσού 50% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της οριστικής 

παραλαβής των παραδοτέων της Β’ Φάσης, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο 

Μέρος Β’ – Τεχνική Περιγραφή. 
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 Χορήγηση ποσού 20% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της οριστικής 

παραλαβής των παραδοτέων της Γ’ Φάσης, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στο 

Μέρος Β’ – Τεχνική Περιγραφή. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών 

που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο 

προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα και με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 

(ΦΕΚ 540/Β/2008, όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει των ΦΕΚ 1957/Β/2009 και ΦΕΚ 

1088/Β/2010), όπως εκάστοτε θα ισχύει και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα διάταξη σχετικά 

με τη λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ. Πριν την έγκριση της σχετικής δαπάνης 

και την καταβολή του σχετικού ποσού από την αρμόδια αρχή στην Αναθέτουσα Αρχή, η 

πληρωμή δεν θα οφείλεται στον Ανάδοχο και η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα καθίσταται 

υπερήμερη σε περίπτωση μη καταβολής της. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις.  

Οι πληρωμές θα γίνονται σε βάρος της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας 

του Εθνικού Δρυμού Οίτης» του Άξονα προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα 

Ζωής Στερεάς Ελλάδας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 

– Ηπείρου», με κωδικό Πράξης 357413 (κωδικός ΣΑΕ 2011ΣΕ07580155). 

Ο Φ.Π.Α. περιλαμβάνεται και βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο 28 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με 

τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης.  

Άρθρο 29 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή ΦΠΑ, αντικατάσταση μέλους Ένωσης κ.λπ.), αλλά σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο το συμβατικό αντικείμενο. 

Άρθρο 30 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ- ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. 

Ο Προσφέρων θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους 

που προτείνει. Σε μία τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του κύριου οικονομικού 

φορέα. Απαραίτητη είναι η συνυποβολή με την προσφορά κάθε αναγκαίου στοιχείου, από το  
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οποίο θα προκύπτει τόσο η ύπαρξη συμφωνίας με τον υπεργολάβο, όσο και η αμοιβαία 

πρόθεση συνεργασίας. 

Άρθρο 31 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου, θα χρησιμοποιήσει τους ειδικούς συνεργάτες 

(Ομάδα Έργου) που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του. Σε περίπτωση που για 

αιτιολογημένους λόγους γίνει αντικατάσταση των ειδικών συνεργατών, αυτό θα γίνει με την 

σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον ο αντικαταστάτης είναι τουλάχιστον 

ισοδύναμων προσόντων. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αμέλειες των συνεργατών του.  

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει αποκλειστικά 

ο Ανάδοχος 

Άρθρο 32 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του παραδιδόμενου έργου, μέχρι την ημερομηνία της 

οριστικής παραλαβής του, οπότε η κυριότητα μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, 

ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωμα τρίτου. 

Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς περιορισμό, 

την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, σε παρόμοια 

έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασμό οιουδήποτε τρίτου. 

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, 

υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που καταρτίζεται από τον Ανάδοχο 

κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και 

τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των 

εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από 

της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο 33  

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δ ε ν  

α π ο κ α λ ύ π τ ε ι  ε μ π ι σ τ ε υ τ ι κ έ ς  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  που του δόθηκαν ή που ο ίδιος 

ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και 

πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να 

μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να 

τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. 
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Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα 

Αρχή δικα ιούτα ι να απα ιτήσε ι την αποκατάσταση τυχόν ζημίας  της και την 

παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δ ε ν  δ ύ ν α τ α ι  ν α  π ρ ο β α ί ν ε ι  σ ε  δ η μ ό σ ι ε ς  δ η λ ώ σ ε ι ς  σ χ ε τ ι κ ά  

μ ε  τ ο  Έ ρ γ ο  κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις 

υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, 

με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα 

εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην 

ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, 

πληροφορίες που περιήλθαν σ’ αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της εκτέλεσης 

του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους κατασκευής ή 

λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 

Άρθρο 34 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 

επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 

αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 

είκοσι (20) ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου διαφορετικά, με την πάροδο 

άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

Άρθρο 35 

ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση παρά τις προς 

τούτο επανειλημμένες οχλήσεις τη Αναθέτουσας Αρχής. 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος 

του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

του επαγγέλματός του. 
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Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελία. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, 

κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι 

αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα 

αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με την πάροδο της ταχθείσας 

προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι 

θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

α) Να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 

εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που 

επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 

εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς 

και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να 

μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

γ) Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισμό, υλικά ή άλλα αγαθά που 

αφορούν άμεσα ή έμμεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι 

οι συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει 

την αξία του παρασχεθέντος μέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι του 

Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με 

τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζημίωση για 

κάθε ζημία που υπέστη μέχρι του ανώτατου ποσού του Συμβατικού Τιμήματος που 

αντιστοιχεί στην αξία του τμήματος του Έργου που δεν μπορεί, λόγω πλημμελούς 

εκτελέσεως της Σύμβασης, να χρησιμοποιηθεί για τον προοριζόμενο σκοπό. 
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Β ’  

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΤΟΧΟΙ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας έχει ως βασικό στόχο την αντιμετώπιση του 

φαινομένου των απωλειών που υφίσταται οι παραγωγοί ζωικού κεφαλαίου (κτηνοτρόφοι) 

που δραστηριοποιούνται μόνιμα ή εποχικά εντός των ορίων της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ., 

από επιθέσεις μεγάλων σαρκοφάγων και συγκεκριμένα από το λύκο, σε μια περιοχή όπου το 

είδος αυτό έχει επανεμφανισθεί σχετικά πρόσφατα.  

Η σύγκρουση με τα μεγάλα σαρκοφάγα ιδιαίτερα μετά από μακροχρόνια απουσία, αποτελεί 

ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα της διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και σε 

αρκετές περιπτώσεις επηρεάζει σημαντικά την αποδοχή από τον τοπικό πληθυσμό των 

συνολικών προσπαθειών διατήρησης και διαχείρισης των περιοχών αυτών.  

Στα πλαίσια της δράσης αυτής, θα πραγματοποιηθούν τα εξής: 

1) δράσεις παρακολούθησης οι οποίες καλούνται να αποτυπώσουν και να αξιολογήσουν 

την υπάρχουσα κατάσταση που αφορά:  

Α) τη σύγκρουση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με το λύκο, ενώ ταυτόχρονα να 

διερευνήσουν τη σχέση της έντασης και της χωρικής κατανομής της σύγκρουσης με 

παραμέτρους όπως οι μέθοδοι φύλαξης, τα πληθυσμιακά μεγέθη του είδους, τους τρόπους 

άσκησης της κτηνοτροφίας και τα χαρακτηριστικά του τοπίου.  

Β) τη χαρτογράφηση της κατανομής και την εκτίμηση των πληθυσμιακών πυκνοτήτων του 

ζαρκαδιού, όπως και τη δημιουργία χαρτών ζώνωσης με βάση την καταλληλότητα του 

βιοτόπου για το ζαρκάδι και τις προτεινόμενες ανά τομέα διαχειριστικές πρακτικές για την 

επίτευξη αύξησης των πυκνοτήτων του, καθώς έχει αποδειχτεί ότι αυξάνοντας σε μια 

περιοχή τις πυκνότητες των ήδη υπαρχόντων ειδών άγριων οπληφόρων, που αποτελούν τη 

φυσική λεία του λύκου, με κατάλληλες διαχειριστικές παρεμβάσεις (βελτίωση βιοτόπου, 

αποτελεσματικότερη φύλαξη, καλύτερη κυνηγετική διαχείριση), επιτυγχάνεται σημαντική 

μείωση των ζημιών στο κτηνοτροφικό κεφάλαιο από το λύκο. 

2) διαχειριστικές δράσεις οι οποίες αφορούν την άμεση εφαρμογή και παρακολούθηση 

βέλτιστων πρακτικών πρόληψης και περιορισμού των επιθέσεων από σαρκοφάγα, και 

συγκεκριμένα τη χορήγηση κατάλληλων ποιμενικών σκύλων (ελληνικών ποιμενικών 

σκύλων και ελληνικών μολοσσικών σκύλων φύλαξης κοπαδιών) σε επιλεγμένους βάση 

συγκεκριμένων κριτηρίων παραγωγούς. 

3) δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης των παραγωγών για την ορθή πρακτική 

εφαρμογή τόσο των μεθόδων πρόληψης όσο και των διαθέσιμων θεσμικά κατοχυρωμένων 

χρηματοδοτικών μέσων ενίσχυσης τους. Οι δράσεις ενημέρωσης περιλαμβάνουν επιπλέον 

ενημέρωση του ευρύτερου κοινού στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. καθώς και συναντήσεις 

με εμπλεκόμενους φορείς πλέον του Φ.Δ. (ΥΠΕΚΑ, κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί) προς 

εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχονται για περαιτέρω ενίσχυση των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων. 

Οι επιμέρους αυτές δράσεις βρίσκονται σε συνέργια με ήδη ολοκληρωμένα προγράμματα 

διατήρησης του λύκου και συγκεκριμένα θα εκμεταλλευτούν: υπάρχουσες υποδομές 

δικτύωσης προς ανεύρεση και χορήγηση ικανών ποιμενικών σκύλων, τεχνικά εγχειρίδια 

προς επικαιροποίηση και προσαρμογή στην περιοχή του Φ.Δ., ήδη διαθέσιμα πρωτογενή 

δεδομένα από χρήση βιοτόπου ατόμων λύκου και δεδομένα κατασπαράξεων, τα οποία 
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απορρέουν ως αποτελέσματα από προκαταρκτική διερεύνηση της σύγκρουσης των μεγάλων 

σαρκοφάγων με τους παραγωγούς ζωικού κεφαλαίου στην περιοχή της Οίτης αλλά και σε 

γειτονικές περιοχές, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν επικουρικά για τους σκοπούς του έργου. 

Η εφαρμογή των παραπάνω αναμένεται να έχει θετική επίδραση στις οικονομικές 

δραστηριότητες που αφορούν την πρωτογενή παραγωγή (εκτατική κτηνοτροφία), την 

ενίσχυση οικονομικά ασθενέστερων ομάδων παραγωγών (συνταξιούχοι, ερασιτέχνες) όπου 

δεν προβλέπεται ενίσχυσή τους από άλλα χρηματοδοτικά μέσα ή θεσμοθετημένες 

ασφαλιστικές καλύψεις (αποζημιώσεις), βελτίωση της αποδοχής του Φ.Δ. από τον ντόπιο 

πληθυσμό, μείωση της ανθρωπογενούς θνησιμότητας των μεγάλων σαρκοφάγων και 

έμμεση ενίσχυση του οικοτουρισμού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Οι δράσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο Β1 της παρούσας θα υλοποιηθούν σε τρεις (3) 

προτεινόμενες διακριτές φάσεις, ως ακολούθως:  

Α’ φάση 

 Προπαρασκευαστική φάση 

Β’ φάση 

 Δράσεις παρακολούθησης που αφορούν την καταγραφή και αξιολόγηση-

παραμετροποίηση-ερμηνεία της σύγκρουσης λύκου – κτηνοτροφίας, καθώς και την 

καταγραφή της κατανομής, της πληθυσμιακής κατάστασης και της επιλογής βιοτόπου 

του ζαρκαδιού στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. 

 Διαχειριστικές δράσεις αντιμετώπισης της σύγκρουσης λύκου – κτηνοτροφίας 

(χορήγηση καλής ποιότητας ποιμενικών σκύλων φύλαξης κοπαδιών) σε επιλεγμένους 

τομείς και παραγωγούς. 

Γ’ φάση 

 Διαχειριστικές δράσεις αντιμετώπισης της σύγκρουσης λύκου – κτηνοτροφίας 

(χορήγηση καλής ποιότητας ποιμενικών σκύλων φύλαξης κοπαδιών) 

 Δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης  

 

Τα τελικά παραδοτέα, ανά φάση, είναι τα εξής: 

Α’ φάση: 

 Έκθεση – αναφορά προόδου κατά τη συγκέντρωση των απαραίτητων δεδομένων-

στοιχείων για την αξιολόγηση της έντασης σύγκρουσης κτηνοτροφίας λύκου 

 Δημιουργία γεωγραφικής βάσης δεδομένων 

 Οριστικοποίηση των ερευνητικών πρωτοκόλλων και δελτίων καταγραφής των 

πληροφοριών 

 Περιγραφή οργάνωσης των δειγματοληψιών ανά τομέα της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ. 

με έμφαση στο ζαρκάδι 

Β’ φάση: 
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 Έκθεση-αναφορά και σχετικοί χάρτες για την εκτίμηση της πληθυσμιακής κατάστασης 

και της χωρικής κατανομής του λύκου και του ζαρκαδιού στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. 

με μεθόδους όπως καταγραφή βιοδηλωτικών ενδείξεων, camera trapping, καταγραφή 

κοπρανοσωρών, howling session surveys κτλ. 

 Έκθεση-αναφορά για την ένταση σύγκρουσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με 

τα μεγάλα σαρκοφάγα και ανάλυση επικινδυνότητας 

 Χάρτες χωρικής κατανομής και δυναμικότητας κτηνοτροφικού κεφαλαίου  

 Χάρτες επικινδυνότητας θήρευσης από λύκο 

 Προτάσεις διαχειριστικών πρακτικών ανά γεωγραφικό τομέα της περιοχής ευθύνης του 

Φ.Δ. σε ικανή χωρική ανάλυση προς εξειδίκευση των προτεινόμενων διαχειριστικών 

δράσεων για την επίτευξη αύξησης των πυκνοτήτων του ζαρκαδιού 

 Χάρτες ζώνωσης με βάση την καταλληλότητα του βιοτόπου για το ζαρκάδι 

 Χορήγηση ελληνικών ποιμενικών σκύλων σε τουλάχιστον 10 επιλεγμένους βάση 

συγκεκριμένων κριτηρίων παραγωγούς (συνολικά στη διάρκεια του προγράμματος) 

Γ’ φάση:  

 Χορήγηση ελληνικών ποιμενικών σκύλων σε τουλάχιστον 10 επιλεγμένους βάση 

συγκεκριμένων κριτηρίων παραγωγούς (συνολικά στη διάρκεια του προγράμματος) 

 Εγχειρίδιο εκτροφής και εκπαίδευσης ποιμενικών σκύλων και ενημερωτικό έντυπο για 

τον κανονισμό ασφάλισης ζωικού κεφαλαίου. Το εγχειρίδιο θα μεταφραστεί και θα 

προσαρμόσει στα ελληνικά και στις ιδιαίτερες συνθήκες της Οίτης από το αντίστοιχο 

εγχειρίδιο που χρησιμοποιείται ήδη για τον ίδιο λόγο στην Ισπανία (αποτέλεσμα 

προγράμματος LIFE), με έμφαση στην κτηνιατρική περίθαλψη των ποιμενικών σκύλων 

σε όλες τις ηλικιακές φάσεις των ζώων 

 Δύο ημερίδες-συναντήσεις για τη διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων 

παρακολούθησης και διαχείρισης αλλά και των μεθόδων πρόληψης προς τους 

ενδιαφερόμενους παραγωγούς και το ευρύ κοινό  

 

Όλα τα παραδοτέα υποβάλλονται στον Φορέα Διαχείρισης σε ηλεκτρονική μορφή. Μετά την 

έγκρισή τους, υποβάλλονται εκ νέου σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) 

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 30-11-2015 

και θα παραληφθεί σε τρεις φάσεις, ενδεικτικά ως ακολούθως:  

 Α’ φάση (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης): 2 μήνες 

 Β’ φάση (από την ολοκλήρωση και παραλαβή της Α’ φάσης): 7 μήνες 

 Γ’ φάση (από την ολοκλήρωση και παραλαβή της Β’ φάσης): 3 μήνες 
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ 

Αντωνία Γαλανάκη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ατομικά στοιχεία 

1. Επώνυμο:  

2. Όνομα:  

3. Επάγγελμα:  

4. Ημερομηνία & τόπος γέννησης:  

5. Υπηκοότητα:  

6. Ταχυδρομική διεύθυνση:  

7. Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

8. Fax:  

9. Ηλεκτρονική διεύθυνση:  

 

Εκπαίδευση (συμπληρώνεται και με επιπλέον πεδία από τον Προσφέροντα εφόσον είναι 

αναγκαίο) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:  

Ημερομηνία: 

Από (μήνες/έτη) μέχρι 

(μήνες/έτη) 

 

Πτυχίο:  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:  

Ημερομηνία: 

Από (μήνες/έτη) μέχρι 

(μήνες/έτη) 

 

Πτυχίο:  

 

Ξένες Γλώσσες (1=Μέτρια, 5=Άριστα) 
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ΓΛΩΣΣΑ Ανάγνωση Ομιλία Γραφή 

    

    

    

    

 

Μέλος επαγγελματικών οργανισμών: 

 

Παρούσα θέση: 

 

Τομείς Εξειδίκευσης:  

 

Επαγγελματική πείρα: 

Εργοδότης / Χώρα 

Εργοδότησης  

Περίοδος Εργασίας Περιγραφή Καθηκόντων / Εργασίας 

   

   

   

   

  

Δημοσιεύσεις (Να δοθούν: Ονόματα συγγραφέα/ων, έτος δημοσίευσης, τίτλος εργασίας 

και επιστημονική έκδοση): 

 

Ημερομηνία…………. 

Υπογραφή 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς προς τον ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ 

σύμφωνα με τη Διακήρυξη του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ  

ΜΕ ΤΟ ΛΥΚΟ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ»  

στο πλαίσιο της Πράξης 

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ» 

Προϋπολογισμού 36.900,00 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ  

 

 

Όνομα/Επωνυμία συμμετέχοντος   

Πλήρης Επαγγελματική Διεύθυνση ……………………………….. 

Με την παρούσα προσφέρω ως τίμημα για  

 

Αριθμητικώς* 

Ολογράφως* 

Προσφερόμενο τίμημα (σε Ευρώ) 

 

*Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικού και ολογράφως υπερισχύει το ολογράφως. 

Έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και 

ανεπιφύλακτα. 

Τόπος – Ημερομηνία 

 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

στην Προκήρυξη του διαγωνισμού «……………………………….» 

 

 

Ε Γ Γ Υ Η Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η  Κ Α Λ Η Σ  Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Η Σ  

 

ΑΡΙΘΜ. …………..   ΕΥΡΩ …………….……..1 

Πόλη ………………….. 

Π ρ ο ς2 

Ε Δ Ρ Α: ……………………….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και 

ανέκκλητα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της δίηζησης, υπέρ του / της 

____________________________________________________3 μέχρι το ποσό των 

………………………….ΕΥΡΩ 1  

Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση του έργου και 

την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου 

εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από 

τη σύμβαση ………………………………………………4  

…………………………………. 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά 

την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε 

στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση 

ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η 

παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά 

την επιστροφή σε μας της παρούσας. 

Η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης του Ταμείου μας δεν έχει υπαχθεί σε κανένα 

περιορισμό ποσοτικού ορίου και σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΑΝ440/1945 όπως αυτό 

                                                           
1  Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της συμβατικής αξίας του έργου χωρίς Φ Π.Α. 

2  Αναγράφεται ο εργοδότης δηλαδή η Υπηρεσία που συνάπτει τη σύμβαση εκπόνησης της μελέτης ή της 
παροχής υπηρεσιών. 

3  Αναγράφεται το όνομα του αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση ένωσης ή 
κοινοπραξίας η ονομασία όλου του ανάδοχου σχήματος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ 

όλων των μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύμβασης  

4  Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης παροχής υπηρεσιών όπως αναφέρεται στην απόφαση ανάθεσης  
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συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.1019/49, γίνονται υποχρεωτικά δεκτές έστω και αν δεν 

αναφέρεται τούτο στη Διακήρυξη. 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, δεν 

υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.  

Η παρούσα εγγυητική επιστολή δεν εκχωρείται σε κανένα φορέα και κανένα πιστωτικό 

ίδρυμα 

Με τιμή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ανάθεσης της υπηρεσίας: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΛΥΚΟ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΟΙΤΗ» για τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Οίτης 

Στα Λουτρά Υπάτης Φθιώτιδας, σήμερα την <ημερομηνία>, ημέρα <ημέρα>, μεταξύ, 

αφενός, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, που εδρεύει στα Λουτρά Υπάτης 

Φθιώτιδας, Τ.Κ. 35016, με Α.Φ.Μ. 999693537 (ΔΟΥ Λαμίας) και εκπροσωπείται νόμιμα για 

την υπογραφή της παρούσας από την Αντωνία Γαλανάκη, υπό την ιδιότητά της ως 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

Σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και, αφετέρου, του <φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

ένωση>, που εδρεύει στην <ταχ.δ/νση> και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

<ονοματεπώνυμο>, υπό την ιδιότητά του ως <ιδιότητα εκπροσώπου>, σύμφωνα με 

<νομιμοποιητικό εκπροσώπησης για νομικό πρόσωπο και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 

για ένωση>, το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 

Έχοντας υπόψη: 

i. τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α’) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την 

οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005. 

ii. τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α’) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη 

δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 

Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 

iii. τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/Α’) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και 

ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 2 (§12) αυτού. 

iv. τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 

v. Την υπ’ αριθμόν οικ. 172905/26-10-2011 απόφαση περί ένταξης της Πράξης 

«Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης» στο Ε.Π. 

«ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013». 

vi. Τις πιστώσεις της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού 

Δρυμού Οίτης», με κωδικό Πράξης 357413 (κωδικός ΣΑΕ 2011ΣΕ07580155).  

vii. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων 

προμηθειών μελετών και υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης (ΦΕΚ 

1890/Β'). 

viii. Την υπ’ αριθ. <αριθμός/ημερομηνία> Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αναθέτουσας Αρχής, δυνάμει της οποίας εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού για την 

ανάθεση των Υπηρεσιών Παρακολούθησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων. 

ix. Την υπ’ αριθ. <αριθμός/ημερομηνία> Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αναθέτουσας Αρχής, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών. 

x. Την από <ημερομηνία Προκήρυξης> Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση των 

Υπηρεσιών Παρακολούθησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων. 
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xi. Το <αριθμός/ημερομηνία> Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 

Αξιολόγησης των Προσφορών, με το οποίο προτείνεται η κατακύρωση στον Ανάδοχο του 

διαγωνισμού για την ανάθεση των Υπηρεσιών Παρακολούθησης Ειδών και Τύπων 

Οικοτόπων. 

xii. Την απόφαση <αριθμός/ημερομηνία> του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας 

Αρχής με την οποία εγκρίθηκε το υπό στοιχείο (xii) ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών, κατακυρώθηκε η ανάθεση 

των Υπηρεσιών Παρακολούθησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στον Ανάδοχο και 

εξουσιοδοτήθηκε ο/η <στοιχεία> για την υπογραφή της Σύμβασης. 

xiii. Δεν υφίστανται εκκρεμότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα 

μέτρα κατά του διαγωνισμού και των αποφάσεων που τον αφορούν. 

 

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Άρθρο 2 - Αντικείμενο της Σύμβασης 

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της Σύμβασης, αναλαμβάνει την παροχή της υπηρεσίας 

«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΛΥΚΟ ΣΤΟ ΟΡΟΣ 

ΟΙΤΗ» στο πλαίσιο της εγκεκριμένης από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ». 

Άρθρο 3: Συμβατικά Τεύχη 

Τα Συμβατικά Τεύχη και στοιχεία για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι κατά σειρά 

ισχύος τα ακόλουθα: 

1.  Η παρούσα Σύμβαση 

2.  Η Προκήρυξη με τα Προσαρτήματά της, 

3.  Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, 

4.  Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, 

Άρθρο 4: Αμοιβή – κρατήσεις – τρόπος πληρωμής 

Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των ……………€ πλέον …………..για ΦΠΑ 23 % 

(ήτοι συνολικά ……………€), που θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ», του Άξονα προτεραιότητας 

5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου», με κωδικό Πράξης 357413 

(κωδικός ΣΑΕ 2011ΣΕ07580155). Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 80% και από Εθνικούς Πόρους σε ποσοστό 

20%. 

Ως προς τον τρόπο πληρωμής, τις κρατήσεις κλπ ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προκήρυξη 
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Άρθρο 5: Προθεσμίες  

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος 

και μέχρι τις 30-11-2015. Ο χρόνος αυτός αποτελεί τον καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης της 

παροχής υπηρεσιών. 

Άρθρο 6: Συντονισμός παροχής υπηρεσιών 

Για το συντονισμό τόσο του συνόλου της παροχής υπηρεσιών, όσο και της ομάδας εργασίας 

όπως αναφέρονται στα τεύχη Τεχνικής Προσφοράς ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα 

χρησιμοποιηθούν οι αναφερόμενοι στην Τεχνική Προσφορά επιστήμονες. Τυχόν αλλαγή σε 

επιστήμονες που ασκούν συντονιστικό ρόλο σύμφωνα με τα προηγούμενα, θα γίνεται μόνο 

μετά από έγγραφη συμφωνία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης.  

Η παρούσα συντάχτηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους 

συμβαλλόμενους σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέλος ένα, και για 

λογαριασμό του και με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής θα υποβληθεί ένα στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Οίτης 

 

  

  

  

Αντωνία Γαλανάκη Επωνυμία Αναδόχου 
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