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Πρόσκληση υποβολής προσφορών
(άρθρα 118 και 120 ν. 4412/2016)

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

-

-

-

τον 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
τον 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”
τον 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»,
τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
τον 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 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ
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το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,
τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
τον 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”,
τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
τον 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) Απόφαση 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./16-062011), 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)
τον ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες
διατάξεις»
τον 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. 293/12-06-2020 Απόφαση έγκρισης της πρόκλησης υποβολής προσφορών και των όρων αυτής
από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης, όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 568/11-09-2020 (ΑΔΑ: Ψ1ΘΑ46Μ9ΤΝ-9Δ6) Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης
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την με α.π. 630/08-10-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 20REQ007444089, ΑΔΑ:
ΩΗΓΚ46Μ9ΤΝ-ΝΥΒ)
την με α.π. 294/12-06-2020 Απόφαση συγκρότησης των συλλογικών οργάνων αξιολόγησης της υπηρεσίας
«Εγκατάσταση μόνιμων ΔΕ παρακολούθησης ασθενειών του πεύκου».
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:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την παροχή υπηρεσίας «Εγκατάστασης μόνιμων ΔΕ παρακολούθησης ασθενειών του πεύκου» 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 από οικονομική άποψη 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) :
90711500-9 Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της
παρούσας πρόκλησης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των: 12.474,30 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 10.059,91, ΦΠΑ : 24%).
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι την 31η
Οκτωβρίου 2023.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α της παρούσας πρόσκλησης.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι οι εργασίες πεδίου για την εγκατάσταση και
παρακολούθηση μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών και η φωτοερμηνεία επιλεγμένων φωτοσημείων
μέσω Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης, στην περιοχή που καταλαμβάνει η δασική έκταση πεύκου και
κυπαρισσίου στην ευρύτερη περιοχή της Ανώπολης Σφακίων, Αράδαινας και Άγιου Ιωάννη Σφακίων από
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εξειδικευμένο, στο αντικείμενο της Σύμβασης, επιστήμονα ή ομάδα επιστημόνων. Ο Ανάδοχος θα
αναλάβει την ετήσια καταγραφή, καταχώρηση και επεξεργασία δεδομένων για επιλεγμένες παραμέτρους
(π.χ. ύψος δένδρου, στηθιαία περίμετρος, αριθμός και είδος εντόμων σε επιλεγμένες δειγματοληπτικές
μονάδες κ.λπ.) καθώς και την επεξεργασία, ανάλυση και φωτοερμηνεία επιλεγμένων φωτοσημείων με
αντίστοιχη σύνταξη σχετικής έκθεσης κατάστασης και παρατηρούμενων μεταβολών, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης.
2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως και την
16/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος μ.μ 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:
Στοιχεία προσφέροντος:
Ονοματεπώνυμο (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή Επωνυμία επιχείρησης (σε περίπτωση νομικού
προσώπου), ΑΦΜ, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας και Διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Με την πρόσθετη αναγραφή:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΥΚΟΥ»
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 οι οποίες σε κάθε
παερίπτωση θα παραληφθούν, με ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι την ως άνω
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής αιτήσεων. Αιτήσεις οι οποίες θα 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 δύο (2) μήνες που αρχίζει,
από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών.
3. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
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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) i. Υπεύθυνη Δήλωση1 (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) ότι:
i.α . Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του προσφέροντος οικονομικού φορέα οι λόγοι αποκλεισμού της παρ.
1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι:
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 11.11.2008σ.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,
1

→ Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται πρωτότυπα από τον οικονομικό φορέα
και σφραγίζεται με την αντίστοιχη σφραγίδα.
→ Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται με μόνη την υπογραφή (πρωτότυπη) και
σφραγίδα, του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα.
Επισημαίνεται ότι 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.
Ειδικότερα, η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται ανάλογα με τη νομική μορφή της προσφέρουσας εταιρείας από τα
ακόλουθα πρόσωπα:
(α) στις περιπτώσεις των Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. , Ο.Ε. και Ε.Ε από τους διαχειριστές.
(β) στις περιπτώσεις των Α.Ε. από τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και από όλα τα μέλη του Διοικητικού
Συμβούλιου
(γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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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 ).
i.β. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης που απορρέει από
οποιαδήποτε απόφαση του Φορέα Διαχείρισης, λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας
ανάθεσης.
i.γ. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεσμεύεται πως η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους
που περιγράφονται στην υπ. αριθμ. 644/09-10-2020 πρόσκληση, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και
ανεπιφύλακτα.
i.δ. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας διαθέτει τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό για την βέλτιστη
υλοποίηση της υπηρεσίας κατά της διαδικασία της έρευνας πεδίου θα προμηθευτεί δορυφορικές εικόνες
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Α – Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της παρούσας
ii. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.
iii. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ.
iv. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, πιστοποιητικό εκπροσώπησης και γενικό πιστοποιητικό του
Γ.Ε.ΜΗ., εκδοθέντα έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής τους.
v. Βεβαίωση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος σε ισχύ.
B) Τεχνική Προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει:
β1. Σύντομη περιγραφή του/-ων έργου/-ων που εκτέλεσε ο οικονομικός φορέας κατά την τελευταία
διετία, συναφούς με το αντικείμενο της δράσης, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τίτλο του κάθε
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., καθώς και από υπεύθυνη δήλωση του
νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, στην οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των
προσκομιζόμενων αποδεικτικών στοιχείων.
β2. Σύντομη παρουσίαση του εταιρικού/επαγγελματικού προφίλ του οικονομικού φορέα, 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 οικονομικός φορέας προτείνει ομάδα έργου για την υλοποίηση της δράσης, θα
πρέπει να περιγράψει το οργανόγραμμα της ομάδας έργου, όπου θα παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών
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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 θα συνεργαστούν με τον οικονομικό φορέα καθ’ όλη τη
διάρκεια της σύμβασης, η οποία θα αναφέρεται ρητά.
Το κείμενο της τεχνικής περιγραφής πρέπει να φέρει συνεχή αρίθμηση των σελίδων της.
Γ) «Οικονομική Προσφορά» η οποία θα πρέπει να εμπεριέχεται σε ξεχωριστό, σφραγισμένο υπο-φάκελο
και η οποία αποτελεί το έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της
παρούσας και ευρίσκεται αναρτημένο σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής.
Τόσο η Τεχνική, όσο και η Οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρουν διάρκεια ισχύος (σύμφωνη με τα
ανωτέρω ζητούμενα) και θα πρέπει να φέρουν υπογραφή του κατά περίπτωση νομίμου εκπροσώπου και
σφραγίδα της εταιρείας/επιχείρησης.
Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, ή συνοδεύεται από μετάφρασή της στην Ελληνική.
Τα ζητούμενα αποδεικτικά έγγραφα (φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας και πιστοποιητικά
Γ.Ε.ΜΗ., συντάσσονται ομοίως στην Ελληνική γλώσσα, ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην Ελληνική. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05ης/10/1961, η
οποία κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984.
Με την υποβολή προσφοράς και τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, ο συμμετέχων φορέας
αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, καθώς και τους σε αυτήν αναγραφόμενους όρους
πληρωμής.
5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Οι οικονομικοί φορείς 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 οικονομικοί φορείς 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, δασολογικό εξοπλισμό όπως ενδεικτικά πυξίδα,
αποστασιόμετρο, κλισίμετρο, δενδροτρυπανίδια, δενδροπαχύμετρο ή συνδυαστικά όργανα μέσω των
οποίων θα λαμβάνονται οι απαιτούμενες μετρήσεις. Επίσης, οι οικονομικοί φορείς θα προμηθευτούν
δορυφορικές εικόνες σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στο Παράρτημα Α – Περιγραφή Φυσικού
Αντικειμένου, το κόστος απόκτησης των οποίων θα πρέπει να έχουν συμπεριλάβει στην οικονομική τους
προσφορά.
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
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Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση
των προσφορών θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 19/10/2020 και ώρα 10:00, από την αρμόδια Επιτροπή, στα
γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης.
Ειδικότερα:
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 προσφερόντων οικονομικών φορέων 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 προσφέροντες 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 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 προσφέροντων οικονομικών φορέων 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 25% της αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή του παραδοτέου έκαστης Φάσης
ανά έτος (Α Φάση -2020, Β Φάση -2021, Γ Φάση -2022, Δ Φάση -2023)
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 με τα Παραρτήματά της θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Σαμαριά-Δυτικής Κρήτης (www.samaria.gr) για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών (ήτοι έως τις
16/10/2020).
Digitally signed by
MARIA
CHAMOURIKOU
CHAMOURIKO MARIA
Date: 2020.10.09
11:40:42 +03'00'
U
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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
Απώτερος στόχος της δράσης ΠΕ 3.2 «Εγκατάσταση μόνιμων ΔΕ παρακολούθησης ασθενειών του πεύκου»
είναι η πραγματοποίηση συστηματικής καταγραφής και παρακολούθησης της εξέλιξης του φαινομένου
της προσβολής ή/και νέκρωσης ατόμων του είδους Pinus brutia και Cupressus semprevirens στα Λευκά
Όρη, κυρίως από τα έντομα Marchalina hellenica, Matsococcus josephi, Thaumetopoea pityocampa καθώς
και από άλλους δυνητικούς παράγοντες, κυρίως κλιματικής φύσεως.
Πιο συγκεκριμένα στην ΕΖΔ: «Λευκά Όρη & Παράκτια Ζώνη» με κωδικό GR4340008, o βαθμός διατήρησης
του οικότοπου με κωδικό 9540 «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου»
χαρακτηρίζεται ως μέτριος. Στην ευρύτερη δασική περιοχή της Ανώπολης, Αράδαινας και του Αγ. Ιωάννη
Σφακίων, που εντάσσεται στη ζώνη Β1 του Εθνικού Πάρκου Λευκών Ορέων, είχαν εντοπιστεί ήδη από τη
δεκαετία του ’90 ξηραμένα άτομα πεύκης. Η αιτία του φαινομένου των προσβολών δεν έχει
αποσαφηνιστεί πλήρως. Στην σχετική «Μελέτη εκτίμησης και αξιολόγησης των ασθενειών του πεύκου και
της επεκτασιμότητας του στα Λευκά Όρη, με επακόλουθες διαχειριστικές προτάσεις» που εκπονήθηκε το
2015 κατά την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013, στο πλαίσιο του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., προτάθηκε η
υλοποίηση της εν λόγω δράσης η οποία, ως προπαρασκευαστικό μέτρο, θα συμβάλλει στην προστασία και
διατήρηση του δασικού χαρακτήρα και στην ενίσχυση της φυσικότητας στις περιοχές των πευκοδασών
Ανώπολης – Αγίου Ιωάννη μέσω της διαρκούς παρακολούθησης των ασθενειών και της εξέλιξης των
χαρακτηριστικών και της υγείας των συστάδων.
Παράλληλα, στο «Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 για την Προγραμματική
Περίοδο 2014-2020» στο Κεφάλαιο «Περίληψη προτεραιοτήτων για άλλους οικοτόπους και είδη που
καλύπτουν οι οδηγίες σχετικά με την απαίτηση μετρήσιμης προόδου στο υπό-στόχο φυσικό περιβάλλον
σύμφωνα με την ΕΕ 2020 Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα (Οδηγίες για τους οικότοπους και την
ορνιθοπανίδα) και για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας του δικτύου Natura 2000 (SACs + SPAs)»
αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι δασικοί οικότοποι (92ΑΟ, 9260, 9540, 9320) αντιμετωπίζουν πιέσεις από
αλλαγές στις χρήσεις γης (γεωργική δραστηριότητα), πυρκαγιές, μη ορθολογική δασική διαχείριση,
εισαγωγή ασθενειών, αποξηράνσεις και τροποποιήσεις στις υδραυλικές συνθήκες και υποβάθμιση
εδαφών (διάβρωση και ερημοποίηση).
Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν, να αξιοποιηθούν τα συμπεράσματα της μελέτης, να εδραιωθεί συνδυαστικά ένα
σταθερό δίκτυο δειγματοληπτικών επιφανειών επί εδάφους και φωτοσημείων επί δορυφορικών εικόνων
ώστε να ερευνηθεί αναλυτικότερα και διαχρονικά η κατάσταση των δασών της περιοχής, τα
αποτελέσματα των οποίων ερευνών να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για
υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της δομικής ποικιλομορφίας του τοπίου και την διατήρηση των
εκτάσεων που θεωρούνται εστίες βιοποικιλότητας αλλά και οικονομικών οφελών από την δραστηριότητα
του πρωτογενούς τομέα.
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
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αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης. Η περιοχή στην οποία
θα επικεντρωθεί η παροχή της υπηρεσίας είναι τα πευκοδάση Ανώπολης – Αγίου Ιωάννη Σφακίων όπου
και παρατηρείται η μεγαλύτερη ένταση του υπό διαχείριση ζητήματος.
ΣΚΟΠΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Σκοπός του έργου είναι η υλοποίηση συστηματικής καταγραφής και παρακολούθησης των παραγόντων
που χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη των συστάδων και σχετίζονται με την εξέλιξη του φαινομένου της
προσβολής ή/και νέκρωσης ατόμων του είδους Pinus brutia και Cupressus semprevirens στα Λευκά Όρη,
κυρίως από τα έντομα Marchalina hellenica, Matsococcus josephi, Thaumetopoea pityocampa καθώς και
από άλλους δυνητικούς παράγοντες, κλιματικής φύσεως, τόσο μέσω επιτόπιων εργασιών πεδίου σε
επιλεγμένες Δειγματοληπτικές Επιφάνειες (ΔΕ) όσο και με χρήση των εφαρμογών της Δορυφορικής
Τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στη διαχρονική παρακολούθηση
μεταβολών της κατάστασης του οικοτόπου.
Εν, τέλει, η παροχή εξειδικευμένων και επιστημονικά τεκμηριωμένων προτάσεων θα οδηγήσει τόσο στην
διαχρονική συνέχεια του προγράμματος παρακολούθησης από το Φορέα Διαχείρισης όσο και στην
αποσαφήνιση των παραμέτρων εκείνων που επιδέχονται διαχειριστικών επεμβάσεων προς τη βελτίωση
της κατάστασης διατήρησης του οικοτόπου.
ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ι
Φάση Α - 2020
Υπηρεσία 1 – Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης ξηράνσεων στην περιοχή με ανάλυση δεδομένων
Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης – Επιλογή φωτοσημείων – Εξαγωγή δεικτών βλάστησης επιλεχθέντων
φωτοσημείων – Σύνταξη σχετικής έκθεσης με τα αποτελέσματα της φωτοερμηνείας
Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σε αρχική διερεύνηση - καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ξηράνσεων
στην περιοχή αναφοράς χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες μεταξύ των ετών 2018 - 2019, πολύ
υψηλής διακριτικής ικανότητας (VHR) (πολυφασματικό <2μ, παγχρωματικό < 0.5μ). Η επιλεχθείσα εικόνα
θα χρησιμοποιηθεί για την χαρτογράφηση της κατάστασης των δένδρων στην περιοχή μελέτης. Εν
συνεχεία και σε στενή συνεργασία με τα στελέχη του Φορέα Διαχείρισης, θα επιλεγούν εκατό (100)
φωτοσημεία που να καλύπτουν την περιοχή και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της
υπηρεσίας για την παρακολούθηση και καταγραφή των μεταβολών. Η επιλογή των σημείων θα γίνει με
βάση τυχαία ή στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία (stratified random sampling) ή άλλη στατιστική
μέθοδο, με τη συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης και του Αναδόχου, κατόπιν αξιολόγησης των επιμέρους
παραμέτρων που ενδεχομένως αξιολογηθούν ότι επηρεάζουν την επιλογή των φωτοσημείων και την
παρακολούθηση του φαινομένου (π.χ. κλάσεις υψομέτρου, κλίσεις εδαφών, βαθμός συγκόμωσης
συστάδων, εγγύτητα στο οδικό δίκτυο κ.α..). Κάθε φωτοσημείο θα έχει κυκλικό σχήμα και εκτιμώμενη
ακτίνα κατ’ ελάχιστον 20 μέτρων. Οι δορυφορικές εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν για την αρχική
επιλογή των σημείων και την περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση για την εξαγωγή δεικτών και
αποτελεσμάτων θα προέρχονται από την περίοδο του 2015 – 2018 ενώ για την παρακολούθηση της
περιοχής θα επιλεγεί η χρήση δορυφορικών δεδομένων Copernicus Sentinel 2, που παρέχει δεδομένα
κάθε 5 ημέρες με μέγεθος ψηφίδας στα 10μ. Από τις δορυφορικές εικόνες, ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σε
σχετική επεξεργασία με στόχο την εξαγωγή δεικτών βλάστησης όπως, ενδεικτικά ο δείκτης NDVI
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(Normalized Difference Vegetation Index) ή άλλων που θα κριθούν από κοινού με τον Ανάδοχο ως βασικοί
για την εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων ως προς την κατάσταση της υγείας των συστάδων στα σημεία
που θα καλύπτονται από τα φωτοσημεία. Η προμήθεια των δορυφορικών εικόνων θα γίνει με επιμέλεια
και κόστος του Αναδόχου και το κόστος της προμήθειας τους θα πρέπει να είναι ενσωματωμένο στην
συνολική οικονομική προσφορά του. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει σχετική έκθεση με τα αποτελέσματα της
διερεύνησης - καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ξηράνσεων στο σύνολο της περιοχής και
ειδικότερα στα επιλεχθέντα φωτοσημεία.
Υπηρεσία 2 - Εγκατάσταση μόνιμων δειγματοληπτικών επιφανειών κατόπιν δειγματοληψίας και
συνεκτίμησης των αποτελεσμάτων της Υπηρεσίας 1 και λήψη δεδομένων πεδίου για το έτος 2020 στις
επιλεχθείσες ΔΕ – Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων
Ο Ανάδοχος από κοινού με το Φορέα Διαχείρισης, θα επιλέξουν αρχικά επί εικόνων, δέκα (10)
Δειγματοληπτικές Επιφάνειες (ΔΕ), εμβαδού κατ’ ελάχιστον 0,5 στρ., τις οποίες εν συνεχεία θα
τοποθετήσουν επί εδάφους με χαρακτηριστικά σημεία (π.χ. σήμανση ορίων με φιλικά προς το περιβάλλον
σπρέι) για την εύκολη ανίχνευση τους. Οι ΔΕ θα καθοριστούν από κοινού αλλά συνίσταται σε πρώτη φάση
να είναι μέρος των αρχικά 27 τοποθετημένων ΔΕ, όπως είχαν τοποθετηθεί κατά την εκπόνηση της
«Μελέτης εκτίμησης και αξιολόγησης των ασθενειών του πεύκου και της επεκτασιμότητας του στα Λευκά
Όρη, με επακόλουθες διαχειριστικές προτάσεις». Κάθε ΔΕ θα έχει κυκλικό σχήμα και ακτίνα ~12,5 μέτρων.
Εφόσον οι συνθήκες του εδάφους δεν το επιτρέπουν θα επιλεγούν εναλλακτικά σχήματα (π.χ.
τετραγωνικής ή ορθογώνιας επιφάνειας). Σε κάθε ΔΕ θα πραγματοποιούνται:
 Παχυμέτρηση του συνόλου των δένδρων (μέτρηση στηθιαίας διαμέτρου) εντός της ΔΕ
 Εκτίμηση ύψους και ηλικίας για 2-3 κυρίαρχα δένδρα με τη χρήση υψομέτρου και
δενδροτρυπανιδίου.
 Εκτίμηση του βαθμού προσβολής και της ζωτικότητας κάθε δένδρου από έντομα
 Καταγραφή των γενικότερων χαρακτηριστικών της συστάδας
 Εκτιμήσεις αριθμού και είδους προνυμφών εντόμων στον κεντρικό κορμό, με τη βοήθεια
τετράγωνων πλαισίων (Δειγματοληπτικά Τετράγωνα) και μετροταινίας (τουλάχιστον 4 ΔΤ σε δύο
(το κεντρικό δένδρο και ένα τυχαίο) δένδρα/ΔΕ
και θα συμπληρώνεται σχετικό πρωτόκολλο (ένα πρωτόκολλο/έτος/ΔΕ) με στοιχεία, επιπλέον των
ανωτέρω που θα καθοριστούν από κοινού με τον Ανάδοχο και θα εμπεριέχουν κατ’ ελάχιστον δεδομένα
όπως έκθεση, κλίση, χαρακτηριστικά εδάφους, ορόφωση συστάδας, βαθμός εδαφοκάλυψης ανά όροφο,
χαρακτηριστικά είδη ορόφων, ποιότητα – κατάσταση υγείας συστάδας ΔΕ κ.λπ.
Τα αποτελέσματα και η σχετική στατιστική ανάλυση των καταγραφών πεδίου θα παραδίδονται με την
σύνταξη σχετικής έκθεσης.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΙΙ
Φάση Β -2021
Υπηρεσία 1 - Λήψη μετρήσεων πεδίου για το έτος 2021 – Σύνταξη έκθεσης ανάλυσης καταγραφών και
αποτελεσμάτων. Σύγκριση με Φάση Α
Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης θα πραγματοποιεί εργασίες πεδίου στις,
καθορισμένες κατά την Φάση Α, Δειγματοληπτικές Επιφάνειες (ΔΕ), καταγράφοντας τα στοιχεία που
απαιτούνται για την συμπλήρωση του πρωτοκόλλου που θα έχει καθοριστεί στην Φάση Α και
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προχωρώντας σε ανάλογη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Εφόσον κατά το πέρας της Υπηρεσίας
2 της Φάσης Α έχει διαπιστωθεί η ανάγκη για τροποποίηση της χωροθέτησης ή/και του αριθμού ΔΕ
εξαιτίας δυσκολίας στην παρακολούθηση, επικινδυνότητας στη μετάβαση ή άλλων λόγων, τότε ο
Ανάδοχος σε διαρκή συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης, θα προτείνει αντικατάσταση ή/και επέκταση
των ΔΕ αυτών με άλλες, ανάλογες των αρχικών ως προς την αναγκαιότητα λήψης των δεδομένων πεδίου.
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει σχετική έκθεση με έμφαση στα συγκριτικά αποτελέσματα των εργασιών
πεδίου μεταξύ των Φάσεων Α και Β.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΙΙΙ
Φάση Γ- 2022
Υπηρεσία 1 – Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης ξηράνσεων στην περιοχή με ανάλυση σε δεδομένα
Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης – δείκτες βλάστησης επιλεχθέντων φωτοσημείων – Σύνταξη σχετικής
έκθεσης με τα αποτελέσματα της φωτοερμηνείας. Σύγκριση με Φάση Α
Ο Ανάδοχος θα προχωρήσει σε προμήθεια και επεξεργασία-ανάλυση χρονοσειράς δορυφορικών
δεδομένων Copernicus Sentinel 2 για την εκτίμηση της κατάστασης ξήρανσης στις επιλεγμένες θέσεις. Το
χρονικό εύρος των εικόνων που θα καλυφθεί αφορά τη σειρά από 2016 έως το έτος 2022. Κατόπιν της
ανάλυσης και εξαγωγής των απαραίτητων δεικτών βλάστησης για τα προεπιλεγέντα φωτοσημεία, ο
Ανάδοχος θα παραδώσει σχετική έκθεση με τα αποτελέσματα της φωτοερμηνείας, με έμφαση στα
συγκριτικά αποτελέσματα των φωτοερμηνειών των δύο Υπηρεσιών (Υπηρεσία 1-Φάση Α και Υπηρεσία 1Φάση Γ).
Υπηρεσία 2 - Λήψη μετρήσεων πεδίου για το έτος 2022 – Σύνταξη έκθεσης ανάλυσης καταγραφών και
αποτελεσμάτων. Σύγκριση με Φάση Β
Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης θα πραγματοποιεί εργασίες πεδίου στις,
καθορισμένες Δειγματοληπτικές Επιφάνειες (ΔΕ), καταγράφοντας τα στοιχεία που απαιτούνται και
προχωρώντας σε ανάλογη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα και η κατάλληλη
στατιστική ανάλυση των μετρήσεων πεδίου θα παραδίδονται με την σύνταξη σχετικής έκθεσης. Ο
Ανάδοχος θα παραδώσει σχετική έκθεση με έμφαση στα συγκριτικά αποτελέσματα των εργασιών πεδίου
μεταξύ των Φάσεων Β και Γ.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΙV
Φάση Δ -2023
Υπηρεσία 1 - Λήψη μετρήσεων πεδίου για το έτος 2023 – Σύνταξη έκθεσης ανάλυσης καταγραφών και
αποτελεσμάτων. Σύγκριση με Φάση Γ.
Ο Ανάδοχος σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης θα πραγματοποιεί εργασίες πεδίου στις,
καθορισμένες Δειγματοληπτικές Επιφάνειες (ΔΕ), καταγράφοντας τα στοιχεία που απαιτούνται και
προχωρώντας σε ανάλογη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα και η κατάλληλη
στατιστική ανάλυση των μετρήσεων πεδίου θα παραδίδονται με την σύνταξη σχετικής έκθεσης.
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Υπηρεσία 2 – Τελική έκθεση αποτελεσμάτων εργασιών πεδίου και φωτοερμηνείας
Ο Ανάδοχος θα συντάξει έκθεση με τα συγκριτικά αποτελέσματα των εργασιών πεδίου και φωτοερμηνείας
των φωτοσημείων που έχουν πραγματοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια των Φάσεων Α έως Δ. Από τα
αποτελέσματα αυτά θα δοθεί έμφαση στις θέσεις (σημεία – εκτάσεις) και τα στοιχεία όπου
παρατηρούνται χαρακτηριστικές μεταβολές (π.χ. αύξηση αριθμού ξηράνσεων πεύκων, εμφάνιση
ξηράνσεων ατόμων κυπαρισσιών, μεταβολές αφθονίας προνυμφών ή ώριμων εντόμων κ.λπ.). Τέλος, ο
Ανάδοχος σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης θα προτείνει την τελική μορφή των πρωτοκόλλων
παρακολούθησης και θα περιγράψει αναλυτικά την διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων. Το τελικό
πρωτόκολλο παρακολούθησης θα επιλεγεί από το Φορέα Διαχείρισης που θα είναι υπεύθυνος για την
τήρηση του.
ΓΕΝΙΚΑ
Οι εργασίες φωτοερμηνείας των δορυφορικών εικόνων θα γίνουν με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών ή/και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης 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.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ
Οι εργασίες πεδίου στις Δειγματοληπτικές Μονάδες (ΔΕ) θα πραγματοποιούνται από κοινού (Ανάδοχος –
Φορέας Διαχείρισης). Ο Ανάδοχος κατά τις εργασίες πεδίου ενδέχεται να απαιτηθεί να διαμείνει εντός της
περιοχής του Εθνικού Πάρκου, για την βέλτιστη χρονική και χωρική κατανομή των εργασιών αυτών και την
μείωση των άσκοπων μετακινήσεων. 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 εργασιών.
Το πρόγραμμα των εργασιών πεδίου, θα καταρτίζεται από το Φορέα Διαχείρισης και τον Ανάδοχο από
κοινού, κατά την πρώτη φάση υλοποίησης του έργου και κατ’ έτος, θα λαμβάνει υπόψη του τις καιρικές
συνθήκες και τον γενικό προγραμματισμό των υπηρεσιών και με βάση αυτό θα παρακολουθείται η πορεία
των εργασιών πεδίου.
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.
ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι την 31η
Οκτωβρίου 2023 και θα παραληφθεί σε τέσσερις (4) Φάσεις:
 Α’ φάση (τρεις μήνες από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης) – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ι
 Β’ φάση (από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021) – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΙΙ
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 Γ’ φάση (από την 1η Απριλίου 2022 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022) – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΙΙΙ
 Δ’ φάση (από την 1η Απριλίου 2023 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023) – ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΙV
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 τον προγραμματισμό εργασιών τους.
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
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 : € 10.059,91
Εκτιμώμενη αξία κάθε Φάσης της σύμβασης:
Χορήγηση ποσού 25% της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή του
παραδοτέου έκαστης Φάσης ανά έτος (Α Φάση -2020, Β Φάση -2021, Γ Φάση -2022, Δ Φάση -2023)
Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις:
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: 12.474,30 € (προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ: € 10.059,91, ΦΠΑ : 24%). Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 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

Οικονομική Προσφορά
προς το ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
σύμφωνα με τη Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την υλοποίηση της Σύμβασης:
«Εγκατάσταση μόνιμων ΔΕ παρακολούθησης ασθενειών του πεύκου»
στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Ανάπτυξη και προστασία περιοχών Δικτύου Natura 2000 Δυτικής Κρήτης»
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 12.474,30 € 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 (καθαρή αξία, σε ευρώ):
Αριθμητικώς …………………………
Ολογράφως…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Προσφερόμενο τίμημα (σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λοιπών φόρων και κρατήσεων):
Αριθμητικώς…………………………
Ολογράφως…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικής και ολογράφως αναγραφής υπερισχύει η τελευταία.
Έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους οποίους και αποδέχομαι ρητά και
ανεπιφύλακτα.
Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει για δύο (2) μήνες, από την ημερομηνία 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)

(1)

ΠΡΟΣ :

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:
Τόπος Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

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:
1. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση του Φορέα
Διαχείρισης, λόγω αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης.
2. Δεσμεύομαι πως η σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπ. αριθμ. 644/09-102020 πρόσκληση, τους οποίους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα.
3. Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρ. 73 ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιον εκ των
ακολούθων λόγων:
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(ΕΕL300της11.11.2008σ.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 οικονομικούφορέα,
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),
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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 ).
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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