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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης 

Ταχυδρομική διεύθυνση Π.Ε.Ο. Χανίων – Κισσάμου, Κάτω δαράτσο 
Πόλη Χανιά 
Ταχυδρομικός Κωδικός 73100 
Χώρα Ελλάδα 
Κωδικός ΝUTS EL 434 
Τηλέφωνο 28210-45570 
Φαξ 28210-59777 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  info@samaria.gr  
Αρμόδιος για πληροφορίες ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.samaria.gr  

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση(Υποτομέας 
Κεντρικής Κυβέρνησης). 
   
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η προστασία και διαχείριση του 
περιβάλλοντος των προστατευόμενων περιοχών της Δυτικής Κρήτης, όπως ορίζονται και 
περιγράφονται αναλυτικά στον Ν.4519/2018. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΔΕ , Κωδ. ΣΑ ΕΠ0021, Κωδικός 
Πράξης ΣΑ (Κωδικός Εννιαρίθμου) είναι 2017ΕΠ00210025.  
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ00210025). 

mailto:info@samaria.gr�
http://www.samaria.gr/�
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο. 2  της Πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)» η οποία έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 
4842/06-10-2017 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης και έχει λάβει 
κωδικό MIS 5007763. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η καταγραφή και παρακολούθηση (monitoring) χερσαίων 
ειδών χλωρίδας και χερσαίων Τύπων Οικοτόπων (Τ.Ο.) πλην του με κωδικό Τ.Ο. 8310 και 
συγκεκριμένα: 

1. Προκαταρκτική έκθεση οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών πεδίου στην 
οποία θα λαμβάνονται και οι πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 
πεδίου. 

2. Έκθεση και επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων με τις βιβλιογραφικές αναφορές. 

3. Γεωγραφική βάση δεδομένων με τα συμπληρωμένα πρωτόκολλα παρακολούθησης 
για κάθε είδος και τύπο οικοτόπου καθώς και με το σύνολο των  δεδομένων πεδίου 
που δεν καταχωρήθηκαν στα σχετικά πρωτόκολλα. 

4. Έκθεση πεπραγμένων της κάθε Φάσης, όπου πέραν της παρουσίασης των εργασιών 
που έλαβαν χώρα, θα αναγράφονται όλα τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και 
ο τρόπος με τον οποίο επιλύθηκαν. Το παραδοτέο συνοδεύεται από φωτογραφικό 
υλικό. 

5. Διανυσματικά αρχεία (shapefiles) που απεικονίζουν την εξάπλωση των ειδών και 
την επικαιροποίηση της εξάπλωσης των Τ.Ο. χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα ως 
εκείνη τη στιγμή δεδομένα (πεδίου, βιβλιογραφίας και δεδομένα του ΦΔ). 

6. Συμπληρωμένο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (SDF) συνοδευόμενο από σχετική 
έκθεση τεκμηρίωσης για την συμπλήρωση του κάθε πεδίου στην οποία 
παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού διατήρησης κάθε είδους. 

7. Συμπληρωμένα έντυπα αναφοράς του άρθρου 17 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα 
είδη Bupleurum kakiskalae, Hypericum aciferum & Nepeta sphaciotica. Ειδικότερα 
τα πεδία του εντύπου Range και Distribution, θα υποβάλλονται σε μορφή 
διανυσματικών αρχείων. 

8. Έκθεση που περιλαμβάνει: α) παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης των ειδών 
που αποτελούν αντικείμενο του έργου, β) πρόταση μελλοντικής παρακολούθησης 
στην οποία θα περιλαμβάνεται και επικαιροποιημένος κατάλογος ειδών, γ) 
διαχειριστική πρόταση η οποία θα περιλαμβάνει τις Ικανοποιητικές Τιμές 
Αναφοράς, τους Στόχους Διατήρησης, τα Μέτρα Διατήρησης και τις Προτεραιότητες 
Διατήρησης. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90711500 – Περιβαλλοντική παρακολούθηση, 
εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ενενήντα Επτά Χιλιάδων Ευρώ 
(97.000,00) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 78.225,82 
ΦΠΑ : 24%) 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023. 
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Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και των 
επιμέρους παραδοτέων των Φάσεων δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της τιμής. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως1

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

: 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,2

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

                                                           
1 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά 

στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, 
μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

2 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

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

 της με α.π. 4842/06-10-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5007763 στο 
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» 

 της με α.π. 5237/20-12-2018 Απόφασης 1ης Τροποποίησης της Πράξης 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 
5007763 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», 

 του άρθρου 15 του Ν.2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός& αειφόρος ανάπτυξη & 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 207/Α/1999), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 13 παρ. 1 του 
Ν.3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης & ρυθμίσεις άλλων θεμάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 
197/Α/2002), σύμφωνα με τα οποία ιδρύθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Σαμαριάς,    

 της υπ’ αριθμ. Απόφασης Υφ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 16599/20-04-2007 (ΦΕΚ 717/Β/08-06-2007) 
«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα 
Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
Απόφαση Υπ. Π.Ε.Κ.Α. 29451/06-07-2010 (ΦΕΚ 1144/Β/29-07-2010) 

 της υπ’ αριθμ. Απόφασης Υφ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1273/24-12-2007 (ΦΕΚ 717/Β/08-05-2007) 
«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης 
του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς», 

 της υπ’ αριθμ. Απόφασης Υφ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 23841/06-06-2007 (ΦΕΚ 1018/Β/22-06-2007) 
«Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Σαμαριάς», 

 της υπ’ αριθμ. Απόφασης Υφ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 23842/15-05-2007 (ΦΕΚ 923/Β/08-06-2007) 
«Έγκριση Κανονισμού για την εκτέλεση έργων, την ανάθεση, παρακολούθηση και 
παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, 
υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς», 
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 της υπ’ αριθμ. Απόφαση Υπ. Π.Ε.Κ.Α. 20998/21-12-2009 (ΦΕΚ 538/Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2009) 
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης», όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Αποφάσεις Υπ. Π.Ε.Κ.Α. 46450/27-10-2010 (ΦΕΚ 
361/Υ.Ο.Δ.Δ./05-11-2010), 23492/15-06-2011 (ΦΕΚ 193/Υ.Ο.Δ.Δ./16-06-2011), 48682/23-
12-2011 (ΦΕΚ 487/Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2011) 

 του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών και άλλες διατάξεις» 

 της με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2019 σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» 

 της με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2019 Απόφασης έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού και των 
όρων αυτού από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής 
Κρήτης 

 της με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2019 Απόφασης έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του 
διαγωνισμού από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής 
Κρήτης 

 της με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2019 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 

 της με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2019 Απόφασης συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του 
διαγωνισμού 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ..../....../........και ώρα 
..........3

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,  την ………., ημέρα ………… και ώρα …. 

 

1.6 Δημοσιότητα 
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη4

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 
……/………/……... στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [συμπληρώνεται επίσης 
αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, εφόσον είναι γνωστά] 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

                                                           
3 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την 

πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών 
(άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή 
διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 
του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ίδιου 
νόμου 

4 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο 
Παράρτημα V του Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : 
Προκήρυξη Σύμβασης του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με το 

, όπου η σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό 
: …… 

άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 3 Α. παρ.1 του Ν.3548/2007: 

- σε δύο (2) ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες, μία (1) φορά 

- σε μία (1) εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα, μία (1) φορά  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον 
ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL) :   www.samaria.gr στην διαδρομή : ……… ► ………. ► …….., στις 
…../..…/……..….  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. ………. Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ........), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
4. Το Σχέδιο της Σύμβασης όπως παρατίθεται στο Παράρτημα VI  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα 
(10)  ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που 
τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 
όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

http://www.promitheus.gov.gr/�
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2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή 
προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ 
και γ’ της παρ. 1 του Άρθρου 14 του Ν. 4364/2016 (Α’ 13) που λειτουργούν νόμιμα στα 
κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ 
και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια 
της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 
πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, 
και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 
ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
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έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 
προσφοράς. Η Α.Α. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των Χιλίων Πεντακοσίων Πενήντα Ευρώ 
(1.550,00 €).  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι ...................., 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 
ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την περ. 4 του Άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (Α’ 171). 



Σελίδα 13 από 111 

 

 

 
 
 
 
 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για 
ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό.  
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε 
μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.8.2 της 
παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 
συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος. 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
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πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις.  

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει 
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν 
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης 
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων 
κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
υπηρεσίας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς 
ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν/ παρέχουν: συνολικό 
κύκλο εργασιών 97.000 € για τα τελευταία 3 έτη αθροιστικά (χωρίς να περιλαμβάνεται το 
έτος 2019. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών για 
όσες χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το 100% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται 

α) να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, δηλαδή: 

Ομάδα έργου, στη σύνθεση της οποίας θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο οι παρακάτω 
τρείς (3) επιστήμονες: 

• Τρεις ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι ως ομάδα διαθέτουν γνώση και αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών 
χλωρίδας και χερσαίων τύπων οικοτόπων. 

Η γνώση των ειδικών επιστημόνων στο αντικείμενο των υπηρεσιών αποδεικνύεται είτε 
βάσει του βασικού τίτλου σπουδών (ειδικότητες του Κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ 
Βιολόγων ή ΠΕ Γεωτεχνικών, όπως αυτές ορίζονται στο ΠΔ 50/2001, ΦΕΚ 39 Α’) είτε βάσει 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών φοιτήσεως τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, 
συναφούς με το αντικείμενο των υπηρεσιών που ζητούνται από τη διακήρυξη, στην 
περίπτωση που ο ειδικός επιστήμονας έχει ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ που δεν εμπίπτει στους δύο 
προαναφερόμενους κλάδους ειδικοτήτων). 

Ένας εκ των τριών ειδικών επιστημόνων, θα εκτελεί χρέη επιστημονικού συντονιστή και θα 
πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη δεκαετή (10-ετή) κατ’ ελάχιστον επιστημονική εμπειρία 
στην καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση των χερσαίων τύπων οικοτόπων ή/και ειδών 
χλωρίδας. 

Η εμπειρία του επιστημονικού συντονιστή αποδεικνύεται από το βιογραφικό σημείωμα 
(δεκαετή (10-ετή) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία), το οποίο θα πρέπει να 
συνοδεύεται υποχρεωτικά με αποδεικτικά στοιχεία (κατάλογο έργων συνοδευόμενο από 
βεβαιώσεις του εκάστοτε εργοδότη ή επιστημονικού υπεύθυνου για το χρόνο και το 
αντικείμενο απασχόλησης-καθήκοντα στο έργο ή/και αντίστοιχες συμβάσεις ή/και 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και δελτία παροχής υπηρεσιών-τιμολόγια, κ.λπ.). 

Η εμπειρία καθενός εκ των άλλων δύο προαναφερόμενων ειδικών επιστημόνων (ΠΕ 
Περιβάλλοντος, ΠΕ Βιολόγων, ή ΠΕ Γεωτεχνικών), εκτός του συντονιστή αποδεικνύεται από 
τα βιογραφικά σημειώματα (τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία ή/και τρεις (3) 
τουλάχιστον πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου 
κύρους), τα οποία θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά με αποδεικτικά στοιχεία 
(κατάλογο έργων συνοδευόμενο από βεβαιώσεις του εκάστοτε εργοδότη ή επιστημονικού 
υπεύθυνου για το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης-καθήκοντα στο έργο ή/και 
αντίστοιχες συμβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και δελτία παροχής 
υπηρεσιών-τιμολόγια, ή/και κατάλογο δημοσιεύσεων, κ.λπ.). 

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

Η παραπάνω Ομάδα και ο συντονιστής του έργου μπορούν να συνεπικουρούνται από 
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. 

Επιπρόσθετα, η απαίτηση για ομάδα έργου τουλάχιστον τριών (3) ατόμων, με επικεφαλής 
έναν συντονιστή με 10ετή 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. 
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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. 

β) να διαθέτουν τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό για την βέλτιστη υλοποίηση της 
υπηρεσίας όπως, λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS.),  όργανα 
πεδίου όπως Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης (GPS) κλπ.  

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά 
την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής,

http

 το προβλεπόμενο από το 
άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος 1. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf,  
αναρτώνται  οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με 
τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.   

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που 
είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
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2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 
τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 
2.2.4- 2.2.7). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται 
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό 
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά 
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά 
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας καθώς και επιπλέον υπεύθυνη 
δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές.  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο 
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση 
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
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κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο 
να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 
ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  
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α) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση 
που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας · 

β) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου 
εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις 
τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας 
σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι 
διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα ακόλουθα: 

α) κατάλογος των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία 
με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού 
παραλήπτη.  

β) περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός 
φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας της 
επιχείρησής του· 

γ) αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών 

δ) αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, 
ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας · 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 
κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν 
να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά 
τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες 
καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους.  

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά: 

Α)  βάσει τιμής  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την 
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, 
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 
και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
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Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική 
ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην 
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 
ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού 
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Για τις τεχνικές προδιαγραφές και τους οικονομικούς 
όρους που δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (τεχνική και οικονομική προσφορά) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Παραρτήματος Ι. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω 
του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 
ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 



Σελίδα 24 από 111 

 

 

 
 
 
 
 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή 
σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 
φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία 
και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 
και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την 
εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  
2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε 
μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ)  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που προβλέπονται στην 
ιστοσελίδα: 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb
90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F
_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 
για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με την παρ. 2.2.8.2.Β4. της 
Διακήρυξης. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61�
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61�
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61�
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης όπως ορίζεται κατωτέρω:  

Α. Τιμές 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει της τιμής αναφοράς του προϋπολογισμού της 
Σύμβασης (97.000,00€) 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να 
αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, 
στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς 
την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του 
ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως άνω τιμή αναφοράς για τις 
αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα 
της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος VII που επισυνάπτεται στην παρούσα 
διακήρυξη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 
που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η 
προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η 
τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την 
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ). η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της 
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 
ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 
έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

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

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την.....και ώρα......ή εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία 
προσφορών και ώρα... 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους 
φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 
πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται 
πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών 
αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 
να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η 
τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των 
οικονομικών προσφορών. 
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των 
υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω 
πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται 
με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 
ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, 
ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
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Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, 
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  
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Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. 
της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. και μόνον στην 
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και 
ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 
βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 
μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 
είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 
χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 
4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 
της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 
4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα 
στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 
πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας 
αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν 
όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 
του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση 
της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την 
προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

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

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης ή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται, με την οριστική παραλαβή του συνόλου 
των παραδοτέων. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με 
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους 
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X�
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συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και μόνο κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης της καθ’ύλην 
αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. και 
απαρέγκλιτα μετά από έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 
2014-2020». Δεν προβλέπεται ωστόσο καμία τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου 
της Σύμβασης. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) βάσει των παραδοτέων ως εξής: 

Παραδοτέα πλην των Β2, Γ2, Δ2, Ε2, ΣΤ2

• Χορήγηση ποσού 6,00% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της οριστικής 
παραλαβής των παραδοτέων των Φάσεων Α & Β – όπως αυτά περιγράφονται  στο 
Παράρτημα Ι- Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

, συνολικά 30%, επί του συμβατικού τιμήματος. 
Αναλυτικότερα: 

• Χορήγηση ποσού 4,00% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της οριστικής 
παραλαβής των παραδοτέων της Φάσης Γ – όπως αυτά περιγράφονται  στο 
Παράρτημα Ι- Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

• Χορήγηση ποσού 4,00%  του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της οριστικής 
παραλαβής των παραδοτέων της Φάσης Δ– όπως αυτά περιγράφονται  στο 
Παράρτημα Ι- Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

• Χορήγηση ποσού 4,00%  του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της οριστικής 
παραλαβής των παραδοτέων της Φάσης Ε– όπως αυτά περιγράφονται  στο 
Παράρτημα Ι- Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

• Χορήγηση ποσού 12,00% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της οριστικής 
παραλαβής των παραδοτέων της Φάσης ΣΤ– όπως αυτά περιγράφονται  στο 
Παράρτημα Ι- Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

Το ποσό που αντιστοιχεί στα παραδοτέα αυτά ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 70% επί του 
συμβατικού τιμήματος. Οι εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των παραδοτέων 
αυτών σχετίζονται άμεσα με τη συμπλήρωση των πρωτοκόλλων στο πεδίο. Επομένως, το 
ποσό που αντιστοιχεί για την πληρωμή της κάθε επιμέρους Φάσης, σχετικά με το 
Παραδοτέο 2 αυτής, θα σχετιστεί με τον αριθμό των πρωτοκόλλων που θα έχει 
συμπληρωθεί σε αυτήν.  Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός πρωτοκόλλων που απαιτείται να 
συμπληρωθεί βάσει του Παραρτήματος Ι- Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης  είναι 287. Σε κάθε πρωτόκολλο αντιστοιχεί το 0,24% επί του 
συμβατικού τιμήματος & το ποσοστό που υπολείπεται στρογγυλοποιείται και θα πληρωθεί 
στη ΣΤ Φάση.  

Παραδοτέα Β2, Γ2, Δ2, Ε2, ΣΤ2  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
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5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της 
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Παρακράτηση φόρου υπηρεσιών σε ποσοστό 8% αν είναι εταιρεία ή 20% ΦΕΕ αν είναι 
ελεύθερος επαγγελματίας επί της καθαρής αξίας του Τιμολογίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 
του ν. 4172/2013 (Α’ 167) όπως ισχύει 

β) κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και συμπληρωματικής σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Άρθρο 375 του Ν.4412/2016. (147Α’/8.08.2016). Η εν λόγω κράτηση υπάγεται σε 
χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του 
χαρτοσήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 5143 ΥΑ (ΦΕΚ 335 
Β’/11.12.2014) 

γ) κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 
η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής 
συμπληρωματικής δημόσιας σύμβασης επί της οποίας επιβάλλεται η κράτηση σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 1191 ΥΑ (ΦΕΚ 969 Β’/22.03.2017). Η εν λόγω 
κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με  ποσοστό 
20% επί του χαρτοσήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 1191 ΥΑ 
(ΦΕΚ 969 Β’/22.03.2017) 

δ) Με κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 
εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται μετά από κλήση 
του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 
της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 
διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 
συμβάσεων   

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. 
(Παρακολούθηση της Σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 



Σελίδα 37 από 111 

 

 

 
 
 
 
 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 
από την  Επιτροπή Παραλαβής της Σύμβασης η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση 
όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη 
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της 
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.2  Διάρκεια σύμβασης  
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 
μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2023  

Για τις επιμέρους Φάσεις υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές προθεσμίες  ως 
εξής:  

Α και Β Φάση: από την υπογραφή της Σύμβασης έως και την 31/12/2019 

Γ Φάση: από την παραλαβή των Φάσεων α και Β έως και την 31/12/2020 

Δ Φάση: από την παραλαβή της Φάσης Γ έως και την 31/12/2021 

Ε Φάση: από την παραλαβή της Φάσης Δ έως και την 31/12/2022 

ΣΤ Φάση: από την παραλαβή της Φάσης Ε έως και την 31/10/2023 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε κάθε περίπτωση ο 
χρόνος διάρκειας της σύμβασης με την παράταση που θα δοθεί, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το χρόνο ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη», ΕΣΠΑ 
2014-2020, ενώ θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί απαρέγκλιτα η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κρήτη», ΕΣΠΑ 2014-2020. Αν λήξει η συνολική διάρκεια 
της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα 
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της 
παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να 
παραστεί και ο ανάδοχος. 
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Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν 
οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 
λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση 
της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί 
σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με 
την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη 
των σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών και παραδοτέων αυτών με άλλα, που 
να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται 
από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας 
της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της 
παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής 
Δεν προβλέπεται καμία αναπροσαρμογή της τιμής  
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Για ο Δ.Σ. του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής 
Κρήτης 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

Δρ. Πέτρος Λυμπεράκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης  
 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Η εποπτεία και η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων και των 
ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος πραγματοποιείται σε ανταπόκριση της χώρας 
στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 92/43/EΟΚ αλλά και στο πλαίσιο 
εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας.  Σε τοπική κλίμακα, και συγκεκριμένα ανά περιοχή 
Natura, πρέπει να γίνεται αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης των ειδών χλωρίδας και 
τύπων οικοτόπων των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ, IV και V της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ αλλά και 
συγκέντρωση όλων των δεδομένων που απαιτούνται για τη συμπλήρωση των 
Τυποποιημένων Εντύπων Δεδομένων (SDF). Παράλληλα, είναι απαραίτητη η συλλογή 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών 
και τύπων οικοτόπων, η οποία πραγματοποιείται σε εθνική κλίμακα. 
Εκτός των ειδών χλωρίδας που περιλαμβάνονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ στην περιοχή 
απαντώνται και άλλα είδη τα οποία χαρακτηρίζονται ως σημαντικά βάσει του άρθρου 10 
του ν. 3937/2011. Πολλά από αυτά προστατεύονται από τη νομοθεσία, τα περισσότερα 
είναι στενοενδημικά και περιλαμβάνονται σε κόκκινους καταλόγους των ειδών που 
εμπίπτουν σε κάποια κατηγορία κινδύνου. Κάποια από τα είδη αυτά κρίνεται σημαντικό να 
συμπεριληφθούν επίσης στο πρόγραμμα παρακολούθησης. 
Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η πρώτη φάση υλοποίησης του έργου παρακολούθησης 
τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας στο Εθνικό Πάρκο Λευκών Ορέων πραγματοποιήθηκε 
στο πλαίσιο της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού 
Δρυμού Σαμαριάς (Λευκών Ορέων)» (κωδικός: 217143), του ΕΠΠΕΡΑΑ, ΕΣΠΑ 2007-2013. 
Το παρόν έργο έχει ως στόχο την συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος 
παρακολούθησης που εγκαθιδρύθηκε, ώστε να υπάρχει συνεχής μακροχρόνια και 
οργανωμένη πληροφορία για τα προστατευόμενα είδη και οικοτόπους. Τα αποτελέσματα 
του έργου θα αξιοποιηθούν από το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής 
Κρήτης, τόσο στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, όσο και στο πλαίσιο 
του σχεδιασμού μέτρων διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης της προστατευόμενης 
περιοχής. 
Η περιοχή του Δικτύου Natura 2000 στην οποία αφορά η υλοποίηση του προγράμματος 
παρακολούθησης είναι η ΕΖΔ: «ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ», με κωδικό GR4340008 
Η περιοχή χωροθετείται στο Εθνικό Πάρκο Λευκών Ορέων και έως την ψήφιση του 
Ν4519/2018 αποτελούσε το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης. 
 
ΣΚΟΠΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Σκοπός του έργου είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης των 
ακολούθων ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή Natura με κωδικό GR4340008: 

Οι τύποι οικοτόπων που αποτελούν αντικείμενο του υποέργου είναι κατ’ ελάχιστον αυτοί 
του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και ο ελληνικός τύπος οικοτόπου 934Α 

Χερσαίοι τύποι οικοτόπων 
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(Πίνακας 1). Πέρα των τύπων οικοτόπων του πίνακα 1, αντικείμενο  του υποέργου θα 
αποτελέσουν και οι χερσαίοι τύποι οικοτόπων του παραρτήματος I που ενδεχομένως 
βρεθούν στο πεδίο και η παρουσία τους στην περιοχή Natura με κωδικό GR4340008 δεν 
είναι γνωστή κατά τη στιγμή της προκήρυξης. Εξαίρεση αποτελεί ο τύπος οικοτόπου 8310 ο 
οποίος δεν αποτελεί αντικείμενο του συγκεκριμένου προγράμματος. 
 
Πίνακας 1: Τύποι Οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και ελληνικοί τύποι οικοτόπων του 
Εθνικού Πάρκου Λευκών Ορέων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα παρακολούθησης 

Α/Α Κωδικός 
Τ.Ο. Ονομασία Τ.Ο. 

1 1240 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά 
Limonium spp. 

2 1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia & άλλα μονοετήείδη των λασπωδών 
& αμμωδών ζωνών 

3 2230 Θίνες με λειμώνες με Malcolmietalia 

4 3170* Μεσογειακά εποχικά τέλματα 

5 4090 
Ενδημικά ορεινά μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους 

6 5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum 

7 5430 Ενδημικά φρύγανα από Euphorbio-Verbascion 

8 6220* Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-
Brachypoditetea 

9 8140 Λιθώνες της Ανατολικής Μεσογείου 

10 8210 Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση 

11 9290 Δάση με Cupressus (Acero-Cupression) 

12 92C0 
Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis  (Platanion orientalis) 

13 92D0 Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες Nerio-Tamaricetea & 
Securinegion 
tinctoriae) 

14 9320 Δάση με Olea και Ceratonia 

15 9540 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά  είδη πεύκων της Μεσογείου 
(Pinus halepensis) 

16 934A Ελληνικά δάση πρίνου 

 
 

Είδη χλωρίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και άλλα προστατευόμενα ή σημαντικά είδη κατά 
την έννοια του άρθρου 10 του ν. 3937/2011, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 
Πρόκειται για είδη τα οποία περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα II και IV και V της Οδηγίας 

Είδη χλωρίδας 
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92/43/ΕΟΚ καθώς και για άλλα σημαντικά είδη, στην πλειονότητα τους στενοενδημικά των 
Λευκών Ορέων. Ορισμένα από τα είδη εμπίπτουν σε κάποια κατηγορία κινδύνου και 
περιλαμβάνονται στο Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπανίων και Απειλουμένων Φυτών 
της Ελλάδας, ή προστατεύονται από το Π.Δ. 67/81 ή/και άλλες διεθνείς συνθήκες. Ειδικά το 
ενδημικό υποείδος Sideritis syriaca subsp. syriaca έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα 
παρακολούθησης ως είδος-δείκτης των ανθρωπογενών επιδράσεων λόγω της εντατικής 
εμπορικής του εκμετάλλευσης και ως συνέπεια, του περιορισμού της εξάπλωσής του στο 
παρελθόν. 
Ειδικότερα για το είδος Ruscus aculeatus, δεν θα πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες και ο 
ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συλλέξει μόνο δεδομένα παρουσίας, σε περίπτωση που 
το είδος εντοπιστεί κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών για τα υπόλοιπα είδη (πχ κατά τη 
μετάβαση στις δειγματοληπτικές επιφάνειες). Αν και περιλαμβάνεται στο παράρτημα V της 
οδηγίας 92/43, στην Ελλάδα εμφανίζει ευρεία εξάπλωση και δε συντρέχουν λόγοι 
εφαρμογής προγράμματος παρακολούθησης για το συγκεκριμένο είδος. 
 
Πίνακας 2: Είδη χλωρίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ & άλλα προστατευόμενα είδη του 
Εθνικού Πάρκου Λευκών Ορέων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα παρακολούθησης 

Α/Α Είδος 

Παράρτημα της 
Οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ 

Προστατευόμενα 
από άλλο πλαίσιο 

1 Alyssum fragillimum 

- 

+ 
(ΠΔ 67/81, Βιβλίο 
Ερυθρών 
Δεδομένων 2009) 

2 Anchusa cespitosa 

- 

+ 
(ΠΔ 67/81, Βιβλίο 
Ερυθρών 
Δεδομένων 1995) 

3 Anthemis samariensis 
- 

+ 
(Βιβλίο Ερυθρών 
Δεδομένων 2009) 

4 Arum purpureospathum 

- 

+ 
(Συνθήκη Βέρνης, 
Βιβλίο Ερυθρών 
Δεδομένων 2009) 

5 Bupleurum kakiskalae 

II*/IV 

+ 
(ΠΔ 67/81, 
Συνθήκη Βέρνης, 
Βιβλίο Ερυθρών 
Δεδομένων 2009) 

6 Centaurea lancifolia 

IV 

+ 
(ΠΔ 67/81, 
Συνθήκη Βέρνης, 
Βιβλίο Ερυθρών 
Δεδομένων 2009) 

7 Centranthus sieberi - + 
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(ΠΔ 67/81, Βιβλίο 
Ερυθρών 
Δεδομένων 2009) 

8 Cephalanthera cucullata 

II*/IV 

+ 
(ΠΔ 67/81, 
Συνθήκη Βέρνης, 
Συνθήκη CITES, 
Βιβλίο Ερυθρών 
Δεδομένων 2009) 

9 Chaerophyllum creticum 

- 

+ 
(ΠΔ 67/81, Βιβλίο 
Ερυθρών 
Δεδομένων 1995) 

10 Clematis elisabethae-carolae 

- 

+ 
(ΠΔ 67/81, Βιβλίο 
Ερυθρών 
Δεδομένων 2009) 

11 Cuscuta atrans 

- 

+ 
(ΠΔ 67/81, Βιβλίο 
Ερυθρών 
Δεδομένων 2009) 

12 Cyanus baldaccii 

- 

+ 
(ΠΔ 67/81, Βιβλίο 
Ερυθρών 
Δεδομένων 2009) 

13 Cynoglossum sphacioticum 

- 

+ 
(ΠΔ 67/81, Βιβλίο 
Ερυθρών 
Δεδομένων 2009) 

14 Dianthus juniperinus subsp. juniperinus 
- 

+ 
(ΠΔ 67/81) 

15 Dianthus juniperinus subsp. heldreichii 
- 

+ 
(ΠΔ 67/81) 

16 Dianthus sphacioticus 
- 

+ 
(ΠΔ 67/81) 

17 Euphorbia rechingeri 

- 

+ 
(ΠΔ 67/81, Βιβλίο 
Ερυθρών 
Δεδομένων 2009) 

18 Euphorbia sultan-hassei 
- 

+ 
(Βιβλίο Ερυθρών 
Δεδομένων 2009) 

19 Helichrysum heldreichii 
- 

+ 
(ΠΔ 67/81, Βιβλίο 
Ερυθρών 
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Δεδομένων 2009) 

20 Hieracium schmidtii subsp. creticum 

- 

- 
(πρόκειται για 
ενδημικό των 
Λευκών Ορέων) 

21 Hypericum aciferum 

II*/IV 

+ 
(Συνθήκη Βέρνης, 
Συνθήκη CITES, 
Βιβλίο Ερυθρών 
Δεδομένων 2009) 

22 Myosotis solange 
- 

+ 
(Βιβλίο Ερυθρών 
Δεδομένων 2009) 

23 Nepeta sphaciotica 

II*/IV 

+ 
(ΠΔ 67/81, 
Συνθήκη Βέρνης, 
Βιβλίο Ερυθρών 
Δεδομένων 2009) 

24 Onobrychis sphaciotica 

- 

+ 
(ΠΔ 67/81, Βιβλίο 
Ερυθρών 
Δεδομένων 2009) 

25 Origanum dictamnus 

II/IV 

+ 
(ΠΔ 67/81, 
Συνθήκη Βέρνης, 
Βιβλίο Ερυθρών 
Δεδομένων 1995) 

26 Ranunculus radinotrichus 
- 

+ 
(Βιβλίο Ερυθρών 
Δεδομένων 2009) 

27 Scilla depressa 

- 

- 
(πρόκειται για 
ενδημικό των 
Λευκών Ορέων) 

28 Scilla minima 

- 

- 
(πρόκειται, για 
ενδημικό των 
Λευκών Ορέων) 

29 Sideritis syriaca subsp. syriaca 

- 

- 
(πρόκειται για 
ενδημικό της 
Κρήτης) 

30 Thlaspi zaffranii 
- 

+ 
(Βιβλίο Ερυθρών 
Δεδομένων 2009) 
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31 Zelkova abelicea 

II/IV 

+ 
(ΠΔ 67/81, 
Συνθήκη Βέρνης, 
Βιβλίο Ερυθρών 
Δεδομένων 1995) 

32 Ruscus aculeatus V  
 
 

Η παρακολούθηση και η συλλογή των δεδομένων θα γίνει με βάση τη μεθοδολογία και τα 
πρωτόκολλα που θα διατεθούν στον ανάδοχο από τον Φορέα Διαχείρισης. Τα πρωτόγεννη 
δεδομένα θα καταχωρηθούν σε ψηφιακή μορφή σε πρότυπα αρχεία που θα διατεθούν από 
τον Φορέα Διαχείρισης. Για τα είδη και τους τύπους οικοτόπων της οδηγίας, τα δεδομένα 
θα υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία με σκοπό την συμπλήρωση των Τυποποιημένων 
Εντύπων Δεδομένων (SDF) και για τα είδη Bupleurum kakiskalae, Hypericum aciferum & 
Nepeta sphaciotica (είναι τα τρία είδη της οδηγίας που απαντούν αποκλειστικά και μόνο 
στην περιοχή Natura με κωδικό GR 4340008) τη συμπλήρωση των εντύπων αναφοράς του 
άρθρου 17 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Για τα υπόλοιπα είδη και για τον τύπο οικοτόπου 934Α 
θα γίνει εκτίμηση της κατάστασης τους  και η τάση τους ως προς τη διατήρησή τους στην 
περιοχή υλοποίησης του έργου. 

Γενική περιγραφή αντικείμενου 

Πιο συγκεκριμένα για τους τύπους οικοτόπων για την παραγωγή των σχετικών παραδοτέων 
θα συλλεχθούν και θα αναλυθούν δεδομένα πεδίου όπως: 

- Χαρακτηριστικά δειγματοληπτικής επιφάνειας 
- Τυπικά είδη: παρουσία, σχετική κάλυψη & ζωτικότητα 
- Πληρότητα Δομής & Λειτουργιών 
- Προοπτικές των δομών και λειτουργιών του τύπου οικοτόπου: μελλοντική τάση, 

μελλοντική κατάσταση, εκτίμηση δυνατότητας αποκατάστασης 
- Πιέσεις και απειλές 

Ο ανάδοχος θα αξιοποιήσει τη πληροφορία που θα συλλεχθεί με τη συμπλήρωση των 
πρωτόκολλων καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πληροφορία (βιβλιογραφία, 
δεδομένα που θα διατεθούν από τον ΦΔ κλπ) για να συμπληρώσει τα Τυποποιημένα 
Έντυπα Δεδομένων (SDF) και για να αξιολογήσει την υφιστάμενη κατάσταση και τάση για 
τους  τύπους οικοτόπων που αποτελούν αντικείμενο του έργου. 
Για τα είδη χλωρίδας, η παραγωγή των παραδοτέων θα βασιστεί επίσης σε σημαντικό 
βαθμό σε δεδομένα πεδίου που θα συλλεχθούν κατά την υλοποίηση του έργου. Τα 
δεδομένα αυτά θα συλλεχθούν μέσω της συμπλήρωσης συγκεκριμένου αριθμού 
πρωτοκόλλων από συγκεκριμένες θέσεις, με προκαθορισμένη μεθοδολογία. Τα 
πρωτόκολλα αυτά στοχεύουν  στην συλλογή στοιχείων για την εκτίμηση της τάσης του 
μεγέθους των πληθυσμών και τον εντοπισμό και αξιολόγηση των πιέσεων και απειλών που 
λαμβάνουν χώρα.  Τα πρωτόκολλα αφορούν α) πλήρη καταμέτρηση ατόμων (ή ότι άλλο 
προβλέπεται στο πρωτόκολλο κάθε είδους) εντός μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών 
που έχουν ήδη οριστεί, β) πλήρη καταμέτρηση σε εικονικές επιφάνειες (συνήθως 
καταμέτρηση με κιάλια ή τηλεσκόπιο σε βραχώδη πρανή από σημεία θέας), γ) καταμέτρηση 
ατόμων ή εκτίμηση πληθυσμού σε προκαθορισμένα πολύγωνα διαφόρων μεγεθών, δ) 
καταμέτρηση ατόμων ή εκτίμηση πληθυσμού σε προκαθορισμένες θέσεις ή περιοχές από 
σημεία θέας. 



Σελίδα 46 από 111 

 

 

 
 
 
 
 

Βασιζόμενος στην πληροφορία που θα συλλέξει και στην εμπειρία του, ο Ανάδοχος του 
έργου θα συντάξει  πρόταση για την επικαιροποίηση της διαδικασίας παρακολούθησης ενώ 
θα προτείνει διαχειριστικές δράσεις για τα είδη χλωρίδας και τύπους οικοτόπων στην 
περιοχή υλοποίησης του έργου, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο. 
Για την υλοποίηση του έργου της παρακολούθησης οικοτόπων και ειδών χλωρίδας, ο 
Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφορίας, εμπειρίας, γνώσης ή/και 
μέσων, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη υλοποίηση του έργου. 
Για την παραγωγή των παραδοτέων ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τα ακόλουθα: 

- Τα δεδομένα που θα συλλέξει από την συμπλήρωση των πρωτοκόλλων. Τα 
πρωτόκολλα θα δοθούν από το ΦΔΕΔΣ-ΔΚ αμέσως μετά την υπογραφή της 
σύμβασης. 

- Τα παραδοτέα του έργου Καταγραφή και Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων 
και  των ειδών Χλωρίδας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και άλλων προστατευόμενων 
ειδών του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και των Λευκών Ορέων και άλλα δεδομένα 
που διαθέτει ο Φορέας Διαχείρισης για τα είδη και τύπους οικοτόπων στην περιοχή 
υλοποίησης του έργου. Τα δεδομένα αυτά θα δοθούν στον Ανάδοχο αμέσως μετά 
την υπογραφή της σύμβασης. 

- Το αρχείο των περιγραφικών δεδομένων Natura 2000 - Τυποποιημένα Έντυπα 
Δεδομένων που βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=TE8Nc1YavjM%3d&tabid=37&language=el-
GR . 

- Την εφαρμογή προβολής και εκτύπωσης των Τυποποιημένων Εντύπων Δεδομένων 
των περιοχών που βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=LQfsw4w0L5A%3d&tabid=37&langua
ge=el-GR . 

- Τα διανυσματικά αρχεία των ορίων των τύπων οικοτόπων εντός των περιοχών 
Natura 2000 που βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=txXACYhOLPI%3d&tabid=37&languag
e=el-GR . 

- Τα διανυσματικά αρχεία των εξωτερικών ορίων των περιοχών Natura 2000 που 
βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=oLV9E7edsxc%3d&tabid=37&languag
e=el-GR . 

- Τον Τεχνικό οδηγό αναγνώρισης, περιγραφής και χαρτογράφησης τύπων οικοτόπων 
της Ελλάδας που βρίσκεται αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://repository.biodiversity-info.gr/bitstream/11340/749/2/395.pdf . 

- Το Interpretation Manual of the European Union habitats, 2013, που βρίσκεται 
αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Ma
nual_EU28.pdf . 

- Τα δεδομένα της τρίτης εθνικής αναφοράς εφαρμογής της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που 
βρίσκονται διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013 . 

- Τα έντυπα, τα δεδομένα και τις οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 17 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την περίοδο 2013-2018 που βρίσκονται διαθέσιμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17 . 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=TE8Nc1YavjM%3d&tabid=37&language=el-GR�
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Σημειώνεται ότι εάν μέχρι τη λήξη του έργου έχουν εκδοθεί νεότερες οδηγίες, 
αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

- Τα έντυπα, τα δεδομένα και τις οδηγίες για τη συμπλήρωση των Τυποποιημένων 
Εντύπων Δεδομένων (SDF) που βρίσκονται διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal . 

- Οποιοδήποτε άλλο δεδομένο κρίνεται ως χρήσιμο για την υλοποίηση του έργου. 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 

Για την παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας του Εθνικού 
Πάρκου Λευκών Ορέων θα πραγματοποιηθούν εργασίες πεδίου σε συνέχεια συγκεκριμένης 
μεθοδολογίας που είχε ακολουθηθεί κατά την περίοδο 2013-2015. 
Όσον αφορά στους τύπους οικοτόπων θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στις 
δειγματοληπτικές επιφάνειες που είχαν καθοριστεί κατά την προηγούμενη περίοδο 
παρακολούθησης, οι οποίες καθιερώνονται πλέον ως «μόνιμες δειγματοληπτικές 
επιφάνειες» και θα συμπληρωθούν τα αντίστοιχα πρωτόκολλα καταγραφής. Ανάλογη 
διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τα είδη χλωρίδας που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 
παρακολούθησης. 

 

Πίνακας 3: Δειγματοληπτικές επιφάνειες για κάθε τύπο οικοτόπου και το υψόμετρο σε 
μέτρα (κατά προσέγγιση) της αντίστοιχης θέσης δειγματοληψίας. 

Α/Α Τ.Ο. Υψόμ Α/Α Τ.Ο. Υψόμ Α/Α Τ.Ο. Υψόμ Α/Α Τ.Ο. Υψόμ 
1 1240 7 39 5420 904 77 9290 848 115 9290 1176 
2 1310 4 40 5420 918 78 9290 700 116 9290 1171 
3 2230 3 41 5420 945 79 9290 787 117 9290 934 
4 3170 1060 42 5420 973 80 9290 752 118 9290 838 
5 3170 1059 43 5420 1037 81 9290 907 119 9290 1135 
6 4090 1582 44 5430 985 82 9290 495 120 9320 48 
7 4090 1462 45 5430 1125 83 9290 478 121 9320 61 
8 4090 1869 46 5430 1423 84 9290 937 122 9540 142 
9 4090 2109 47 5430 1058 85 9290 1064 123 9540 662 

10 4090 1578 48 5430 936 86 9290 881 124 9540 634 
11 4090 1561 49 5430 654 87 9290 525 125 9540 52 
12 4090 1894 50 5430 1256 88 9290 1154 126 9540 518 
13 4090 1522 51 5430 1123 89 9290 1105 127 9540 878 
14 4090 1763 52 5430 1240 90 9290 1150 128 9540 361 
15 4090 1483 53 5430 1255 91 9290 834 129 9540 999 
16 4090 1958 54 5430 1181 92 9290 1064 130 9540 642 
17 4090 1849 55 5430 1222 93 9290 1159 131 9540 796 
18 4090 1851 56 6220 306 94 9290 1140 132 9540 907 
19 4090 2106 57 6220 27 95 9290 1114 133 9540 841 
20 5420 311 58 6220 654 96 9290 1382 134 9540 898 
21 5420 47 59 8140 1870 97 9290 1103 135 9540 960 
22 5420 311 60 8140 2041 98 9290 1052 136 9540 598 
23 5420 34 61 8140 2141 99 9290 1034 137 9540 819 

https://bd.eionet.europa.eu/activities/Natura_2000/reference_portal�
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24 5420 366 62 8140 1630 100 9290 979 138 92C0 378 
25 5420 627 63 8140 2341 101 9290 1188 139 92C0 754 
26 5420 727 64 8140 2349 102 9290 872 140 92C0 383 
27 5420 54 65 8140 2294 103 9290 1175 141 92C0 497 
28 5420 814 66 8140 2332 104 9290 1052 142 92D0 327 
29 5420 273 67 8140 2247 105 9290 1211 143 92D0 80 
30 5420 162 68 8140 2321 106 9290 1096 144 934A 1120 
31 5420 641 69 8140 2307 107 9290 913 145 934A 1166 
32 5420 1133 70 8140 2308 108 9290 1119 146 934A 951 
33 5420 650 71 8210 1154 109 9290 964 147 934A 1123 
34 5420 96 72 8210 706 110 9290 1290 148 934A 1254 
35 5420 118 73 8210 581 111 9290 1146 149 934A 1147 
36 5420 631 74 8210 478 112 9290 914 150 934A 1269 
37 5420 618 75 8210 344 113 9290 851 151 934A 1223 
38 5420 958 76 9290 920 114 9290 876 152 934A 1104 

 

Το πρόγραμμα των εργασιών πεδίου, θα καταρτιστεί από τον ανάδοχο κατά την πρώτη 
φάση υλοποίησης του έργου. Για κάθε δειγματοληπτική επιφάνεια κάθε είδους ή τύπου 
οικοτόπου θα πραγματοποιηθεί μια (1) επίσκεψη για τη συμπλήρωση του αντίστοιχου 
πρωτοκόλλου. Για τους τύπους οικοτόπων θα συμπληρωθούν 152 πρωτόκολλα σε 
ισάριθμες δειγματοληπτικές επιφάνειες ενώ για τα είδη χλωρίδας θα συμπληρωθούν 135 
πρωτόκολλα κατανεμημένα σε 111 δειγματοληπτικές επιφάνειες (πίνακες 3, 4 & 5, σχήματα 
1, 2 & 3). 
Επισημαίνεται ότι μέχρι το 2021 (μετά την υποβολή της Δ φάσης) θα πρέπει να έχουν 
συμπληρωθεί τουλάχιστον το 65% των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ήτοι 187 
πρωτόκολλα. Για το συνολικό χρονικό διάστημα παροχής της υπηρεσίας, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συμπληρώσει και να παραδώσει κατ΄ελάχιστον 287 πρωτόκολλα. Η 
Προκαταρκτική έκθεση οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών πεδίου, που 
αποτελεί το επιμέρους παραδοτέο της Α’ Φάσης, θα καταρτιστεί έχοντας ως γνώμονα τις 
ανωτέρω αναφερόμενες υποχρεώσεις. 

Πίνακας 4: Υψόμετρα και είδη που αντιστοιχούν σε κάθε δειγματοληπτική επιφάνεια για τα 
είδη χλωρίδας. 

ΑΑ Είδη Υψόμ 
1 Alyssum fragillimum 1874 
2 Alyssum fragillimum & Anchusa cespitosa 2135 
3 Alyssum fragillimum & Anchusa cespitosa & Sideritis syriaca subsp. syriaca 1926 
4 Alyssum fragillimum & Dianthus sphacioticus 2102 
5 Alyssum fragillimum & Nepeta sphaciotica 2308 
6 Alyssum fragillimum & Nepeta sphaciotica 2348 
7 Alyssum fragillimum & Ranunculus radinotrichus 2436 
8 Anchusa cespitosa & Sideritis syriaca subsp. syriaca 1650 
9 Anchusa cespitosa & Sideritis syriaca subsp. syriaca 1789 

10 Anthemis samariensis & Bupleurum kakiskalae 1851 
11 Anthemis samariensis & Bupleurum kakiskalae 1735 
12 Arum purpureospathum 43 
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13 Arum purpureospathum 783 
14 Arum purpureospathum 50 
15 Arum purpureospathum 261 
16 Arum purpureospathum 58 
17 Bupleurum kakiskalae 1513 
18 Bupleurum kakiskalae 1760 
19 Bupleurum kakiskalae 1783 

20 Bupleurum kakiskalae & Centaurea lancifolia & Dianthus juniperinus 
subsp. Juniperinus 1645 

21 Bupleurum kakiskalae & Dianthus juniperinus subsp. Juniperinus & 
Onobrychis sphaciotica 1480 

22 Centaurea lancifolia 1857 
23 Centaurea lancifolia 1854 
24 Centaurea lancifolia 1637 
25 Centranthus sieberi & Cynoglossum sphacioticum 1844 

26 Centranthus sieberi & Cynoglossum sphacioticum & Ranunculus 
radinotrichus 1902 

27 Centranthus sieberi & Cynoglossum sphacioticum & Ranunculus 
radinotrichus 1899 

28 Cephalanthera cucullata 1248 
29 Cephalanthera cucullata 718 
30 Cephalanthera cucullata 596 
31 Cephalanthera cucullata 1101 
32 Chaerophyllum creticum 1485 
33 Chaerophyllum creticum 1136 
34 Clematis elisabethae-carolae 1836 
35 Clematis elisabethae-carolae 1356 
36 Clematis elisabethae-carolae 1362 
37 Clematis elisabethae-carolae 1380 
38 Cuscuta atrans 1933 
39 Cuscuta atrans & Sideritis syriaca subsp. syriaca 1828 
40 Cyanus baldaccii 1972 
41 Cyanus baldaccii 1975 
42 Cynoglossum sphacioticum 1924 
43 Cynoglossum sphacioticum 2161 
44 Cynoglossum sphacioticum & Ranunculus radinotrichus 1928 
45 Dianthus juniperinus subsp. heldreichii 935 
46 Dianthus juniperinus subsp. heldreichii 648 
47 Dianthus juniperinus subsp. heldreichii 628 
48 Dianthus juniperinus subsp. heldreichii 624 
49 Dianthus sphacioticus 2011 
50 Dianthus sphacioticus & Ranunculus radinotrichus 1832 
51 Euphorbia rechingeri 1868 
52 Euphorbia rechingeri 2121 
53 Euphorbia sultan-hassei 329 
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54 Euphorbia sultan-hassei 335 
55 Euphorbia sultan-hassei 275 
56 Euphorbia sultan-hassei 238 
57 Euphorbia sultan-hassei 384 
58 Euphorbia sultan-hassei 228 
59 Euphorbia sultan-hassei 201 
60 Euphorbia sultan-hassei 131 
61 Euphorbia sultan-hassei 70 
62 Euphorbia sultan-hassei 227 
63 Helichrysum heldreichii 302 
64 Helichrysum heldreichii 133 
65 Helichrysum heldreichii 11 
66 Helichrysum heldreichii 253 
67 Hieracium schmidtii subsp. creticum 2270 
68 Hieracium schmidtii subsp. creticum 2080 
69 Hieracium schmidtii subsp. creticum 2035 
70 Hypericum aciferum 2 
71 Hypericum aciferum 9 
72 Hypericum aciferum 7 
73 Myosotis solange 2047 
74 Nepeta sphaciotica 2197 
75 Nepeta sphaciotica 2225 
76 Nepeta sphaciotica 2277 
77 Nepeta sphaciotica 2246 
78 Nepeta sphaciotica 2292 
79 Nepeta sphaciotica 2338 
80 Nepeta sphaciotica 2155 
81 Nepeta sphaciotica & Ranunculus radinotrichus 2332 
82 Onobrychis sphaciotica 1605 
83 Origanum dictamnus 612 
84 Origanum dictamnus 932 
85 Origanum dictamnus 889 
86 Origanum dictamnus 431 
87 Origanum dictamnus 423 
88 Scilla depressa 1046 
89 Scilla depressa 1056 
90 Scilla depressa 1062 
91 Scilla minima 748 
92 Scilla minima 744 
93 Sideritis syriaca subsp. syriaca 1731 
94 Sideritis syriaca subsp. syriaca 1966 
95 Thlaspi zaffranii 1961 
96 Zelkova abelicea 1221 
97 Zelkova abelicea 1223 
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98 Zelkova abelicea 1606 
99 Zelkova abelicea 1273 

100 Zelkova abelicea 1184 
101 Zelkova abelicea 1255 
102 Zelkova abelicea 1281 
103 Zelkova abelicea 1067 
104 Zelkova abelicea 1228 
105 Zelkova abelicea 1229 
106 Zelkova abelicea 1065 
107 Zelkova abelicea 1236 
108 Zelkova abelicea 1063 
109 Zelkova abelicea 1132 
110 Zelkova abelicea 1208 
111 Zelkova abelicea 1274 

 

Πίνακας 5: Εργασίες πεδίου που θα πραγματοποιηθούν για κάθε είδος χλωρίδας. 

Α/Α Είδος Εργασίες πεδίου 
Περίοδος 

διεξαγωγής 
εργασιών πεδίου 

Μονάδα 
καταγραφής 

1 Alyssum 
fragillimum 

Καταμέτρηση των 
αναπαραγωγικών και των 

νεαρών/βλαστητικών ατόμων 
σε 7 μόνιμες επιφάνειες. Οι 4 

από τις επιφάνειες έχουν 
μέγεθος 8x8m ενώ οι 

υπόλοιπες 3 επιφάνειες έχουν 
μεγέθη 5x5m, 10x10m και 

2x50m. 

Μέσα Ιούνιου – 
μέσα Ιουλίου 

(αναλόγως και του 
υψομέτρου). 

Διακριτά άτομα 
(δεν συνδέονται 

ορατά τα 
υπέργεια 

τμήματά τους). 

2 Anchusa 
cespitosa 

Καταμέτρηση των 
αναπαραγωγικών ατόμων σε 3 
μόνιμες επιφάνειες. Οι 3 από 
τις επιφάνειες έχουν μέγεθος 
10x10m ενώ τέταρτη 2x50m. 

Μέσα Ιούνιου – 
τέλη Ιουλίου 

(αναλόγως και του 
υψομέτρου). 

Διακριτά άτομα 
(δεν συνδέονται 

ορατά τα 
υπέργεια 

τμήματά τους). 

3 Anthemis 
samariensis 

Καταμέτρηση με τηλεσκοπικά 
μέσα (πχ τηλεσκόπιο, κιάλια, 

τηλεφακός) των 
αναπαραγωγικών ατόμων σε 

μια εικονική μόνιμη επιφάνεια 
και καταμέτρηση με 

τηλεσκοπικά μέσα, από 
συγκεκριμένη θέση θέας, του 

συνόλου των αναπαραγωγικών 
ατόμων (διακρίνονται σε 3 

βραχοόψεις). 

Μέσα– τέλη Ιούνιου 
(τα άτομα πρέπει να 
είναι σε ανθοφορία 
για να διακρίνονται 

με βεβαιότητα). 

Διακριτά άτομα. 

4 Arum 
purpureospathum 

Καταμέτρηση του συνόλου των 
αναπαραγωγικών και 

νεαρών/βλαστητικών ατόμων 
σε 4 επιφάνειες (πολύγωνα) 

και εκτίμηση του αριθμού των 
αναπαραγωγικών ατόμων (σε 

συνδυασμό με τη χρήση 

Μέσα – τέλη 
Μαρτίου. Διακριτά άτομα. 
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κιαλιών) σε 1 περιοχή 
(πολύγωνο). 

5 Bupleurum 
kakiskalae 

Καταμέτρηση (με χρήση 
τηλεσκοπικών μέσων) των ατόμων 

σε ανθοφορία και των 
βλαστητικών ατόμων (ρόδακων) 

σε 3 εικονικές μόνιμες επιφάνειες. 
Επιβεβαίωση της παρουσίας του 
είδους (με χρήση τηλεσκοπικών 

μέσων), καταμέτρηση ατόμων σε 
ανθοφορία (και βλαστητικών αν 
αυτό είναι εφικτό) σε 4 θέσεις. 

Αρχές – τέλη Ιουλίου 
(νωρίτερα δεν έχουν 

αναπτυχθεί οι 
ταξιανθίες των 

αναπαραγωγικών 
ατόμων ώστε να 

μπορούν να 
διακρίνονται με 

ευκολία από μεγάλη 
απόσταση). 

Διακριτά άτομα. 

6 Centaurea 
lancifolia 

Καταμέτρηση με τη χρήση 
τηλεσκοπικών μέσων (τηλεσκόπιο, 

κιάλια, τηλεφακός), όλων των 
αναπαραγωγικών ατόμων σε 1 
εικονική μόνιμη επιφάνεια και 

καταμέτρηση όλων των 
αναπαραγωγικών ατόμων από 3 

θέσεις θέας. 

Μέσα – τέλη Ιουλίου. Διακριτά άτομα. 

7 Centranthus 
sieberi 

Καταμέτρηση των 
αναπαραγωγικών και των 

νεαρών/βλαστητικών ατόμων 
σε 3 μόνιμες επιφάνειες 

μεγέθους 8x8m. 

Μέσα Ιουνίου – 
μέσα Ιουλίου 

(αναλόγως και του 
υψομέτρου). 

Διακριτά άτομα. 

8 Cephalanthera 
cucullata 

Καταγραφή όλων των ατόμων σε 
ανθοφορία (και βλαστητικών αν 

αυτό είναι εφικτό) σε 4 επιφάνειες 
(πολύγωνα). 

Αρχές - μέσα Ιουνίου 
(αναλόγως και του 

υψομέτρου). 
Διακριτά άτομα. 

9 Chaerophyllum 
creticum 

Καταγραφή του είδους σε 2 
θέσεις (πολύγωνα). Στην πρώτη 
επιφάνεια θα επιβεβαιωθεί  η 
παρουσία του είδους και θα 

γίνει αδρή εκτίμηση του 
αριθμού των αναπαραγωγικών 

ατόμων. Στη δεύτερη 
επιφάνεια θα γίνει καταγραφή 

όλων των αναπαραγωγικών 
ατόμων. 

Τέλη Μαΐου - τέλη 
Ιουνίου (αναλόγως 

και του 
υψομέτρου). 

Διακριτά άτομα. 

10 
Clematis 

elisabethae-
carolae 

Καταγραφή όλων των 
αναπαραγωγικών ατόμων σε 4 

θέσεις κατανεμημένες σε 2 
περιοχές (στη δεύτερη περιοχή  

το είδος περιορίζεται σε 3 
θέσεις). 

Τέλη Ιουνίου – μέσα 
Ιουλίου. Διακριτά άτομα. 

11 Cuscuta atrans 
Καταγραφή αναπαραγωγικών 

ατόμων σε 2 μόνιμες 
επιφάνειες μεγέθους 10x10m. 

Μέσα Ιουλίου – 
μέσα Αυγούστου. 

Διακριτά άτομα 
ξενιστών στους 
βλαστούς των 

οποίων 
παρασιτεί το 

είδος. 

12 Cyanus baldaccii 
Καταγραφή των 

αναπαραγωγικών ατόμων σε 2 
μόνιμες επιφάνειες μεγέθους 

Μέσα Ιουνίου – 
μέσα Ιουλίου. Διακριτά άτομα. 
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10x10m. 

13 Cynoglossum 
sphacioticum 

Καταμέτρηση 
αναπαραγωγικών ατόμων σε 6 

μόνιμες επιφάνειες εκ των 
οποίων οι τρείς είναι μεγέθους 
8x8m, οι δύο 10x10m και μια 

10x40m. 

Μέσα Ιουνίου – 
μέσα Ιουλίου (για 

την αξιόπιστη 
αναγνώριση του 

είδους απαιτείται 
τα άτομα να 

βρίσκονται σε 
καρποφορία καθώς 

σε διαφορετική 
περίπτωση δεν 

ξεχωρίζουν από τα 
αντίστοιχα του 

είδους Paracaryum 
lithospermifolium 

subsp. cariense, που 
συνυπάρχει στην 

περιοχή). 

Διακριτά άτομα. 

14 
Dianthus 

juniperinus subsp. 
juniperinus 

Καταμέτρηση (με τη χρήση 
τηλεσκοπικών μέσων πχ 

κιάλια) των αναπαραγωγικών 
ατόμων σε 2 εικονικές μόνιμες 

επιφάνειες. 

Τέλη Ιουνίου – τέλη 
Ιουλίου. Διακριτά άτομα. 

15 
Dianthus 

juniperinus subsp. 
heldreichii 

Καταμέτρηση (με τη χρήση 
τηλεσκοπικών μέσων πχ 

κιάλια) όλων των 
αναπαραγωγικών ατόμων σε 
δυο τοποθεσίες από 4 σημεία 

θέας. 

Μέσα Ιουνίου – 
μέσα Ιουλίου. Διακριτά άτομα. 

16 Dianthus 
sphacioticus 

Καταμέτρηση 
αναπαραγωγικών ατόμων σε 3 
μόνιμες επιφάνειες μεγέθους 

8x8m. 

Τέλη Ιουνίου – τέλη 
Ιουλίου. Διακριτά άτομα. 

17 Euphorbia 
rechingeri 

Καταμέτρηση των 
αναπαραγωγικών και 

νεαρών/βλαστητικών ατόμων 
σε 2 μόνιμες επιφάνειες 

μεγέθους 10x10m. 

Μέσα Ιουνίου – 
τέλη Ιουλίου. Διακριτά άτομα. 

18 Euphorbia sultan-
hassei 

Καταμέτρηση (με τη χρήση 
τηλεσκοπικών μέσων) των 

αναπαραγωγικών ατόμων σε 
10 εικονικές μόνιμες 

επιφάνειες κατανεμημένες σε 
τέσσερα φαράγγια. 

Τέλη Μαρτίου – 
τέλη Απριλίου. Διακριτά άτομα. 

19 Helichrysum 
heldreichii 

Καταμέτρηση (με τη χρήση 
τηλεσκοπικών μέσων) των 

αναπαραγωγικών και 
νεαρών/βλαστητικών ατόμων 

σε 4 εικονικές μόνιμες 
επιφάνειες κατανεμημένες 

κατά μήκος δυο φαραγγιών. 

Μέσα – τέλη 
Μάιου. Διακριτά άτομα. 

20 
Hieracium 

schmidtii subsp. 
creticum 

Καταμέτρηση όλων των 
αναπαραγωγικών ατόμων σε 3 

επιφάνειες (πολύγωνα). 

Αρχές – μέσα 
Ιουλίου. Διακριτά άτομα. 
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21 Hypericum 
aciferum 

Καταμέτρηση αναπαραγωγικών 
και νεαρών/βλαστητικών ατόμων 

σε τρεις εικονικές μόνιμες 
επιφάνειες. Η καταμέτρηση θα 

γίνει με τηλεσκοπικά μέσα και η 
προσέγγιση δια θαλάσσης (με 

σκάφος). 

Αρχές – μέσα 
Οκτωβρίου. Διακριτά άτομα. 

22 Myosotis solange 

Πλήρη καταμέτρηση 
(απογραφή) όλων των 
αναπαραγωγικών και 

νεαρών/βλαστητικών ατόμων 
του μοναδικού γνωστού 

πληθυσμού του είδους. Η 
καταμέτρηση αφορά 

επιφάνεια (πολυγώνο) 
μεγέθους περίπου 800 m2. 

Μέσα Ιουλίου – 
αρχές Αυγούστου. Διακριτά άτομα. 

23 Nepeta 
sphaciotica 

Καταμέτρηση των 
αναπαραγωγικών και 

νεαρών/βλαστητικών ατόμων 
εντός 10 μόνιμων επιφανειών 

μεγέθους 8x8m. 

Μέσα Ιουλίου – αρχές 
Αυγούστου. 

Μεμονωμένα 
άτομα που 

αναγνωρίζονται 
ως διακριτά 

άτομα. 

24 Onobrychis 
sphaciotica 

Καταμέτρηση (με τη χρήση 
τηλεσκοπικών μέσων) των 

αναπαραγωγικών ατόμων σε 2 
εικονικές μόνιμες επιφάνειες. 

Τέλη Μάιου – μέσα 
Ιουνίου. Διακριτά άτομα. 

25 Origanum 
dictamnus 

Επιβεβαίωση της παρουσίας (με τη 
χρήση τηλεσκοπικών μέσων) και 
των ορίων εξάπλωσης του είδους 

καθώς και αδρή εκτίμηση του 
υποπληθυσμού σε 5 περιοχές 

(κυρίως κατά μήκος φαραγγιών). 

Μέσα Ιουλίου – μέσα 
Αυγούστου (αναλόγως 
και του υψομέτρου). 

Διακριτά άτομα. 

26 Ranunculus 
radinotrichus 

Καταμέτρηση των 
αναπαραγωγικών και 

νεαρών/βλαστητικών ατόμων 
σε 6 μόνιμες επιφάνειες εκ των 
οποίων οι πέντε έχουν μέγεθος 

8x8m και μια 10x10m. 

Αρχές – τέλη 
Ιουνίου (αναλόγως 

και του 
υψομέτρου). 

Διακριτά άτομα. 

27 Scilla depressa 
Καταμέτρηση των 

αναπαραγωγικών ατόμων σε 3 
επιφάνειες μεγέθους 2x10m. 

Αρχές – μέσα 
Οκτωβρίου. Διακριτά άτομα. 

28 Scilla minima 

Καταμέτρηση 
αναπαραγωγικών ατόμων σε 2 
θέσεις. Στη μια θέση θα γίνει 
καταμέτρηση σε επιφάνεια 

μεγέθους 4x10m και στην άλλη 
θα γίνει καταμέτρηση των 

ατόμων ενός υποπληθυσμού 
που θα υποδειχθεί σημειακά 
(δεν ορίζεται επιφάνεια στην 
οποία θα γίνει καταμέτρηση). 

Αρχές – μέσα 
Οκτωβρίου. Διακριτά άτομα. 

29 Sideritis syriaca 
subsp. syriaca 

Καταμέτρηση 
αναπαραγωγικών και 

νεαρών/βλαστητικών ατόμων 
(για τα νεαρά άτομα, όσα 

έχουν διάμετρο διάστασης >5 
cm) σε 6 μόνιμες επιφάνειες 

μεγέθους 10x10m. 

Τέλη Ιουλίου – τέλη 
Αύγουστου 

(αναλόγως και του 
υψομέτρου), ώστε 
να είναι δυνατή η 

εκτίμηση της πίεσης 
από την συλλογή. 

Διακριτά άτομα. 
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30 Thlaspi zaffranii 

Καταμέτρηση όλων των 
αναπαραγωγικών και 

νεαρών/βλαστητικών ατόμων 
εντός μιας επιφάνειας 
(πολυγώνου) μεγέθους 

περίπου 1200 m2. 

Μέσα Μαΐου – 
αρχές Ιουνίου. Διακριτά άτομα. 

31 Zelkova abelicea 

Καταμέτρηση ατόμων σε 3 
κλάσεις: αναπαραγωγικά 

άτομα (δένδρα ύψους >3 m), 
βλαστητικά άτομα (δένδρα - 

θάμνοι ύψους 1-3 m) και 
νεαρά/βλαστητικά άτομα 

(θάμνοι ύψους < 1 m) σε 16 
μόνιμες επιφάνειες μεγέθους 

40x10m. 

αρχές Σεπτεμβρίου 
– αρχές Οκτωβρίου 
(αναλόγως και του 

υψομέτρου). 

Διακριτά άτομα. 

32 Ruscus aculeatus 

Δεν θα πραγματοποιηθούν 
εργασίες που να στοχεύουν 

αποκλειστικά στο είδος αυτό. 
Θα πρέπει όμως να κατά τη 

διάρκεια των καταγραφών για 
τα υπόλοιπα είδη ή τους 

τύπους οικοτόπων να 
καταγραφεί η παρουσία του 

είδους εφόσον αυτό 
εντοπιστεί. Η καταγραφή 

πρέπει να συνοδεύεται με 
σχόλια που σχετίζονται με το 
μέγεθος του πληθυσμού, τις 

πιέσεις και απειλές που 
ενδεχομένως εντοπίστηκαν ή 
οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη 

πληροφορία. 

- Παρουσία 

 

Ένα σημαντικό μέρος των δειγματοληψιών θα διενεργηθεί στον ορεινό χώρο των Λευκών 
Ορέων μακριά από τη πλησιέστερη οδική πρόσβαση και σε κάποιες περιπτώσεις σε 
δύσβατές ή δυσπρόσιτες θέσεις. Η διενέργεια των εργασιών πεδίου σε ορισμένες από 
αυτές τις θέσεις απαιτεί διανυκτέρευση σε ορειβατικό καταφύγιο  ενώ γενικώς η πρόσβαση 
στις θέσεις που πρόκειται να διενεργηθούν δειγματοληψίες απαιτούν γνώσεις πεζοπορίας 
στο βουνό και εκτίμησης των κινδύνων. Δεδομένων των παραπάνω, ο Ανάδοχος θα πρέπει 
να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή διενέργεια των δειγματοληψιών 
πεδίου. 

Οι δειγματοληπτικές επιφάνειες για τους τύπους οικοτόπων θα εντοπιστούν με τη χρήση 
GPS καθώς δεν είναι οριοθετημένες στο έδαφος με κάποιου είδους σημάδια. Για τα είδη 
χλωρίδας, από τις 111 δειγματοληπτικές επιφάνειες, οι 53 αφορούν μόνιμες 
δειγματοληπτικές επιφάνειες οι οποίες  έχουν οριστεί στο έδαφος με τη χρήση μικρών 
μεταλλικών ράβδων (πασαλάκια) και σε πολύ λίγες περιπτώσεις με τη χρήση χρώματος. 
Επιπλέον 23 μόνιμες δειγματοληπτικές επιφάνειες έχουν οριστεί εικονικά εξ αποστάσεως 
και οριοθετούνται γραφικά με τη χρήση φωτογραφιών. Η καταμέτρηση σε αυτές τις 
επιφάνειες γίνεται τηλεσκοπικά (συνήθως με κιάλια). Από τις υπόλοιπες επιφάνειες οι 26 
ορίζονται με βάση γεωγραφικά αρχεία (πολύγωνα και σε 1 περίπτωση σημείο) και θα 
πρέπει να εντοπιστούν με τη χρήση GPS. Συνήθως αφορούν πλήρη καταμέτρηση ενός 
υποπληθυσμού. Τέλος 9 δειγματοληπτικές επιφάνειες ορίζονται ως σημεία θέας από τα 
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οποία θα γίνει τηλεσκοπική παρατήρηση και καταγραφή (σε αυτή την περίπτωση δεν 
υπάρχει εικονικά και γραφικά οριζόμενη μόνιμη επιφάνεια). 

 
Σχήμα 1: Αριθμός  δειγματοληψιών που θα πραγματοποιηθούν για τους τύπους οικοτόπων 
στην περιοχή Natura GR4340008, ανά κελί 3x3 km. Η μαύρη γραμμή αναπαριστά τα όρια της 
περιοχής Natura 2000. 
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Σχήμα 2: Αριθμός  δειγματοληψιών που θα πραγματοποιηθούν για τα είδη Χλωρίδας στην 
περιοχή Natura GR4340008, ανά κελί 3x3 km. Η μαύρη γραμμή αναπαριστά τα όρια της 
περιοχής Natura 2000 

Σχήμα 3: Κατανομή των  δειγματοληπτικών επιφανειών για τα είδη χλωρίδας σε κελιά3x3 
km, στην περιοχή Natura GR4340008. Μερικές δειγματοληπτικές επιφάνειες αφορούν 
περισσότερα του ενός είδη. Η μαύρη γραμμή αναπαριστά τα όρια της περιοχής Natura 
2000. 
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Το σύνολο των θέσεων των δειγματοληπτικών επιφανειών, θα διατεθεί σε διανυσματική 
μορφή στον Ανάδοχο αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Όπου κρίνεται 
απαραίτητο ο Ανάδοχος θα πρέπει να ανανεώσει τα σημάδια (συνήθως πασαλάκια) που 
υποδεικνύουν τις μόνιμες επιφάνειες με τη χρήση χρώματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που 
θα δοθούν από τον Φορέα Διαχείρισης. Εάν σε κάποια περίπτωση ο Ανάδοχος αδυνατεί να 
εντοπίσει τη μόνιμη επιφάνεια λόγω της καταστροφής ή απώλειας της σχετικής σήμανσης, 
θα πρέπει να ορίσει την επιφάνεια εκ νέου βασιζόμενος στις σχετικές συντεταγμένες που 
οριοθετούν την κάθε επιφάνειας με τη χρήση GPS (σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 
ληφθούν εκ νέου οι συντεταγμένες με τη χρήση GPS). Σε κάθε περίπτωση όλες οι σχετικές 
εργασίες που επιτελεί ο Ανάδοχος (π.χ. ανανέωση σήμανσης) σε κάθε δειγματοληψία θα 
πρέπει να αναφέρονται στο σχετικό πεδίο του πρωτοκόλλου που συμπληρώνει.  

Κάθε εργασία δειγματοληψίας θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικό φωτογραφικό υλικό. 
Το υλικό αυτό πρέπει να απεικονίζει στιγμιότυπα από τις εργασίες πεδίου, τις επιφάνειες 
στις  οποίες διενεργείται δειγματοληψία και τα αντικείμενα της δειγματοληψίας 
(οικότοπος, τυπικά είδη, είδη χλωρίδας κλπ). Ειδικότερα για τις φωτογραφίες που 
απεικονίζουν τις δειγματοληπτικές επιφάνειες, τουλάχιστον μια από αυτές για κάθε 
επιφάνεια θα πρέπει να έχει πληροφορία γεωαναφοράς (geodagged photos). Εάν ο 
Ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών του εντοπίσει κάποιον τύπο οικοτόπου ή είδος 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ που δεν έχει καταγραφεί στην περιοχή θα πρέπει καταγράψει κατ’ 
ελάχιστον την τοποθεσία εύρεσης και να εκτιμήσει το καθεστώς παρουσίας του είδους ή 
του τύπου οικοτόπου. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα πρέπει να 
είναι επαρκή για την ορθή συμπλήρωση των Τυποποιημένων Εντύπων Δεδομένων (SDF). 
Ανάλογα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η ενδεχόμενη εύρεση κάποιου από τα είδη 
παρακολούθησης σε θέση άγνωστη έως σήμερα ενώ ο ανάδοχος οφείλει να καταγράφει 
και να επισημαίνει σημαντικά λάθη που ενδεχομένως εντοπιστούν στην υφιστάμενη 
χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
ενσωματώνονται στα σχετικά παραδοτέα μαζί με το σχετικό υλικό που συνοδεύει τις 
πληροφορίες αυτές (γεωγραφικά αρχεία σε διανυσματική μορφή, φωτογραφίες κλπ).  

Οι εργασίες πεδίου στην συντριπτική πλειονότητά τους, θα πρέπει να λάβουν χώρα από τον 
Μάρτιο έως και τον Οκτώβριο, προκειμένου τα είδη στόχοι (τυπικά είδη των τύπων 
οικοτόπων και είδη παρακολούθησης) να βρίσκονται στο κατάλληλο, για τον εντοπισμό και 
προσδιορισμό τους, φαινολογικό στάδιο. Η περίοδος στην οποία θα πρέπει να λάβουν 
χώρα οι περισσότερες δειγματοληψίες, ιδιαίτερα στα ορεινά, είναι το θέρος  (Ιούνιο-
Αύγουστο). 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Για τις ανάγκες της οργάνωσης του προγράμματος παρακολούθησης, ο Φορέας 
Διαχείρισης, όπως προαναφέρθηκε θα παραδώσει στον Ανάδοχο αμέσως μετά την 
υπογραφή της σύμβασης τη γεωγραφική πληροφορία που σχετίζεται με τις  θέσεις των 
μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών που παρατίθενται στους πίνακες 3 & 4, τα 
πρωτόκολλα δειγματοληψίας που θα χρησιμοποιηθούν, και όλα τα σχετικά αρχεία που έχει 
στη διάθεσή του (πχ καταγραφές από τα στελέχη του Φορέα μετά τη λήξη του 
προηγούμενου προγράμματος). 

Αρχικά, απαιτείται μια μικρή προπαρασκευαστική περίοδος ώστε να σχεδιαστεί και 
οργανωθεί το ετήσιο  αλλά και το συνολικό πρόγραμμα εργασιών πεδίου. Στη συνέχεια, το 
είδος των εργασιών που απαιτείται ανά έτος δε μεταβάλλεται καθώς θα περιλαμβάνει 
εργασίες πεδίου, ετήσιες αναφορές και παραγωγή μιας σειράς παραδοτέων τα οποία 
αυξάνονται κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του έργου. Τα παραδοτέα που 
περιλαμβάνει το πρόγραμμα και η κατανομή τους σε επί μέρους φάσεις παρουσιάζονται 
στον πίνακα 6. Πλην της πρώτης και της τελευταίας φάσης υλοποίησης του έργου, τα 
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παραδοτέα θα πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο έως την τριακοστή πρώτη του 
Δεκεμβρίου κάθε έτους.  

 

Πίνακας 6: Η κατανομή των παραδοτέων σε επί μέρους φάσεις, ο χρόνος και η μορφή στην 
οποία θα υποβάλονται. 

Παραδοτέα Χρόνος 
παράδοσης 

Μορφή παραδοτέου 

Φάση Α  Ηλεκτρονική Έντυπη 

1. Προκαταρκτική έκθεση οργάνωσης και 
προγραμματισμού εργασιών πεδίου στην 

οποία θα λαμβάνονται και οι πιθανοί 
κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 

πεδίου. 

1 μήνα από 
την υπογραφή 
της σύμβασης 

 

* * 

Φάση Β 31/12/2019   

1. Έκθεση και επικαιροποίηση της βάσης 
δεδομένων με τις βιβλιογραφικές αναφορές. 

 *  

2. Γεωγραφική βάση δεδομένων με τα 
συμπληρωμένα πρωτόκολλα 

παρακολούθησης για κάθε είδος και τύπο 
οικοτόπου καθώς και με το σύνολο των  

δεδομένων πεδίου που δεν καταχωρήθηκαν 
στα σχετικά πρωτόκολλα.  

 *  

3. Συμπληρωμένο-επικαιροποιημένο πρόγραμμα 
εργασιών πεδίου για τις επόμενες φάσεις του 

έργου 
 *  

4. Έκθεση πεπραγμένων της Φάσης Β, όπου 
πέραν της παρουσίασης των εργασιών που 

έλαβαν χώρα, θα αναγράφονται όλα τα 
προβλήματα που παρουσιάστηκαν και ο 

τρόπος με τον οποίο επιλύθηκαν. Το 
παραδοτέο συνοδεύεται από φωτογραφικό 

υλικό. 

 * * 

Φάση Γ 31/12/2020   

1. Έκθεση και επικαιροποίηση της βάσης 
δεδομένων με τις βιβλιογραφικές αναφορές. 

 *  

2. Γεωγραφική βάση δεδομένων με τα 
συμπληρωμένα πρωτόκολλα 

παρακολούθησης για κάθε είδος και τύπο 
οικοτόπου καθώς και με το σύνολο των  

δεδομένων πεδίου που δεν καταχωρήθηκαν 
στα σχετικά πρωτόκολλα. 

 *  

3. Συμπληρωμένο-επικαιροποιημένο πρόγραμμα 
εργασιών πεδίου για τις επόμενες φάσεις του 

έργου 
 *  

4. Έκθεση πεπραγμένων της Φάσης Γ, όπου 
πέραν της παρουσίασης των εργασιών που 

έλαβαν χώρα, θα αναγράφονται όλα τα 
προβλήματα που παρουσιάστηκαν και ο 

τρόπος με τον οποίο επιλύθηκαν. Το 
παραδοτέο συνοδεύεται από φωτογραφικό 

υλικό. 

 * * 

Φάση Δ 31/12/2021   

1. Έκθεση και επικαιροποίηση της βάσης 
δεδομένων με τις βιβλιογραφικές αναφορές. 

 *  
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Παραδοτέα Χρόνος 
παράδοσης 

Μορφή παραδοτέου 

2. Γεωγραφική βάση δεδομένων με τα 
συμπληρωμένα πρωτόκολλα 

παρακολούθησης για κάθε είδος και τύπο 
οικοτόπου καθώς και με το σύνολο των  

δεδομένων πεδίου που δεν καταχωρήθηκαν 
στα σχετικά πρωτόκολλα. 

 *  

3. Συμπληρωμένο-επικαιροποιημένο πρόγραμμα 
εργασιών πεδίου για τις επόμενες φάσεις του 

έργου 
 *  

4. Έκθεση πεπραγμένων της Φάσης Γ, όπου 
πέραν της παρουσίασης των εργασιών που 

έλαβαν χώρα, θα αναγράφονται όλα τα 
προβλήματα που παρουσιάστηκαν και ο 

τρόπος με τον οποίο επιλύθηκαν. Το 
παραδοτέο συνοδεύεται από φωτογραφικό 

υλικό. 

 * * 

Φάση Ε 31/12/2022   

1. Έκθεση και επικαιροποίηση της βάσης 
δεδομένων με τις βιβλιογραφικές αναφορές. 

 *  

2. Γεωγραφική βάση δεδομένων με τα 
συμπληρωμένα πρωτόκολλα 

παρακολούθησης για κάθε είδος και τύπο 
οικοτόπου καθώς και με το σύνολο των  

δεδομένων πεδίου που δεν καταχωρήθηκαν 
στα σχετικά πρωτόκολλα. 

 *  

3. Συμπληρωμένο-επικαιροποιημένο πρόγραμμα 
εργασιών πεδίου για τις επόμενες φάσεις του 

έργου 
 *  

4. Έκθεση πεπραγμένων της Φάσης Γ, όπου 
πέραν της παρουσίασης των εργασιών που 

έλαβαν χώρα, θα αναγράφονται όλα τα 
προβλήματα που παρουσιάστηκαν και ο 

τρόπος με τον οποίο επιλύθηκαν. Το 
παραδοτέο συνοδεύεται από φωτογραφικό 

υλικό. 

 * * 

Φάση ΣΤ 30/10/2023   

1. Τελική έκθεση και επικαιροποίηση της βάσης 
δεδομένων με τις βιβλιογραφικές αναφορές. 

 *  

2. Τελική γεωγραφική βάση δεδομένων με το 
σύνολο των συμπληρωμένων πρωτόκολλων 
παρακολούθησης για κάθε είδος και τύπο 
οικοτόπου, καθώς και με το σύνολο των  

δεδομένων πεδίου που δεν καταχωρήθηκαν 
στα σχετικά πρωτόκολλα. 

 *  

3. Τελική έκθεση πεπραγμένων για το σύνολο 
του έργου, όπου πέραν της παρουσίασης των 

εργασιών που έλαβαν χώρα, θα 
αναγράφονται όλα τα προβλήματα που 

παρουσιάστηκαν και ο τρόπος με τον οποίο 
επιλύθηκαν. Το παραδοτέο συνοδεύεται από 

το σύνολο φωτογραφικό υλικού που 
λήφθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών 

πεδίου. 

 * * 

4. Διανυσματικά αρχεία (shapefiles) που 
απεικονίζουν την εξάπλωση των ειδών και 

την επικαιροποίηση της εξάπλωσης των Τ.Ο. 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα ως εκείνη 
τη στιγμή δεδομένα (πεδίου, βιβλιογραφίας 

και δεδομένα του ΦΔ) 

 *  
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Παραδοτέα Χρόνος 
παράδοσης 

Μορφή παραδοτέου 

5. Συμπληρωμένο Τυποποιημένο Έντυπο 
Δεδομένων (SDF) συνοδευόμενο από σχετική 

έκθεση τεκμηρίωσης για την συμπλήρωση 
του κάθε πεδίου στην οποία παρουσιάζεται ο 
τρόπος υπολογισμού του βαθμού διατήρησης 

κάθε είδους. 

 *  

6. Συμπληρωμένα έντυπα αναφοράς του 
άρθρου 17 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα 
είδη Bupleurum kakiskalae, Hypericum 

aciferum & Nepeta sphaciotica. Ειδικότερα τα 
πεδία του εντύπου Range και Distribution, θα 

υποβάλλονται σε μορφή διανυσματικών 
αρχείων.  

 *  

7. Έκθεση που περιλαμβάνει: α) παρουσίαση 
της υφιστάμενης κατάστασης των ειδών που 

αποτελούν αντικείμενο του έργου, β) 
πρόταση μελλοντικής παρακολούθησης στην 

οποία θα περιλαμβάνεται και 
επικαιροποιημένος κατάλογος ειδών, γ) 

διαχειριστική προτάση η οποία θα 
περιλαμβάνει τις Ικανοποιητικές Τιμές 

Αναφοράς, τους Στόχους Διατήρησης, τα 
Μέτρα Διατήρησης και τις Προτεραιότητες 

Διατήρησης. 

 * * 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 

1. Παραδοτέα Α1, Β3, Γ3, Δ3 και Ε3 του πίνακα 6:

Όσον αφορά το τμήμα του παραδοτέου Α1 που αφορά την επικινδυνότητα, ο 
ανάδοχος θα πρέπει με δική του ευθύνη, να παρουσιάσει συνοπτικά την εκτίμησή 
του για τον κινδύνο πρόσβασης στις θέσεις δειγματοληψίας. Αυτό θα βοηθήσει  
στον αρτιότερο σχεδιασμό του προγράμματος εργασιών, ώστε να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος ατυχήματος (π.χ. χρήση καταφυγίων για μείωση των διανυόμενων 
αποστάσεων). Ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει τους πιθανούς κίνδυνους που 
διατρέχει η ομάδας μελέτης (τραυματισμοί, αφυδάτωση, κ.α.) και τον τρόπο με τον 
οποίο θα τα αντιμετωπίσει (π.χ. κατάλληλος ρουχισμός και εξοπλισμός κλπ).  

 Προκαταρκτική έκθεση οργάνωσης 
και προγραμματισμού εργασιών πεδίου στην οποία θα λαμβάνονται και οι πιθανοί 
κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών πεδίου.  Το παραδοτέο περιλαμβάνει την 
προτεινόμενη από τον ανάδοχο, χωρική και χρονική οργάνωση των εργασιών 
πεδίου για το σύνολο του έργου αρχικά, το οποίο θα επικαιροποιείται σε κάθε 
φάση για το υπόλοιπο του έργου. Δεδομένου ότι κάποιες από τις θέσεις 
δειγματοληψίας είναι δυσπρόσιτες και εν δυνάμει επικίνδυνες, θα πρέπει ο 
ανάδοχος στο παραδοτέο Α1 να αναφερθεί σχετικά με το πώς σκοπεύει να 
αντιμετωπίσει τα θέματα επικινδυνότητας και δυσκολίας στην πρόσβαση. Τα 
παραδοτέα Β3, Γ3, Δ3 και Ε3 αφορούν την επανυποβολή του μέρους του 
παραδοτέου Α1 που αφορά τον προγραμματισμό των εργασιών πεδίου μετά από 
σχετική επικαιροποίηση και θα αναφέρονται στις υπόλοιπες φάσεις του έργου που 
απομένουν κάθε φορά. 

Ο προγραμματισμός εργασιών πεδίου που θα καταρτίσει ο ανάδοχος θα πρέπει να 
λάβει υπόψη τις θέσεις δειγματοληψίας, το φαινολογικό στάδιο των φυτών κατά το 
οποίο θα πρέπει να διενεργηθούν δειγματοληψίες, την προσβασιμότητα των 
θέσεων δειγματοληψίας, την απόσταση μεταξύ των θέσεων δειγματοληψίας, τον 
εκτιμώμενο χρόνο διενέργειας της κάθε δειγματοληψίας, τον συνολικό διαθέσιμο 
χρόνο για την ολοκλήρωση του συνόλου των δειγματοληψιών κλπ. Ο όγκος των 
εργασιών πεδίου θα πρέπει να κατανεμηθεί στα έτη με τέτοιο τρόπο ώστε τυχόν 
απρόβλεπτες καταστάσεις (πχ ακυρώσεις εργασιών πεδίου λόγω καιρικών 
συνθηκών) να μην επηρεάσουν την υλοποίηση του έργου. 
 

2. Παραδοτέα Β1, Γ1, Δ1, Ε1 και ΣΤ1 του πίνακα 6:

Οι πηγές που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι:  

 Έκθεση και επικαιροποίηση της 
βάσης δεδομένων με τις βιβλιογραφικές αναφορές. Το παραδοτέο αυτό θα 
υποβληθεί κατά την Β Φάση του έργου και έκτοτε θα υποβάλλεται εκ νέου σε 
επικαιροποιημένη μορφή σε όλες τις επόμενες Φάσεις. Η βάση δεδομένων την 
οποία καλείται να επικαιροποιήσει ο Ανάδοχος θα διατεθεί από τον Φορέα 
Διαχείρισης αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Η επικαιροποίηση αφορά 
κυρίως νέες αναφορές (μετά το 2015) αλλά ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει 
και παλαιότερες αναφορές εφόσον αυτές έχουν παραληφθεί στην υπάρχουσα 
βάση.  Η βάση θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική έκθεση και να συνδέεται με 
γεωγραφική απεικόνιση της πληροφορίας σε GIS. 

α) τεκμηριωμένης αξιοπιστίας, δηλ. πηγές οι οποίες είτε δημοσιεύονται μετά από 
επιστημονική κρίση, είτε υπόκεινται στην κριτική της ευρύτερης επιστημονικής 
κοινότητας, όπως επιστημονικές εργασίες δημοσιευμένες σε έγκυρα διεθνή και 
εθνικά επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικές ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν 
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αποδεκτές κατόπιν αξιολόγησης σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, επιστημονικά 
βιβλία ανάλογου περιεχομένου,  
β) πηγές οι οποίες δεν έχουν εκτεθεί στην κρίση της ευρύτερης επιστημονικής 
κοινότητας και για το λόγο αυτό απαιτείται περαιτέρω έλεγχος της αξιοπιστίας 
τους, όπως επίσημες εκθέσεις ερευνητικών ή άλλων έργων, περιβαλλοντικές 
μελέτες με γενικότερη ή ειδικότερη, αποκλειστική ή εν μέρει, αναφορά στους 
τύπους οικοτόπων (π.χ. Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες), επιστημονικώς 
τεκμηριωμένες εκθέσεις, μελέτες, ή εκδόσεις.  
γ) αδημοσίευτα δεδομένα ατόμων ή φορέων τεκμηριωμένης αξιοπιστίας, τα οποία 
περιέχονται σε προσωπικά αρχεία ειδικών με αποδεδειγμένη εμπειρία και αρχεία 
θεσμοθετημένων φορέων (π.χ. βάσεις δεδομένων ερευνητικών φορέων).  
Οι πληροφορίες θα ενσωματωθούν στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, η οποία έχει 
πρόβλεψη για την αποτύπωση της παρουσίας κάθε είδους και τύπου οικοτόπου 
που έχει τεκμηριωθεί στη βιβλιογραφική ανασκόπηση (Έτος και εποχή ή ακριβής 
ημερομηνία, αριθμός κελιού πλέγματος ή συντεταγμένες, ονομασία περιοχής, 
ονοματεπώνυμο ερευνητή, φορέας έρευνας, αναφορά βιβλιογραφίας, 
δειγματοληπτικό μέσο, αξιολόγηση της δειγματοληψίας).  
 

3. Παραδοτέα Β2, Γ2, Δ2, Ε2 και ΣΤ2 του πίνακα 6:

 

 Γεωγραφική βάση δεδομένων με τα 
συμπληρωμένα πρωτόκολλα παρακολούθησης για κάθε είδος και τύπο οικοτόπου 
καθώς και με το σύνολο των  δεδομένων πεδίου που δεν καταχωρήθηκαν στα 
σχετικά πρωτόκολλα. Το παραδοτέο αυτό περιλαμβάνει το σύνολο των δεδομένων 
που συλλέχθηκαν στο πεδίο σε ηλεκτρονική μορφή. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να 
είναι συνδεδεμένα με γεωγραφικά αρχεία διανυσματικού τύπου ώστε να είναι 
δυνατή η προβολή των δεδομένων στο χώρο με τη χρήση λογισμικού GIS. Η ακριβής 
μορφή της βάσης αυτής θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης με τον Φορέα 
Διαχείρισης. Το παραδοτέο θα υποβληθεί αρχικά κατά την Β φάση του έργου και θα 
υποβάλλεται εκ νέου σε κάθε επόμενη Φάση, σε επικαιροποιημένη μορφή μετά την 
ενσωμάτωση σε αυτό του συνόλου των νέων δεδομένων. 

4. Παραδοτέα Β4, Γ4, Δ4, Ε4 και ΣΤ3 του πίνακα 6:

 

  Έκθεση πεπραγμένων της κάθε 
Φάσης -, όπου πέραν της παρουσίασης των εργασιών που έλαβαν χώρα, θα 
αναγράφονται όλα τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και ο τρόπος με τον οποίο 
επιλύθηκαν. Το παραδοτέο συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό. Το παραδοτέο 
αυτό θα υποβάλλεται σε κάθε Φάση του έργου πλην της Φάσης Α. Κατά τις Φάσεις 
Β, Γ, Δ και Ε η έκθεση θα αφορά την εκάστοτε Φάση, ενώ κατά τη Φάση ΣΤ το 
παραδοτέο θα αφορά το σύνολο του έργου. Στην έκθεσή του ο Ανάδοχος θα 
παρουσιάζει τις εργασίες που πραγματοποίησε, τα προβλήματα που αντιμετώπισε 
και τον τρόπο με τον οποίο τα επίλυσε. Η έκθεση θα συνοδεύεται από το 
φωτογραφικό υλικό που συνέλεξε ο ανάδοχος κατά τη διάρκεια των εργασιών 
πεδίου. Το υλικό αυτό θα περιλαμβάνει φωτογραφίες τεκμηρίωσης των εργασιών 
πεδίου,  φωτογραφίες από τα είδη και τους οικοτόπους που αποτελούν αντικείμενο 
του παρόντος έργου ή άλλες φωτογραφίες που τυχόν λήφθησαν κατά την διάρκεια 
των εργασιών πεδίου. Σημειώνεται ότι θα πρέπει ο ανάδοχος να παρέχει τις 
απαραίτητες πληροφορίες για το θέμα απεικόνισης, τη θέση λήψης της 
φωτογραφία ή οποιοδήποτε άλλο δεδομένο κρίνεται χρήσιμο (πχ το όνομα του 
φωτογράφου για αναφορά σε περίπτωση δημοσίευσης κάποιας φωτογραφίας).  

 
5. Παραδοτέο ΣΤ4 του πίνακα 6:  Διανυσματικά αρχεία (shapefiles) που απεικονίζουν 

την εξάπλωση των ειδών και την επικαιροποίηση της εξάπλωσης των Τ.Ο. 
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χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα ως εκείνη τη στιγμή δεδομένα (πεδίου, 
βιβλιογραφίας και δεδομένα του ΦΔ). Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα 
που συνέλεξε, τις διαθέσιμες βιβλιογραφικές πηγές και τα δεδομένα που θα του 
παρέχει ο Φορέας Διαχείρισης προκειμένου να αποτυπώσει την εξάπλωση των 
ειδών στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Τα δεδομένα εξάπλωσης θα πρέπει να 
διευκρινίζεται κάθε φορά αν προέρχονται από τη βιβλιογραφία ή εάν έχουν 
επιβεβαιωθεί στο πεδίο. Όσον αφορά τους τύπους οικοτόπων, ο ανάδοχος θα 
βασιστεί στα διανυσματικά αρχεία των ορίων των τύπων οικοτόπων εντός των 
περιοχών Natura 2000 που βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=txXACYhOLPI%3d&tabid=37&languag
e=el-GR και θα επισημάνει τυχόν διορθώσεις και λάθη που εντόπισε βασιζόμενος 
στα διαθέσιμα δεδομένα (πεδίου, βιβλιογραφίας και δεδομένα του ΦΔ).  
 

6. Παραδοτέο ΣΤ5 του πίνακα 6:

 

 Συμπληρωμένο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων 
(SDF) συνοδευόμενο από σχετική έκθεση τεκμηρίωσης για την συμπλήρωση του 
κάθε πεδίου στην οποία παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού 
διατήρησης κάθε είδους. Ο Ανάδοχος, αξιοποιώντας όλα  τα διαθέσιμα δεδομένα 
(πεδίου, βιβλιογραφίας και δεδομένα του ΦΔ), θα συντάξει πρόταση τροποποίησης 
της βάσης δεδομένων του Δικτύου Natura 2000 (Τυποποιημένο Δελτίο Δεδομένων - 
Standard Data Form) για κάθε πεδίο που άπτεται του αντικειμένου της μελέτης του. 
Για όλες τις προτεινόμενες αλλαγές θα υπάρχει τεκμηρίωση της πρότασής του, ενώ 
θα γίνεται αναλυτική αναφορά στον τρόπο υπολογισμού του βαθμού διατήρησης. 
Επομένως παραδοτέο διαιρείται σε 3 μέρη α) τα συμπληρωμένα SDF (όσον αφορά 
τα πεδία που άπτονται του αντικειμένου της μελέτης του), β) η έκθεση 
τεκμηρίωσης των προτεινόμενων αλλαγών στα SDF και γ) ανάλυση του τρόπου 
υπολογισμού του βαθμού διατήρησης κάθε είδους για το οποίο απαιτείται. 
Ειδικότερο για το παραδοτέο αυτό μπορεί ο ανάδοχος να χρησιμοποιήσει λογιστικά 
φύλλα για την ακριβή παρουσίαση του τρόπου υπολογισμού. 

7. Παραδοτέο ΣΤ6 του πίνακα 6: Συμπληρωμένα έντυπα αναφοράς του άρθρου 17 της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τα είδη Bupleurum kakiskalae, Hypericum aciferum & 
Nepeta sphaciotica. Ειδικότερα τα πεδία του εντύπου Range και Distribution, θα 
υποβάλλονται σε μορφή διανυσματικών αρχείων. Για τα είδη της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ των οποίων η εξάπλωση περιορίζεται στην περιοχή μελέτης (ενδημικά 
Λευκών Ορέων) ο ανάδοχος πρέπει να συμπληρώσει τα έντυπα αναφοράς του 
άρθρου 17 της οδηγίας χρησιμοποιώντας τα έντυπα, τα δεδομένα και τις οδηγίες 
για την περίοδο αναφοράς 2013-2018 που βρίσκονται διαθέσιμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17. Ειδικότερα για τις 
παραμέτρους Range και Distribution ο ανάδοχος θα τις υποβάλει σε μορφή 
διανυσματικού αρχείου shapefile.   
 

8. Παραδοτέο ΣΤ7 του πίνακα 6: Έκθεση που περιλαμβάνει: α) παρουσίαση της 
υφιστάμενης κατάστασης των ειδών που αποτελούν αντικείμενο του έργου, β) 
πρόταση μελλοντικής παρακολούθησης στην οποία θα περιλαμβάνεται και 
επικαιροποιημένος κατάλογος ειδών, γ) διαχειριστική προτάση η οποία θα 
περιλαμβάνει τις Ικανοποιητικές Τιμές Αναφοράς, τους Στόχους Διατήρησης, τα 
Μέτρα Διατήρησης και τις Προτεραιότητες Διατήρησης.. Στο παραδοτέο αυτό ο 
ανάδοχος θα συνοψίσει την υπάρχουσα γνώση για κάθε είδος που θα μελετηθεί, 
θα παρουσιάσει την κατάσταση των πληθυσμών στην περιοχή μελέτης, τους 
κυριότερους περιοριστικούς παράγοντες για τους πληθυσμούς αυτούς και θα 
αξιολογήσει το κίνδυνο εξαφάνισης των ειδών αυτών από την περιοχή μελέτης. Θα 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=txXACYhOLPI%3d&tabid=37&language=el-GR�
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=txXACYhOLPI%3d&tabid=37&language=el-GR�
http://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17�
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υποβάλει την πρότασή του για τη συνέχιση του προγράμματος παρακολούθησης 
επικαιροποιώντας τον κατάλογο των υπό παρακολούθηση ειδών και καταρτίζοντας 
ένα πρόγραμμα παρακολούθησης για τη συνέχιση των σχετικών εργασιών στο 
μέλλον. Ο ανάδοχος θα παρουσιάσει τις Ικανοποιητικές Τιμές Αναφοράς (Favorable 
Reference Values), τους Στόχους Διατήρησης (Conservation Objectives), τα Μέτρα 
Διατήρησης (Conservation Measures) και τις Προτεραιότητες Διατήρησης 
(Conservation Priorities). Τέλος οι διαχειριστικές δράσεις  που θα προταθούν (για 
όσα είδη απαιτείται, πχ για τα είδη των οποίων το καθεστώς διατήρησης δεν 
κρίνεται ικανοποιητικό),πρέπει να περιγράφουν την δράση αυτή καθ’ αυτή, τον 
προτεινόμενο τρόπο υλοποίησής της, τον διαχειριστικό στόχο τον οποίο καλείται η 
δράση να επιτύχει, και τον προτεινόμενο τρόπο παρακολούθησης της 
αποτελεσματικότητας της δράσης. 
 

9. Γεωγραφικά αρχεία:

Η ακριβής μορφή των παραδοτέων (περιεχόμενο των χαρτών, απεικόνιση, 
σταθερότυπα, σύμβολα, χρωματολόγιο, οδηγίες χαρτογραφικής σύνθεσης, 
υπομνήματα χαρτών, λεζάντες, κλπ.) θα εξειδικευθούν σε συνεργασία με 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 Τα γεωγραφικά αρχεία που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα, 
θα πρέπει να είναι στο “Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987” (ΕΓΣΑ87) με 
εξαίρεση τις παραμέτρους Range και Distribution του παραδοτέου ΣΤ6 οι οποίες 
πρέπει να είναι στο Σύστημα αναφοράς “European Terrestrial Reference System 
1989” (ETRS89), στο καρτεσιανό σύστημα προβολής “Lambert azimuthal equal-area 
projection” (LAEA). Επίσης τα αρχεία αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από 
μεταδεδομένα βάση των προτύπων που έχουν από την ΕΚ σε συμφωνία με την 
οδηγία INSPIRE 2007/2/EK. Σε εφαρμογή του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22-9-10), το 
σύνολο των παραγόμενων ψηφιακών αρχείων από τις μελέτες θα πρέπει να είναι 
συμβατά με την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ). Επιπρόσθετα, 
στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης θα πρέπει να 
μεταβιβάζονται τα πλήρη δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των παραγόμενων 
γεωχωρικών δεδομένων και των σχετικών μεταδεδομένων, χωρίς κανένα 
περιορισμό για τη διάθεσή τους σε τρίτους. Όλοι οι χάρτες, οι βάσεις δεδομένων 
και τα μεταδεδομένα τους θα είναι σύμφωνα με το Ν 3882/10 Εθνική Υποδομή 
Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρ μόνιση 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΄). που 
είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=6UfqY151yMQ%3d&tabid=506 

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ  
Η Σύμβαση θα ολοκληρωθεί ως τις 30/10/2023 και θα παραληφθεί σε έξι (6) φάσεις, ως 
ακολούθως (βλ. Πίνακα 7). 
 
 Α’ φάση (1 μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) 
 Β’ φάση (από την ολοκλήρωση της Α φάσης μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2019) 
 Γ’ φάση (από την ολοκλήρωση της Β’ φάσης μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020) 
 Δ’ φάση (από την ολοκλήρωση της Γ’ φάσης μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2021) 
 Ε’ Φάση (από την ολοκλήρωση της Δ’ φάσης μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2022) 
 ΣΤ’ Φάση (από την ολοκλήρωση της Ε’ φάσης μέχρι και τον Οκτώβριο του 2023) 
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Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του υλοποίησης έργου με την 
Αναθέτουσα Αρχή και ιδιαίτερα κατά τις εργασίες στο πεδίο όπου είναι πιθανόν να 
συνοδεύεται από υπαλλήλους του Φορέα Διαχείρισης. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Α.Α., κάθε 
φορά πριν την έναρξη της διενέργειας των εργασιών πεδίου, οποτεδήποτε και αν έχει 
προγραμματίσει την υλοποίηση τους.  
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Πίνακας7: Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επιμέρους φάσεων του έργου.  

  2019 2020 2021 2022 2023 
ΦΑΣ

Η Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο 

Α                                                                                                                 
Β                                                                                                                 
Γ                                                                                                                 
Δ                                                                                                                 
Ε                                                                                                                 
ΣΤ                                                                                                                 

                                                           Χρονική διάρκεια Φάσης 
                                              



 

 

Η παράδοση σε Φάσεις είναι αναγκαία τόσο λόγω του μεγάλου χρόνου υλοποίησης του έργου όσο και 
λόγω της φύσης του έργου. Ο φορέας Διαχείρισης έχει με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να ελέγχει την 
πορεία υλοποίησης του έργου αλλά και να αξιοποιεί τα συλλεχθέντα δεδομένα πριν τη λήξη του έργου. 
Εξασφαλίζεται επίσης ότι τυχόν λάθη του αναδόχου θα του επισημανθούν εγκαίρως από τον Φορέα 
Διαχείρισης με αποτέλεσμα την δυνατότητα αποκατάστασης των όποιων προβλημάτων προκύψουν. 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
Τα παραδοτέα κάθε Φάσης  θα υποβάλλονται στο Φορέα Διαχείρισης εντός των προθεσμιών και  στη 
μορφή  που αναφέρονται στον πίνακα 6. Ο έλεγχος των παραδοτέων θα γίνεται από επιτροπή η οποία θα 
συντάσσει πρακτικό το οποίο θα διαβιβάζεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα 
Διαχείρισης. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί σε διορθώσεις ή διευκρινήσεις σε 
σχέση με τα παραδοτέα, πριν την έγκρισή τους.  
 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 
Η ομάδα έργου θα αποτελείται από τρία κατ’ ελάχιστον μέλη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 2.2.6 της 
παρούσας. 
 
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» 
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  € 78.225,82 
Εκτιμώμενη αξία κάθε Φάσης της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 

Παραδοτέα πλην των Β2, Γ2, Δ2, Ε2, ΣΤ2

• Χορήγηση ποσού 6,00% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της οριστικής παραλαβής των 
παραδοτέων των Φάσεων Α & Β – όπως αυτά περιγράφονται  στο Παράρτημα Ι- Αναλυτική 
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

, συνολικά 30%, επί του συμβατικού τιμήματος. Αναλυτικότερα: 

• Χορήγηση ποσού 4,00% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της οριστικής παραλαβής των 
παραδοτέων της Φάσης Γ – όπως αυτά περιγράφονται  στο Παράρτημα Ι- Αναλυτική Περιγραφή 
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

• Χορήγηση ποσού 4,00%  του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της οριστικής παραλαβής των 
παραδοτέων της Φάσης Δ– όπως αυτά περιγράφονται  στο Παράρτημα Ι- Αναλυτική Περιγραφή 
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

• Χορήγηση ποσού 4,00%  του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της οριστικής παραλαβής των 
παραδοτέων της Φάσης Ε– όπως αυτά περιγράφονται  στο Παράρτημα Ι- Αναλυτική Περιγραφή 
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

• Χορήγηση ποσού 12,00% του συμβατικού τιμήματος με την έγκριση της οριστικής παραλαβής των 
παραδοτέων της Φάσης ΣΤ– όπως αυτά περιγράφονται  στο Παράρτημα Ι- Αναλυτική Περιγραφή 
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

Το ποσό που αντιστοιχεί στα παραδοτέα αυτά ανέρχεται συνολικά σε ποσοστό 70% επί του συμβατικού 
τιμήματος. Οι εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των παραδοτέων αυτών σχετίζονται άμεσα 
με τη συμπλήρωση των πρωτοκόλλων στο πεδίο. Επομένως, το ποσό που αντιστοιχεί για την πληρωμή της 
κάθε επιμέρους Φάσης, σχετικά με το Παραδοτέο 2 αυτής, θα σχετιστεί με τον αριθμό των πρωτοκόλλων 
που θα έχει συμπληρωθεί σε αυτήν.  Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός πρωτοκόλλων που απαιτείται να 
συμπληρωθεί βάσει του Παραρτήματος Ι- Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 
της Σύμβασης  είναι 287. Σε κάθε πρωτόκολλο αντιστοιχεί το 0,24% επί του συμβατικού τιμήματος & το 
ποσοστό που υπολείπεται στρογγυλοποιείται και θα πληρωθεί στη ΣΤ Φάση. 

Παραδοτέα Β2, Γ2, Δ2, Ε2, ΣΤ2  



 

 

 

Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης: 
Δεν υφίσταται  
Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις:Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  : 97.000 € (αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 78.225,82 €) 
Toν Ανάδοχο βαρύνουν, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 5.1.2 της παρούσας, οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
Σύμβασης 
  



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο                                             Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα 
 

Στοιχεία της δημοσίευσης   

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται 
αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη 
συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Αριθμός της προκήρυξης 
- 

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 
- 

URL της ΕΕ 

Εθνική επίσημη εφημερίδα 
- 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν 
δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να 
συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
 

Ταυτότητα του αγοραστή  

 Επίσημη ονομασία: 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς - Δυτικής Κρήτης 

Χώρα: 
Ελλάδα 
 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων   

Είδος διαδικασίας 

Ανοικτή διαδικασία 

Τίτλος: 
Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και χερσαίων Τύπων Οικοτόπων πλην Τ.Ο. 8310 

Σύντομη περιγραφή: 
Σκοπός του έργου είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του βαθμού διατήρησης των ακολούθων 
ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή Natura με κωδικό GR4340008 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 

- 
 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 



 

 

 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα   

Επωνυμία: 

- 

Οδός και αριθμός: 
- 

Ταχ. κωδ.: 
- 

Πόλη: 
- 

Χώρα: 
--- 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
- 

Ηλ. ταχ/μείο: 
- 

Τηλέφωνο: 
- 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
- 

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 
- 

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει 

- 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 
❍ Ναι 

❍ Όχι 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 

προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

- 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι 

ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής]; 



 

 

 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα    Β και, όπου 
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και 
σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

 
α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

- 

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: 

- 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
προμήθειας 

 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

 
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

- 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

προμήθειας: 

- 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 
- 



 

 

 

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 

- 
 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 

 
Όνομα 
- 

Επώνυμο 
- 

Ημερομηνία γέννησης 
- 

Τόπος γέννησης 
- 

Οδός και αριθμός: 
- 

Ταχ. κωδ.: 
- 

Πόλη: 
- 

Χώρα: 
--- 

Ηλ. ταχ/μείο: 
- 

Τηλέφωνο: 
- 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
- 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την 

έκταση, τον σκοπό …): 

- 
 

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων  

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες  που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από 



 

 

 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων 
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

τις σχετικές οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους 
φορείς. Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή 
τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους 
υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 
τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την 
εκτέλεση των εργασιών. Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες 
στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις 
πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες. 

 
 

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 

 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων: 

- 
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε 
υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες    

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 

αποκλεισμού 

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ  L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

 



 

 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Διαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης  αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί  
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του 
οικονομικού φορέα. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Απάτη 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 



 

 

 

❍ Όχι 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα   με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά 
το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 
ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη 
κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 



 

 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της 
οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς 
και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 
 

 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 



 

 

 

αποκλεισμού 

Καταβολή φόρων 
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα 
στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 
φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 

Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση 
είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού 

- 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του,  είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 



 

 

 

Εκδότης 
- 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 

Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση 
είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού 

- 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του,  είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 



 

 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

- 

Εκδότης 
- 
 

 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 

αποκλεισμού 

Παραβίαση  των  υποχρεώσεων  στον  τομέα  του  περιβαλλοντικού  δικαίου Ο οικονομικός φορέας έχει, 
εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως 
αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του   στον τομέα του κοινωνικού 
δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του   στον τομέα του εργατικού 
δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 



 

 

 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο  οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 
 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο  οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 



 

 

 

- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Διακανονισμός με τους πιστωτές 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Η απάντησή σας 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο  οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας Βρίσκεται ο οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 



 

 

 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο  οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή  Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του 
οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο  οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του 



 

 

 

οικονομικού φορέα; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 

πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 

φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 

δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο  οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 

εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε 
ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 



 

 

 

- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 

Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την εθνική 
νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης 

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα 
αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
 

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων εγγράφων 

και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας 

Ο οικονομικός φορέας: 
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 



 

 

 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 

β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού     

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που 
ορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 
 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 
 

Α: Καταλληλότητα      

Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια 

επιλογής 



 

 

 

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 

Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος  μέλος εγκατάστασής του, 
όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 
μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 
αυτό. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο 
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως 
περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 
μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα 
αυτό. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 
 

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια       

Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια 

επιλογής 

Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που 



 

 

 

απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο 
εξής: 

 

Ποσό 
- 
--- 

Ημερομηνία έναρξης 
- 

Ημερομηνία λήξης 
- 
 
 
 
Ποσό 
- 
--- 

Ημερομηνία έναρξης 
- 

Ημερομηνία λήξης 
 
 
Ποσό 
- 
--- 

Ημερομηνία έναρξης 
- 

Ημερομηνία λήξης 
- 
 
 
Ποσό 
- 
--- 

Ημερομηνία έναρξης 
- 

Ημερομηνία λήξης 
- 
 
Ποσό 
- 
--- 

Ημερομηνία έναρξης 
- 

Ημερομηνία λήξης 
- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 



 

 

 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που 
απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο 
εξής: 

Αριθμός ετών 
- 

Μέσος κύκλος εργασιών 
- 
--- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Σύσταση οικονομικού φορέα 
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες 
για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία σύστασης ή έναρξης των 
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα: 

Προσδιορίστε 
- 
 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα        

Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια 

επιλογής 

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου 

Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 
οικονομικός φορέας παρείχε τις ακόλουθες κύριες υπηρεσίες του συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία 
έτη. 
 



 

 

 

Περιγραφή 
- 

Ποσό 
- 
--- 

Ημερομηνία έναρξης 
- 

Ημερομηνία λήξης 
- 

Αποδέκτες 
- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Τεχνικός εξοπλισμός και τα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας    Ο οικονομικός φορέας 
χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την εξασφάλιση 
της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων 
Ο πάροχος της υπηρεσίας ή ο ίδιος ο ανάδοχος και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στη 
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης) το διευθυντικό του προσωπικό διαθέτει τα 
παρακάτω εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα του. 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
 



 

 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 
- 

Εκδότης 
- 

Ποσοστό υπεργολαβίας 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους   υπό μορφή υπεργολαβίας το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του 
εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 

Προσδιορίστε 
- 
 

 
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης της 

ποιότητας 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα 
με ειδικές ανάγκες; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

- 
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους μέλους 
της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 
- 

Κωδικός 



 

 

 

- 

Εκδότης 
- 
 
Λήξη 
 

Μέρος  VΙ:  Τελικές  δηλώσεις   

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη II έως V ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός 
εάν: 
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων  σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση 
πρόσβασης ή 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν 
ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου 
Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο 
μέρος Ι. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 
- 

Τόπος 
- 

Υπογραφή 
  



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

1. 

Ατομικά στοιχεία 

Επώνυμο:  

2. Όνομα:  

3. Επάγγελμα:  

4. Ημερομηνία & τόπος γέννησης:  

5. Υπηκοότητα:  

6. Ταχυδρομική διεύθυνση:  

7. Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

8. Fax:  

9. Ηλεκτρονική διεύθυνση:  

Εκπαίδευση 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ: 

(συμπληρώνεται και με επιπλέον πεδία από τον Προσφέροντα εφόσον είναι αναγκαίο) 

 

Ημερομηνία: 

Από (μήνες/έτη) μέχρι 

(μήνες/έτη) 

 

Πτυχίο:  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:  

Ημερομηνία: 

Από (μήνες/έτη) μέχρι 

(μήνες/έτη) 

 

Πτυχίο:  

Ξένες Γλώσσες (1=Μέτρια, 5=Άριστα) 

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 

 

  



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 
Αρχή)  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς προς τον ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ  

σύμφωνα με τη Διακήρυξη Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΛΗΝ Τ.Ο. 8310 

στο πλαίσιο της Πράξης 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ», Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 
2014-2020» 

Προϋπολογισμού 97.000,00 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ  

 

Όνομα/Επωνυμία συμμετέχοντος   

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

Με την παρούσα προσφέρω ως τίμημα για την παροχή των υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο 
Παράρτημα Ι της διακήρυξης 

Ποσοστό Έκπτωσης επί της τιμής των προσφερόμενων υπηρεσιών: 

Αριθμητικώς* 

Ολογράφως* 

Προσφερόμενο τίμημα (σε Ευρώ): 

Αριθμητικώς* 

Ολογράφως* 

 

*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. 

 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα 
Αρχή) 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα5

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα

)............................. 

6

 

) ......................................... 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ7

 

. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………8

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

 υπέρ του  

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

                                                           
5  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
6  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
7  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο 
χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται 
ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
8   ο.π. υποσ. 3. 



 

 

 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..9

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................10 της/του 

(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 

“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............11

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

  

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....................ημέρες 12

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 

 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

13

ή 

.  

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 

επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 

                                                           
9  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
10  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 
118/2007.  
11 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
12  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
13  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 
ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. 
α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  



 

 

 

Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό 

αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της14

 

.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε15

 

. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

                                                           
14  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
15  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 



 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1

(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)

)................................. 

2

 

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

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3

 

. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4

υπέρ του:  

 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 

τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσημείωση 3. 



 

 

 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, 

σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 6 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε ....….    ημέρες

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 

7 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

8

ή  

) 

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9

 

. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

  

                                                           
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 
υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 

6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 
118/2007. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 
πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη 
σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό 
ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΛΗΝ Τ.Ο. 8310 της Πράξης 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ»  

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Στα Χανιά Κρήτης, σήμερα την ημέρα μήνας έτος, ημέρα ……….., μεταξύ, αφενός, του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης, που εδρεύει στο Χανιά Κρήτης, » με έδρα τα Χανιά Κρήτης 

(Π.Ε.Ο. Χανίων-Κισσάμου, Φανάρια Αγίων Αποστόλων, Τ.Κ. 73100, Κάτω Δαράτσο, Χανιά) με Α.Φ.Μ. 

998723886 (Δ.Ο.Υ. Χανίων) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον 

………………………………., υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο στο εξής 

θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και, αφετέρου, τον (επωνυμία) , που 

εδρεύει στην οδός αριθμός, Τ.Κ. …………, Πόλη, ΑΦΜ……………, ΔΟΥ………………… και εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον/-ην ………………………, υπό την ιδιότητά του ως …………………………………, ο οποίος στο εξής θα 

αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

i. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

ii. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτ ωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 

3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

iii. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

iv. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 



 

 

 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

v. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  

vi. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

vii. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

viii. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

ix. της με α.π. 4842/06-10-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5007763 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 

2014-2020» 

x. της με α.π. 5237/20-12-2018 Απόφασης 1ης Τροποποίησης της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5007763 στο Επιχειρησιακό 

πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», 

xi. Τις πιστώσεις της Πράξης " ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ", 

Κωδ. ΣΑ ΕΠ0021, Κωδικός Πράξης ΣΑ 2017ΕΠ00210025. 

xii. του άρθρου 15 του Ν.2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός& αειφόρος ανάπτυξη & άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 207/Α/1999), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.3044/2002 

«Μεταφορά συντελεστή δόμησης & ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 197/Α/2002), σύμφωνα με τα οποία 

ιδρύθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς,    

xiii. της υπ’ αριθμ. Απόφασης Υφ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 16599/20-04-2007 (ΦΕΚ 717/Β/08-06-2007) «Έγκριση 

Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού 

Δρυμού Σαμαριάς», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Απόφαση Υπ. Π.Ε.Κ.Α. 29451/06-07-

2010 (ΦΕΚ 1144/Β/29-07-2010) 

xiv. της υπ’ αριθμ. Απόφασης Υφ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1273/24-12-2007 (ΦΕΚ 717/Β/08-05-2007) «Έγκριση 

Κανονισμού Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού 

Σαμαριάς», 



 

 

 

xv. της υπ’ αριθμ. Απόφασης Υφ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 23841/06-06-2007 (ΦΕΚ 1018/Β/22-06-2007) «Έγκριση 

Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς», 

xvi. της υπ’ αριθμ. Απόφασης Υφ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 23842/15-05-2007 (ΦΕΚ 923/Β/08-06-2007) «Έγκριση 

Κανονισμού για την εκτέλεση έργων, την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και 

υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη 

σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Σαμαριάς», 

xvii. της υπ’ αριθμ. Απόφαση Υπ. Π.Ε.Κ.Α. 20998/21-12-2009 (ΦΕΚ 538/Υ.Ο.Δ.Δ./29-12-2009) 

«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε με τις 

υπ’ αριθμ. Αποφάσεις Υπ. Π.Ε.Κ.Α. 46450/27-10-2010 (ΦΕΚ 361/Υ.Ο.Δ.Δ./05-11-2010), 23492/15-

06-2011 (ΦΕΚ 193/Υ.Ο.Δ.Δ./16-06-2011), 48682/23-12-2011 (ΦΕΚ 487/Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2011) 

xviii. του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και 

άλλες διατάξεις» 

xix. της με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2019 σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κρήτη 

2014-2020» για τη διενέργεια του διαγωνισμού 

xx. της με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2019 Απόφασης έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων 

αυτού από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης 

xxi. της με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2019 Απόφασης έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού από 

το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης 

xxii. της με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2019 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης 

xxiii. της με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2019 Απόφασης συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του διαγωνισμού 

xxiv. Την υπ’ αριθ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2019 Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση των 

Υπηρεσιών του υποέργου 2 «Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και χερσαίων τύπων οικοτόπων 

πλην Τ.Ο. 8310» 

xxv. Το από ΧΧ-ΧΧ-201Χ Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, με το οποίο προτείνεται η 

κατακύρωση στον Ανάδοχο του διαγωνισμού για την ανάθεση των Υπηρεσιών του υποέργου 2 

«Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και χερσαίων τύπων οικοτόπων πλην Τ.Ο. 8310» 

xxvi. Την απόφαση ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία 

εγκρίθηκε το υπό στοιχείο (xxxv) ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 

κατακυρώθηκε η ανάθεση των Υπηρεσιών του υποέργου 2 «Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και 

χερσαίων τύπων οικοτόπων πλην Τ.Ο. 8310» στον Ανάδοχο  

xxvii. Την με α.π. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2019 προέγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Κρήτη 2014-



 

 

 

2020» του σχεδίου σύμβασης του υποέργου 2 «Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και χερσαίων 

τύπων οικοτόπων πλην Τ.Ο. 8310» 

xxviii. 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: 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της Σύμβασης, αναλαμβάνει την παροχή των Υπηρεσιών για την υλοποίηση του 

Υποέργου 2 «Παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και χερσαίων τύπων οικοτόπων πλην Τ.Ο. 8310» στο 

πλαίσιο της εγκεκριμένης από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-

2020», Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ». Οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες και τα παραδοτέα περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθμ. ΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-2019 

σχετικής Διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

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

ακόλουθα: 

1.  Η παρούσα Σύμβαση 

2.  Η Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της, 

3.  Η Προσφορά του Αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των  ……………………….. ευρώ (………….. €) πλέον ………………………. 

ευρώ  (……………………… €) για ΦΠΑ 24 % (ήτοι συνολικά ……………….. ευρώ (………………….. €)),  και θα βαρύνει 

τις πιστώσεις της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ», Ε.Π. 

«ΚΡΗΤΗ 2014-2020».Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.  

Ως προς τον τρόπο πληρωμής, τις κρατήσεις κ.λπ. ισχύουν τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη και το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο. 

Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο.  

Ρητά συμφωνείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δεν καθίσταται υπερήμερη και δεν έχει καμία υποχρέωση 

καταβολής τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της αμοιβής του Αναδόχου εξαιτίας μη 

έγκαιρης χρηματοδότησης του από τις πιστώσεις του Προγράμματος. Επίσης ο Ανάδοχος αποδέχεται ότι οι 



 

 

 

προθεσμίες πληρωμών δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από το αρμόδιο 

Πρόγραμμα, οι σχετικές πιστώσεις.   

ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ………………..(……) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 

του παρόντος. Ο χρόνος αυτός αποτελεί τον καθαρό χρόνο ολοκλήρωσης της παροχής υπηρεσιών. 

Η σύμβαση λύνεται αυτοδίκαια χωρίς καμιά αξίωση του Αναδόχου, με την έγκριση του Πρωτοκόλλου 

Παραλαβής  της τελευταίας φάσης του υποέργου, από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης και την αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος. 

ΆΡΘΡΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την υπογραφή του παρόντος απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 

…………………. €.  

Ο Ανάδοχος κατέθεσε την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία 

εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από την …………………….., Νο ……………… ποσού ………………… €. Η ως άνω 

εγγύηση καλύπτει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις σύμφωνα με τη Διακήρυξη. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Για τον συντονισμό τόσο του συνόλου της παροχής της υπηρεσίας, όσο και της ομάδας εργασίας ο  

Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιηθεί η αναφερόμενη στην Προσφορά του, ομάδα έργου. Τυχόν 

αλλαγή σε προσωπικό  που ασκεί  συντονιστικό ρόλο σύμφωνα με τα προηγούμενα, θα γίνεται μόνο μετά 

από έγγραφη συμφωνία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης.  

ΑΡΘΡΟ 7: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 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. 

Οι αναφορές, βάσεις δεδομένων, πρωτογενή δεδομένα, φωτογραφικό υλικό και οποιοδήποτε άλλο 

στοιχείο είναι απαραίτητο για την βέλτιστη υλοποίηση της Σύμβασης και που θα συλλεχθεί, είναι 

εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής . 

Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα 

χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης (π.χ., αναπαραγωγή, δημοσίευση ή οποιαδήποτε 



 

 

 

άλλη μορφή ενημέρωσης ), χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της 

Σύμβασης, ούτε κοινοποιεί 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. 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 

απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 

πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη Σύμβαση 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 της Σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή επιστημονικά ζητήματα. 

Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό που 

πηγάζει από την παρούσα Σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει τους συμβαλλόμενους 

και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της Σύμβασης αυτής. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι υλικό του έχει παρασχεθεί κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, δέκα (10) ημέρες μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης Σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τις 

ακόλουθες υποχρεώσεις και δικαιώματα: 

1. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει τη Σύμβαση με τη συνεργασία του συνόλου του προσωπικού της 

Αναθέτουσας Αρχής. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Αναθέτουσα Αρχή, κάθε φορά πριν την έναρξη της διενέργειας των 

εργασιών πεδίου, οποτεδήποτε και αν έχει προγραμματίσει την υλοποίηση τους. 



 

 

 

2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισμένο χρόνο την Υπηρεσία που 

έχει αναλάβει με την παρούσα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν συμφωνηθεί. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εμπροθέσμως, άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης 

αυτής, κατά τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει όλο το προσωπικό της ομάδας έργου σε μια από τις 

αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρίες του Δημοσίου.. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή ούτε να επιβαρυνθεί με αποζημιώσεις ατυχημάτων, του εν γένει προσωπικού ως και 

αποζημιώσεις για ζημιές προκαλούμενες από το προσωπικό του Αναδόχου και των μεταφορικών του 

μέσων. 

5. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου. Κατά την 

υπογραφή της Σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, 

τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν 

στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 

γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 

Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της Σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 

αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 

τμημάτων της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 

Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαίρετα τους, βάσει των 

κειμένων νόμων, φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

7. Οι δαπάνες μετακινήσεων του Αναδόχου στη έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και στην περιοχή 

υλοποίησης της Σύμβασης θα καλύπτονται από τον ίδιο.  

8. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση 

την Υπηρεσία της παρούσης. 

9. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά τους όρους που έχουν 

συμφωνηθεί με την παρούσα σύμβαση και εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις στην Αναθέτουσα 

Αρχή. 



 

 

 

10. Η παραλαβή της Υπηρεσίας θα γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την 

παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα 

στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε 

να καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος. Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 

σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 

σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 

λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 

πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, 

η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν 

παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν 

ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 

συντελεσθεί αυτοδίκαια. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 

του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη Σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την 

παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο και ευθύνη για κάθε ζημιά ή απώλεια παραδοτέων που θα παραδοθούν 

στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της Σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, 

υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση, ή ακόμη και 

αντικατάστασή τους 

Μετά την οριστική παραλαβή, ο κίνδυνος και η ευθύνη μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας 

που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο ή τους 

υπεργολάβους του ή οποιονδήποτε συνεργάτη του, εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών. 

()a ΑΡΘΡΟ  11: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

α. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 



 

 

 

μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Στην παρούσα Σύμβαση, ο 

όρος ‘ανωτέρα βία’ νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό 

Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν 

αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης. 

β. Οσάκις ο Ανάδοχος, λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του, 

που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για εκτέλεση και παράδοση του έργου 

και η διάρκεια της Σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας 

βίας.  

γ. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 

ΑΡΘΡΟ 12: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της παρούσας 

δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων 

εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων.  

Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

μόνο κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία 

ορίζεται με απόφαση της Α.Α. και απαρέγκλιτα μετά από έγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014-2020». Δεν προβλέπεται ωστόσο καμία τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου της 

Σύμβασης δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματική παροχή υπηρεσίας δεν είναι επιλέξιμες. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή 

μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, χωρίς 

προηγούμενη γραπτή συναίνεση του έτερου συμβαλλομένου. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει όπως αρμόζει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήμια από τη σύμβαση 

αυτή και να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται.  

Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή τους 

συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση και μετά την 



 

 

 

πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες από την 

έγγραφη ειδοποίηση. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς 

σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή 

την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 

χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 

δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και 

αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Χανίων. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και αποδέχονται ότι καθένας και όλοι οι όροι και οι διατάξεις της 

παρούσης είναι βασικοί και ουσιώδεις. Συνεπώς αποδέχονται και διαβεβαιώνουν ότι καθένα θα 

εκπληρώσει καλόπιστα όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα. 

Αν οποιοδήποτε μέρος ή οποιοδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί από το 

οποιοδήποτε Δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τα μέρη ότι αντιβαίνει στο Νόμο ή είναι μη εκτελεστή, η 

εγκυρότητα και η ισχύς των υπολοίπων διατάξεων της παρούσας σύμβασης δεν θα επηρεαστεί από το 

γεγονός αυτό. Στην περίπτωση αυτή τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, 

προκειμένου να αντικαταστήσουν την άκυρη ρήτρα με έγκυρη, η οποία όμως θα έχει κατά το δυνατόν το 

αυτό περιεχόμενο με την άκυρη. 

 

 

 

 

Η παρούσα συντάχτηκε, αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε έξι (6) 

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 

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής 

Κρήτης 
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	Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοσ...
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