
 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ 

 
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 
 
 

 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης, έχοντας υπόψη: 

 

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

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το Άρθρο 118  

 το ν. 4605/2019 (Α’ 52) “Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 

τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) 

από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την 

επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις” 

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

για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 το 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,  

 την 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»,  

 το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 

μελών τους με κλήρωση», 

 το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

Διεύθυνση: 
 
 
 
 
Πληροφορίες: 
Τηλ.:  
Φαξ: 
e-mail: 
 

Π.Ε.Ο. Χανίων – Κισσάμου, 
Φανάρια Αγίων Αποστόλων  
Κάτω Δαράτσο 
Χανιά 
Κρήτη 
Αντώνιος Μπαρνιάς 
28210-45570 
28210-59777 
info@samaria.gr  
 

          Χανιά Κρήτης,                   21/07/2020 
          Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης:  461 
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                                        Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 το 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”, 

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

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

άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

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

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

 τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 το άρθρο 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,    

 την υπ. αριθμ. Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60411/1577/02-07-2019 (ΦΕΚ 2751/Β/03-07-2019) “Έγκριση του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού 

Διοίκησης και Λειτουργίας του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ - ΔΥΤΙΚHΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 την 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) και Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/21373/2952/07-03-2019 

(ΦΕΚΥΟΔΔ 154/27.03.2019) 

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

διατάξεις» 

 το Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07-05-2020) Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 

ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. 

 την με α.π.οικ. ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 9972/08-11-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ5033240 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 την με α.π. 118672/19-11-2019 (ΑΔΑ: Ψ7Λ546ΜΤΛΡ-ΚΕ8) Απόφαση έγκρισης της ένταξης/τροποποίησης 

στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 της ΣΑΕ 275/1 

 την με α.π. 291/12-06-2020 Απόφαση έγκρισης της πρόκλησης υποβολής προσφορών και των όρων αυτής 

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

 την με α.π.460/21-07-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΞΦ046Μ9ΤΝ-1Μ0, ΑΔΑΜ: 

20REQ007061794) 

 την με α.π. 292/12-06-2020 Απόφαση συγκρότησης των συλλογικών οργάνων αξιολόγησης της υπηρεσίας 

«Συμβουλευτική υποστήριξη για τη βελτίωση της καταλληλότητας του ενδιαιτήματος ειδών πανίδας στον 

Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς» 
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                                        Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 τις 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. 

 

Ανακοινώνει την: 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ανάθεση παροχής υπηρεσίας υλοποίησης της σύμβασης «Συμβουλευτική υποστήριξη για τη βελτίωση της 

καταλληλότητας του ενδιαιτήματος ειδών πανίδας στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς» του Υποέργου 1 

«Ανάπτυξη και προστασία περιοχών Δικτύου Natura 2000 Δυτικής Κρήτης» όπως εγκρίθηκε με την υπ. 

αριθμ 914/05-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΑ246Μ9ΤΝ-8ΗΨ) Απόφαση Υλοποίησης Έργου με Ίδια Μέσα (ΑΥΜΙΜ) του 

Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης.  

 

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής, σε εκτέλεση της 

Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης για δράσεις 

διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με βάση την 

απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ 9972/08-11-2019 της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και έχει λάβει κωδικό MIS 

5033240. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από 

εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 

90713000-8 : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της 

παρούσας πρόκλησης.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των: 7.340,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 5.919,48 ΦΠΑ : 24%). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε οκτώ (8) μήνες με έναρξη από την επόμενη της υπογραφής της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α της παρούσας πρόσκλησης. 

 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης από εξειδικευμένο, στο αντικείμενο της Σύμβασης, επιστήμονα ή 

ομάδα επιστημόνων, για την παροχή τεκμηριωμένων προτάσεων βελτίωσης της κατάστασης των 

ελαιώνων και οπωρώνων που βρίσκονται πέριξ του παλιού οικισμού της Σαμαριάς (φαράγγι Σαμαριάς) 

κατόπιν της αρχικής εκτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο 

Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης.  

 

2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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                                        Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Οι προσφορές αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως και την 

28/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα Ελλάδος 15:00 στο πρωτόκολλο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης: 

 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης 

Π.Ε.Ο. Χανίων-Κισσάμου 

Φανάρια Αγίων Αποστόλων 

Κάτω Δαράτσο 

Χανιά Κρήτης 

73134 

(Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών) 

 

Οι προσφορές θα φέρουν εξωτερικά (στον κυρίως φάκελο) τα κάτωθι στοιχεία: 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΙΔΑ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΣΑΜΑΡΙΑΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» 

 

 Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προσφορές που θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν και θα παραληφθούν, με 

ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

αιτήσεων. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δεν θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν 

υπ’ όψη.  

 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για έξι (6) μήνες που αρχίζει, 

από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. 

 

3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως αυτές περιγράφονται 

στο Παράρτημα Α. 

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων θα περιλαμβάνει τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και 

κάθε άλλη δαπάνη για την παροχή των υπηρεσιών. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και θα απορρίπτονται. 

 

4. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει κάθε φορά) (επισυνάπτεται 

υπόδειγμα στο Παράρτημα Γ της παρούσης και ευρίσκεται αναρτημένο σε επεξεργάσιμη μορφή στην 

ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής).    

β) Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει: 

β1. Σύντομη περιγραφή του/-ων έργου/-ων που εκτέλεσε ο υποψήφιος ανάδοχος κατά την τελευταία 

διετία, συναφούς με το αντικείμενο της δράσης, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τίτλο του κάθε 
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                                        Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

έργου, τον εργοδότη, το οικονομικό αντικείμενο και τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, συνοδευόμενο είτε 

από σχετική βεβαίωση του εκάστοτε εργοδότη ή επιστημονικού υπεύθυνου για το χρόνο και το 

αντικείμενο απασχόλησης-καθήκοντα στο έργο ή/και από αντίστοιχη σύμβαση ή/και από βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης ή/και από δελτίο παροχής υπηρεσιών-τιμολόγια, κ.λπ.  

β2. Σύντομη παρουσίαση του εταιρικού/επαγγελματικού προφίλ του υποψήφιου αναδόχου, καθώς και 

περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού που διαθέτει για τη βέλτιστη υλοποίηση της υπηρεσίας. 

β3. Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσης λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 

απαιτήσεις και τις προδιαγραφές και το χρονοδιάγραμμα που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» της παρούσας 

πρόκλησης.  

β4. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτείνει ομάδα έργου για την υλοποίηση της δράσης, 

θα πρέπει να περιγράψει το οργανόγραμμα της ομάδας έργου, όπου θα παρουσιάζεται η    κατανομή 

ευθυνών και οι ειδικότητες των συμμετεχόντων. Εφόσον, τα μέλη της ομάδας έργου είναι εξωτερικοί 

συνεργάτες θα πρέπει να προσκομισθούν υπεύθυνες δηλώσεις αυτών, όπου θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει 

γνώση του συνόλου των όρων της παρούσας πρόσκλησης και ότι δέχονται να συνεργαστούν με τον 

οικονομικό φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Το κείμενο της τεχνικής περιγραφής πρέπει να φέρει συνεχή αρίθμηση των σελίδων της. 

(γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος θα φέρει 

συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ) το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (το οποίο περιλαμβάνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας πρόκλησης, και ευρίσκεται αναρτημένο σε επεξεργάσιμη μορφή στην 

ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής). 

 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης μπορεί να 

είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις ή κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών 

προσώπων που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης σύμβασης, ήτοι Δασολογικές 

Υπηρεσίες.  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται κατ’ ελάχιστον κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο (2) ετών, να έχουν 

εκτελέσει τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παροχής Δασολογικών υπηρεσιών.  

Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό για την βέλτιστη υλοποίηση της 

υπηρεσίας κατά της διαδικασία της έρευνας πεδίου όπως, λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών (GIS), ή/και λογισμικό δορυφορικής τηλεπισκόπησης, όργανα πεδίου όπως Σύστημα 

Προσδιορισμού Θέσης (GPS), φωτογραφικό εξοπλισμό. 

 

 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η 
επιλογή αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.  Η αποσφράγιση και αξιολόγηση 
των προσφορών θα διενεργηθεί την Τετάρτη, 29/07/2020 και ώρα 10:00, από την αρμόδια Επιτροπή, στα 
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης. 
Ειδικότερα: 
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                                        Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

α) οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η 

επωνυμία των υποψήφιων αναδόχων και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 

προσφορών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο αυτό, οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται.  

β) Στη συνέχεια, κατά την ίδια συνεδρίαση, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των υποβληθεισών οικονομικών 

προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο αξιολόγησης.  Η Επιτροπή προβαίνει 

στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει σε ένα ενιαίο πρακτικό τα αποτελέσματα 

από την αξιολόγηση των σταδίων α και β, στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 

τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους υποψήφιους ανάδοχους 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 ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

υποψηφίων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης 

προσφορών και παρουσία των υποψήφιων αναδόχων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης επικυρώνεται με μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, 

στους προσφέροντες.  

 

7. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

- Το 50% της αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή του παραδοτέου της Φάσης Α – 

όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της Σύμβασης 

- Το 50% της αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή του παραδοτέου της Φάσης Β – 

όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου της Σύμβασης 

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 ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
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αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού αξίας 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. 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριά-

Δυτικής Κρήτης (www.samaria.gr) για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης 

(21/07/2020) καθώς επίσης θα δημοσιευθεί και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ)  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

Δρ. Πέτρος Λυμπεράκης 

 

http://www.samaria.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Τελικός στόχος της δράσης «Συμβουλευτική υποστήριξη για τη βελτίωση της καταλληλότητας του 

ενδιαιτήματος ειδών πανίδας στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς» είναι η προστασία και διαχείριση των 

ελαιώνων και οπωρώνων του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς,  που εντοπίζονται εντός του φαραγγιού της 

Σαμαριάς και πέριξ του παλαιού οικισμού, κυρίως από την έντονη επέκταση του πεύκου και των κινδύνων 

πυρκαγιάς που η επέκταση αυτή εγκυμονεί. Εκτός της αξίας των ελαιώνων - οπωρώνων όσον αφορά την 

λαϊκή ιστορία και το παραδοσιακό τοπίο της περιοχής, αποτελούν παράλληλα και σημαντικό ενδιαίτημα 

για διάφορα είδη πανίδας (συμπεριλαμβανομένου του κρητικού αίγαγρου) και  χλωρίδας. Παράλληλα, η 

ύπαρξη του παλαιού Ελαιουργείου της Σαμαριάς που σήμερα λειτουργεί ως περίπτερο πληροφόρησης, σε 

συνδυασμό με την υλοποίηση των μέτρων που θα προτείνει η παρούσα δράση, ενδέχεται να προσφέρει 

πολλαπλασιαστικά οφέλη λόγω της εν δυνάμει αναβίωσης του Ελαιουργείου, ως χώρου επιδεικτικής 

λειτουργίας. 

Η αναγκαιότητα υλοποίησης της δράσης τεκμηριώνεται αρχικά στη «Μελέτη εκτίμησης και αξιολόγησης 

των ασθενειών του πεύκου και της επεκτασιμότητας του στα Λευκά Όρη, με επακόλουθες διαχειριστικές 

προτάσεις» που εκπονήθηκε το 2015 στο πλαίσιο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 με δικαιούχο το Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς. Στη μελέτη αναφέρεται ότι η κατάσταση των εγκαταλελειμμένων 

δενδροκαλλιεργειών στο φαράγγι της Σαμαριάς εκτιμάται ως κακή, καθώς τα δέντρα «πρώτης γενιάς» 

είναι γηρασμένα, δεν έχουν δεχθεί περιποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε βρίσκονται σε 

αντιπαραγωγική μορφή και φέρουν μεγάλο όγκο νεκρής ξυλείας.  

Οι ελαιώνες και οι λοιπές θέσεις εντός του ΕΔ Σαμαριάς με αγροτική σημασία, εγκαταλείφθηκαν μετά την 

απαλλοτρίωση του για την ανακήρυξη της περιοχής ως Ε.Δ. και έκτοτε συστάδες, κατά κύριο λόγο, πεύκου 

έχουν αρχίσει να επεκτείνονται και να καταλαμβάνουν περιοχές που παλαιότερα είχαν γεωργικό 

χαρακτήρα. Το πεύκο αποτελεί ένα από τα πλέον επεκτατικά είδη σε εγκαταλελειμμένους αγρούς όντας 

πρόσκοπο. Δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για πυρκαγιές (συσσώρευση καύσιμης ύλης) καθώς 

ευνοούνται από αυτές. Αν όμως υπάρξει πυρκαγιά, οι ελιές θα εξαφανιστούν δια παντός. Η ικανότητα του 

πεύκου να καταλαμβάνει τους εγκαταλελειμμένους  αγρούς οδηγεί σε μείωση της ετερογένειας του 

τοπίου με αποτέλεσμα την τοπική μείωση της βιοποικιλότητας τόσο λόγω της ομογενοποίησης του τοπίου 

εξαιτίας της απώλειας της μωσαϊκότητας, όσο και λόγω της μειωμένης ποικιλότητας ειδών που μπορούν 

να υποστηρίξουν τα αμιγή μεσογειακά πευκοδάση. Αντίθετα η διατήρηση μέρους των 

αγροοικοσυστημάτων της περιοχής αναμένεται να συμβάλει πολλαπλά στη διατήρηση ειδών πανίδας 

(αλλά και χλωρίδας), ως κατάλληλο ενδιαίτημα για αυτά, ενώ ταυτόχρονα τα οικοσυστήματα αυτά 

αναδεικνύονται ως μέρος του πολιτισμικού τοπίου της περιοχής. Επομένως, η αδιατάρακτη και 

ανεξέλεγκτη επέκτασή του εντός του φαραγγιού της Σαμαριάς, εκτός των άλλων προβλημάτων που 

δημιουργεί (π.χ. συσσώρευση καύσιμης ύλης), περιορίζει τις διαθέσιμες περιοχές για τροφοληψία για 

πολλά είδη σπονδυλωτών που διαβιούν στην περιοχή μεταξύ των οποίων και ο κρητικός αίγαγρος, αλλά 

και άλλα πουλιά και θηλαστικά. 
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Παράλληλα, στο «Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 για την Προγραμματική 

Περίοδο 2014-2020» στο Κεφάλαιο «Περιγραφή των κυρίων μέτρων για την επίτευξη των 

προτεραιοτήτων» στην ενότητα «Μέτρα προτεραιότητας για τους αγροτικούς και δασικούς οικότοπους 

και είδη της Natura 2000» περιγράφεται μεταξύ άλλων και η καταγραφή και βελτίωση/διατήρηση 

αγροδασικών συστημάτων. Οι θέσεις αυτές εντός του Ε.Δ. συνιστούν ένα σύστημα αυτού του τύπου και 

μάλιστα με μεγάλη αξία, καθότι διασπούν την συνέχεια ενός ευρέως αναπτυσσόμενου τοπίου που 

δημιουργεί το πευκοδάσος, σχηματίζοντας κατά αυτό τον τρόπο, ένα ποικιλόμορφο τοπίο με θετική 

επίδραση στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. Τέλος, στην απόφαση ανανέωσης του Ευρωπαϊκού 

Διπλώματος Προστατευόμενων Περιοχών του Συμβουλίου της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε με την 

“Resolution CM/ResDip (2019)9 on the renewal of the European Diploma for Protected Areas awarded to 

the Cretan White Mountains National Park, Samaria (Greece) (Adopted by the Committee of Ministers on 

21 November 2019 at the 1361st (Budget) meeting of the Ministers' Deputies)”, ορίζεται σαφώς ως όρος 

ανανέωσης, η σχεδίαση και εφαρμογή μέτρων ανάσχεσης της παρατηρούμενης εισβολής των πεύκων 

στους παλαιούς ελαιώνες που βρίσκονται απέναντι από τον οικισμό της Σαμαριάς (recommendation 3). 

Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν, να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής, να μελετηθεί 

αναλυτικότερα η σημερινή κατάσταση των ελαιώνων και οπωρώνων της περιοχής και εν τέλει να 

υλοποιηθούν δράσεις για την ενίσχυση της δομικής ποικιλομορφίας του τοπίου και την διατήρηση των 

εκτάσεων που θεωρούνται εστίες βιοποικιλότητας εντός του ΕΔ Σαμαριάς,  ο οποίος φιλοξενεί σημαντικά 

είδη μεταξύ των οποίων ο κρητικός αίγαγρος. Εκτός από τα οικολογικά αποτελέσματα που θα προκύψουν 

από την ενίσχυση και βελτίωση της φυσικής κατάστασης των οικοσυστημάτων αυτών, θα δημιουργηθεί 

παράλληλα και η κατάλληλη βάση για την μελλοντική παρουσίαση των εκτάσεων αυτών στο ευρύτερο 

κοινό (περιπατητές, ομάδες επισκεπτών ειδικού ενδιαφέροντος κ.λπ.) στο πλαίσιο προγραμμάτων 

ερμηνείας περιβάλλοντος και κυρίως ανάδειξης του πολιτισμικού στοιχείου της περιοχής.  

Η περιοχή του Δικτύου Natura 2000 στην οποία αφορά η υλοποίηση της εν λόγω δράσης είναι η ΕΖΔ: 

«ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ», με κωδικό GR4340008. Η περιοχή χωροθετείται στο Εθνικό Πάρκο 

Λευκών Ορέων και έως την ψήφιση του Ν. 4519/2018 αποτελούσε το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής 

αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης. 

 

ΣΚΟΠΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σκοπός του έργου είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης από εξειδικευμένο, στο αντικείμενο της Σύμβασης, επιστήμονα ή ομάδα 

επιστημόνων, για την παροχή τεκμηριωμένων προτάσεων βελτίωσης της και αποκατάστασης των 

ελαιώνων και οπωρώνων που βρίσκονται πέριξ του παλιού οικισμού της Σαμαριάς (φαράγγι Σαμαριάς) 

κατόπιν της αρχικής εκτίμησης της υφιστάμενης κατάστασης. Εν, τέλει, η παροχή εξειδικευμένων και 

επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων θα οδηγήσει στη βελτίωση της καταλληλότητας του 

ενδιαιτήματος ειδών πανίδας και ορνιθοπανίδας στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς.  

 

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ I  

Φάση Α. Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης ελαιώνων και οπωρώνων φαραγγιού Σαμαριάς 

 

Υπηρεσία 1. Ακριβής χαρτογράφηση εγκαταλελειμμένων ελαιώνων και οπωρώνων φαραγγιού Σαμαριάς 

που βρίσκονται πέριξ του παλαιού οικισμού. 
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Η χαρτογράφηση μπορεί να γίνει με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ή/και Δορυφορικής 

Τηλεπισκόπησης για την αρχική εκτίμηση και χωροθέτηση της επιφάνειας των ελαιώνων και οπωρώνων, 

οι οποίοι θα υποδειχθούν από το Φορέα Διαχείρισης. Εν συνεχεία, η αρχική εκτίμηση θα πρέπει να 

επαληθευτεί και εφόσον απαιτείται να διορθωθεί επί του πεδίου με χρήση mobile GIS ή GPS και 

μεταφορά των στοιχείων σε Desktop GIS για την τελική χαρτογράφηση. Δεδομένης την μικρής έκτασης των 

ελαιώνων και οπωρώνων, η χαρτογράφηση θα πρέπει να είναι σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κλίμακα 

(π.χ 1:500) για την αναλυτική απεικόνιση των ελαιώνων και οπωρώνων ενώ υποχρεωτικά όλοι οι χάρτες, 

οι βάσεις δεδομένων και τα μεταδεδομένα τους θα είναι σύμφωνα με το Ν.3882/10 «Εθνική Υποδομή 

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

Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός 

Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄). 

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. 

Παράλληλα, ο Ανάδοχος θα τηρεί φωτογραφικό αρχείο από το σύνολο των εργασιών πεδίου με 

γεωαναφορά των φωτογραφιών. 

 

Υπηρεσία 2. Εκτίμηση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης των ελαιώνων και οπωρώνων 

(ποικιλίες, ηλικίες, ζωτικότητα, παραγωγικότητα, κάλυψη, πυκνότητα κ.λπ.). 

Σε συνεχή συνεργασία και συνεκτίμηση με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής 

Κρήτης, θα συγκεντρωθούν και θα παραδοθούν στοιχεία που συνδέονται με την υπάρχουσα κατάσταση 

των ελαιώνων και οπωρώνων ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση αυτή αλλά και εν συνεχεία να 

εξειδικευτούν τα αναγκαία μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την βελτίωση της κατάστασης των 

οικοσυστημάτων αυτών. Στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, θα πρέπει υποχρεωτικά να 

ληφθούν υπόψη και στοιχεία που συνδέονται με τα δασικά είδη (π.χ. πεύκα, πουρνάρια κ.λπ.) που 

συνυπάρχουν με τα ελαιόδεντρα και τους οπωρώνες, καθότι η εξάπλωση των ειδών αυτών τις τελευταίες 

δεκαετίες, αποτελεί μια από τις βασικές αιτίες άσκησης πιέσεων στα υπό εξέταση οικοσυστήματα.  

 

Υπηρεσία 3. Εκτίμηση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων στις 

θέσεις που έχουν χαρτογραφηθεί ελαιώνες και οπωρώνες κατά την υλοποίηση της Υπηρεσίας 1.  

Καθότι η σημερινή κατάσταση του εδάφους αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την οποιαδήποτε ενέργεια 

βελτίωσης των οικοσυστημάτων αυτών, θα συλλεχθούν από τον Ανάδοχο και καθ’ υπόδειξη του Φορέα 

Διαχείρισης, δείγματα εδάφους, θα πραγματοποιηθεί εδαφολογική ανάλυση με επιμέλεια του Αναδόχου 

και τα αποτελέσματα των αναλύσεων, συνοδευόμενα από αντίστοιχη έκθεση, θα παραδοθούν ώστε η 

αξιολόγηση των επιμέρους υφιστάμενων στοιχείων των οικοσυστημάτων από το Φορέα Διαχείρισης, να 

είναι πληρέστερη με στόχο την εξειδίκευση των μέτρων που θα προταθούν για την βελτίωση τους. Οι 

αναλύσεις του εδάφους θα επικεντρωθούν σε στοιχεία όπως pH, αγωγιμότητα, υγρασία, κύρια και 

δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά, οργανική ύλη, μηχανική σύσταση και κοκκομετρική ανάλυση κ.λπ., 

στον απολύτως αναγκαίο αριθμό δειγμάτων και σε θέσεις που θα έχουν προκαθοριστεί με κριτήριο την 

όσο το δυνατόν βέλτιστη εξαγωγή συμπερασμάτων για το σύνολο των χαρτογραφημένων εκτάσεων. 

Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί κατά προσέγγιση η συλλογή τριών (3) δειγμάτων και αντιστοίχων αναλύσεων. 

Επίσης, ο Ανάδοχος να αναφέρει τα κυριότερα προβλήματα από βιοτικούς ή αβιοτικούς παράγοντες που 
αντιμετωπίζουν τα δέντρα , με σκοπό την προσαρμογή των μέτρων διαχείρισης (βλ. Φάση Β) όσο και των 
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ωφέλιμων με στόχο την ενδεχόμενη ενίσχυση τους.  Οι δαπάνες των εδαφολογικών αναλύσεων θα 
καταβληθούν από τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνεκτιμηθεί κατά την υποβολή της προσφοράς.  
 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΙΙ 

Φάση Β. Προτεινόμενα διαχειριστικά μέτρα βελτίωσης κατάστασης ελαιώνων και οπωρώνων 

φαραγγιού της Σαμαριάς 

 

Υπηρεσία 1. Επιλογή και χωροθέτηση πρότυπων επιφανειών 

Ο Ανάδοχος, σε στενή συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης, θα προτείνουν από κοινού τις πρότυπες 

επιφάνειες καθώς και τα επιμέρους άτομα και ομάδες ατόμων που θα αποτελέσουν το φυσικό 

αντικείμενο με στόχο την εξειδίκευση των προτεινόμενων διαχειριστικών μέτρων. Η επιλογή των 

επιφανειών έχει τη δυνατότητα να γίνει με κριτήρια όπως ενδεικτικά: α. γενικοί περιορισμοί 

πραγματοποίησης καλλιεργητικών επεμβάσεων, β. εγγύτητα στο μονοπάτι, γ. περιορισμοί εξαιτίας της 

φυσικής γεωγραφίας της περιοχής, δ. σχέση κόστους – αποτελέσματος εν δυνάμει προτεινόμενων 

καλλιεργητικών επεμβάσεων, ε. αναγκαιότητα – επιτακτικότητα πραγματοποίησης επεμβάσεων κ.λ.π. Σε 

κάθε περίπτωση, τα τελικά κριτήρια επιλογής των επιφανειών θα συνεκτιμηθούν με το Φορέα 

Διαχείρισης.  

Η χωροθέτηση των επιφανειών θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον G.I.S. ενώ τα επιμέρους άτομα και 

ομάδες ατόμων που θα δεχθούν τις καλλιεργητικές επεμβάσεις θα σημανθούν επί του πεδίου με 

κατάλληλη σήμανση (π.χ. χρωματιστή ταινία, ευδιάκριτες ταμπέλες μικρού μεγέθους, χρωματική σήμανση 

με σπρέι κατάλληλο για σημάνσεις δένδρων κ.λπ.) και θα φωτογραφηθούν με αντίστοιχη γεωαναφορά 

των εικόνων. 

Η τελική επιλογή των πρότυπων επιφανειών θα γίνει από το Φορέα Διαχείρισης αφου συνεκτιμηθούν τα 

στοιχεία της συμβουλευτικής υπηρεσίας καθώς και τα δεδομένα που θα συλλέγει στο πεδίο ο Φορέας 

Διαχείρισης.  

 

Υπηρεσία 2.  Ανάλυση και περιγραφή προτεινόμενων καλλιεργητικών επεμβάσεων 

Ο Ανάδοχος, αφού εκτιμήσει τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά την διάρκεια της Φάσης Α, και 

πάντα σε στενή συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, θα προτείνει τα 

κατάλληλα μέτρα – ενέργειες – επεμβάσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των ελαιώνων και οπωρώνων 

του φαραγγιού της Σαμαριάς. Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι σαφείς και αναλυτικές και θα επιμερίζονται 

ανά πρότυπη επιφάνεια και άτομο ή/και ομάδα ατόμων/πρότυπη επιφάνεια (π.χ κλάδευση χαμηλών 

κλάδων ελιάς με κωδικό 1, αφαίρεση ποώδους βλάστησης πέριξ της ελιάς με κωδικό 2, αναμόχλευση 

εδάφους στην επιφάνεια Α κ.λπ.). Επισημαίνεται δε ότι, οι προτάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

τους, τα κάτωθι: 

Α. Το νομικό καθεστώς προστασίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.  

Β. Ιδιαίτερα σε σχέση με τις εδαφολογικές συνθήκες, εφόσον απαιτηθεί βελτίωση αυτών, κατόπιν των 

αποτελεσμάτων των εδαφολογικών αναλύσεων, θα στηριχθεί σε βιολογικές μεθόδους βελτίωσης. Σε κάθε 

περίπτωση αποκλείεται η οιαδήποτε πρόταση χρήσης χημικών εδαφοβελτιωτικών όπως και κάθε χρήση 

χημικών ουσιών ή βελτιωτικών σε όλες τις παρεμβάσεις. Τέτοιου είδους βελτιώσεις θα γίνουν μόνο σε 

απολύτως απαραίτητες περιπτώσεις ενώ η βασική επιλογή θα είναι η λύση 0 (= μη παρέμβαση) 
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Γ. Οι προτάσεις θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τη φυσική γεωγραφία της περιοχής και τις δυσκολίες 

μεταφοράς μέσων και υλικών και πραγματοποίησης εργασιών σε σχέση με συμβατικά οικοσυστήματα 

ελαιώνων – οπωρώνων.   

Δ. Οι ελαιώνες και οπωρώνες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως κλειστά συστήματα με τις ελάχιστες ή και 

μηδενικές εισροές και εκροές ενέργειας.  

Οι διαχειριστικές προτάσεις βελτίωσης της κατάστασης των οικοσυστημάτων θα διακριθούν σε: 

i. Καλλιεργητικές προτάσεις βελτίωσης των ατόμων των ελαιώνων και οπωρώνων. 

ii. Προτάσεις διαχείρισης των δασικών ειδών (πεύκα, πουρνάρια κ.λπ.) που γειτνιάζουν και 

επηρεάζουν την ανάπτυξη των ατόμων των ελαιώνων και οπωρώνων περιλαμβανόμενης και της 

αφαίρεσης πεύκων 

Επίσης, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σε λεπτομερή κοστολόγηση κάθε προτεινόμενης διαχειριστικής 

επέμβασης καθώς και σε χρονικό καταμερισμό των απαραίτητων εργασιών σύμφωνα με οικολογικά 

κριτήρια. 

Η τελική επιλογή των προτεινόμενων επεμβάσεων θα γίνει από το Φορέα Διαχείρισης αφού λάβει υπόψη 

του τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής υποστήριξης καθώς και τα δεδομένα που έχει και θα έχει 

αποκτήσει κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου.  

Τέλος, ο Ανάδοχος σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης θα προτείνει σύστημα παρακολούθησης 

(monitoring) των αποτελεσμάτων των επεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν (παράμετροι 

παρακολούθησης, χρονικός καταμερισμός εργασιών παρακολούθησης) ανά επιφάνεια και άτομα/ομάδες 

ατόμων, μέσω απλού και εύχρηστου πρωτοκόλλου παρακολούθησης.     

Το τελικό πρωτόκολλο παρακολούθησης των αποτελεσμάτων των επεμβάσεων θα επιλεγεί από το Φορέα 

Διαχείρισης που θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση του.  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 

Οι εργασίες πεδίου θα πραγματοποιούνται από κοινού (Ανάδοχος – Φορέας Διαχείρισης και θα 

κατανεμηθούν χρονικά στο διάστημα λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς ως επισκέψιμου χώρου 

(μέσα Απριλίου – τέλη Οκτωβρίου). Εφόσον και σύμφωνα με τις προτάσεις του Αναδόχου και τις 

υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης απαιτηθεί να πραγματοποιηθούν εργασίες πεδίου εκτός της περιόδου 

λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού, αυτές θα εξεταστούν κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις καιρικές 

συνθήκες, την δυνατότητα μετακίνησης τόσο προς το φαράγγι της Σαμαριάς όσο και από αυτό καθώς και 

την κατάσταση του μονοπατιού. 

Ο Ανάδοχος κατά τις εργασίες πεδίου ενδέχεται να απαιτηθεί να διαμείνει εντός του Εθνικού Δρυμού 

Σαμαριάς, για την βέλτιστη χρονική και χωρική κατανομή των εργασιών αυτών και την μείωση των 

άσκοπων μετακινήσεων. Ο Φορέας Διαχείρισης σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δασών Χανίων θα 

φροντίσουν για την έκδοση της σχετικής άδειας διαμονής καθώς και για το χώρο διαμονής.  

Ο  Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των ενδεδειγμένων και σύμφωνα με 

το νόμο, κανόνων ασφαλείας τόσο κατά την διενέργεια των εργασιών πεδίου όσο και κατά την εν γένει 

παραμονή του στο χώρο του Εθνικού Δρυμού.  

Το πρόγραμμα των εργασιών πεδίου, θα καταρτιστεί από το Φορέα Διαχείρισης και τον Ανάδοχο από 

κοινού, κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του έργου, θα λαμβάνει υπόψη του τις καιρικές συνθήκες και 

τον γενικό προγραμματισμό των υπηρεσιών και με βάση αυτό θα παρακολουθείται η πορεία των 

εργασιών πεδίου.  
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Όλες οι δαπάνες για τη μετακίνηση και διαμονή του Αναδόχου κατά τη διάρκεια των εργασιών πεδίου 

καλύπτονται από τον ίδιο και οφείλουν να συνεκτιμηθούν στην προσφορά του. Ο Φορέας Διαχείρισης θα 

λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση της μετακίνησης και διαμονής του Αναδόχου. 

 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  

Η Σύμβαση έχει διάρκεια οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και θα 

παραληφθεί σε δύο (2) Φάσεις: 

 

 Α’ φάση (6 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ι 

Β’ φάση (2 μήνες από την ημερομηνία λήξης της Ά Φάσης) – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΙΙ 

Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται στενά καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου με την Αναθέτουσα Αρχή 

και ιδιαίτερα κατά τις εργασίες στο πεδίο όπου θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από στελέχη του Φορέα 

Διαχείρισης. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγκαίρως μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου τον Φορέα Διαχείρισης για την σχεδιαζόμενη διενέργεια εργασιών πεδίου, οποτεδήποτε 

και αν έχει προγραμματίσει την υλοποίηση τους ώστε τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής να έχουν 

μεριμνήσει για τις σχετικές άδειες διαμονής καθώς και για τον προγραμματισμό εργασιών τους.  

 

Πίνακας 1: Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επιμέρους φάσεων του έργου  

 
2020 2021 

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

Α                                         

Β                                         

 

Χρονική διάρκεια Φάσης 

                

Η παράδοση σε Φάσεις είναι αναγκαία λόγω της φύσης του έργου καθότι αρχικά απαιτείται να υπάρξει 

μια ευρεία διαδικασία διερεύνησης της υφιστάμενης κατάστασης (φάση Α) με όσο το δυνατόν 

περισσότερο χρονικά κατανεμημένο τρόπο και η οποία θα παράγει πρωτογενή δεδομένα, αναγκαία για 

την τεκμηρίωση διαχειριστικών προτάσεων (φάση Β).  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την  Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο 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.  

Τα παραδοτέα κάθε Φάσης θα υποβάλλονται στο Φορέα Διαχείρισης εντός των προθεσμιών που 

προβλέπονται. Ο έλεγχος των παραδοτέων θα γίνεται από επιτροπή η οποία θα συντάσσει πρακτικό το 

οποίο θα διαβιβάζεται για έγκριση στο αποφασίζον όργανο του Φορέα Διαχείρισης. 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 
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μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Η επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον 

Ανάδοχο να προβεί σε διορθώσεις ή διευκρινήσεις σε σχέση με τα παραδοτέα, πριν την έγκρισή τους. Αν 

παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 

παραδοτέου/των υπηρεσιών από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής με 

αποδοχή του ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

2014-2020»» 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :  € 5.919,48 

Εκτιμώμενη αξία κάθε Φάσης της σύμβασης: 

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

παραδοτέου της Φάσης Α – όπως αυτά περιγράφονται  στο Παράρτημα Ι- Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού 

και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

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

παραδοτέων της Φάσης Β – όπως αυτά περιγράφονται  στο Παράρτημα Ι- Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού 

και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις: 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  : 7.340,16  € (αξία σύμβασης χωρίς 

ΦΠΑ: 5.919,48 €) 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς 

προς τον ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

σύμφωνα με τη Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την υλοποίηση της σύμβασης: 

Συμβουλευτική υποστήριξη για τη βελτίωση της καταλληλότητας του ενδιαιτήματος ειδών πανίδας στον 

Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς 

στο πλαίσιο της Πράξης 

«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης για δράσεις 

διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 

Προϋπολογισμού 7.340,16  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

Όνομα/Επωνυμία συμμετέχοντος   

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

Με την παρούσα προσφέρω ως τίμημα για την παροχή των υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο 

Παράρτημα Α της πρόκλησης υποβολής προσφοράς 

Ποσοστό Έκπτωσης επί της τιμής των προσφερόμενων υπηρεσιών: 

Αριθμητικώς*…………….. 

Ολογράφως*………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Προσφερόμενο τίμημα (σε Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων): 

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. 

Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει για έξι (6) μήνες, από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης της 

προσφοράς. 

 

Τόπος – Ημερομηνία 

Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 

 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
(3) 

που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: 
 [Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας…………………………………………………..,] για την κατάθεση 
προσφοράς στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 461/21-07-2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση της σύμβασης "Συμβουλευτική 
υποστήριξη για τη βελτίωση της καταλληλότητας του ενδιαιτήματος ειδών πανίδας στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς" της ενταγμένης 
Πράξης με τίτλο: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020»: 
1. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση του Φορέα Διαχείρισης, ιδίως λόγω 
αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης.  
2. Δεσμεύομαι πως θα εκτελέσω τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπ. αριθμ. 461/21-07-2020 Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
3. Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο (ή άλλη αρμόδια αρχή) και το ειδικό επάγγελμά μου είναι………………………………………... 
4. Δεν εμπίπτω σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. [σε 
περίπτωση νομικού προσώπου: η εταιρεία …………….. δεν εμπίπτει σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 2 περ. 
α και β του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και κανένα από τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της εταιρείας ή των 
προσώπων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτή, δεν εμπίπτουν σε οποιονδήποτε από τους λόγους 
αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 1 του ίδιου νόμου]. 
 

Ημερομηνία:     /    /2020 
 

Ο Δηλών 

 
 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με 

φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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