
 

 

                       
 

 

 

 

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

 

 
   ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
 
 
Φορέας Διαχείρισης     Χανιά Κρήτης  27/01/2022 
Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης  Αριθμ. Πρωτ. 45  
Διεύθυνση: Π.Ε.Ο. Χανίων – Κισσάμου,  
Φανάρια Αγίων Αποστόλων  
Κάτω Δαράτσο, Χανιά, Κρήτη    ΠΡΟΣ: 
Πληροφορίες: Κοντάκος Δημήτριος   Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς 
Τηλ.: 28210-45570 
E-mail: info@samaria.gr 
Fax: 28210-59777 
 
 

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 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 και Κεντρικού 
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Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις»,  

- 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, 

- 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) 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./16-06-2011), 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) 

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

-  τον ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020) «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 με α.π. 4842/06-10-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ» με 
κωδικό ΟΠΣ 5007763 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» 

- την με α.π. 971/28-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΝΘ146Μ9ΤΝ-ΥΘΡ) Απόφαση έγκρισης της 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών και των όρων αυτής από το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης 

- την με α.π.35/20-01-2022 (ΑΔΑ: Ψ4Α646Μ9ΤΝ-7ΕΦ, ΑΔΑΜ: 22REQ009947621) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
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- την με α.π. 972/28-12-2021 (ΑΔΑ: 9Κ4Κ46Μ9ΤΝ-ΞΨΕ) Απόφαση συγκρότησης 
των συλλογικών οργάνων αξιολόγησης των προσφορών 

- 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 προμήθεια βιβλίων στο πλαίσιο της Δράσης 1.1 «Διατήρηση και εμπλουτισμός βάσης 
δεδομένων για την βιοποικιλότητα των Λευκών Ορέων» του Υποέργου 1 της Πράξης 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ», 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Η προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 22110000-4, Τυπωμένα βιβλία. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των: 1.500,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 1.415,09, ΦΠΑ : 6%). 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
της παρούσας. 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι:  

η προμήθεια των βιβλίων που περιλαμβάνονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας. 

Τα υπό προμήθεια είδη θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της Δράσης «Διατήρηση και 
εμπλουτισμός βάσης δεδομένων για τη βιοποικιλότητα των Λευκών Ορέων». 

2. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο 
φάκελο έως και την 03/02/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα Ελλάδος 14:00  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 

73100 

(Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών) 
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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 ΤΗ ΔΡΑΣΗ 1.1. «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ» 

ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΠΡΑΞΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ», ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ 

2014-2020» 

 

 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 
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 

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο της προμήθειας όπως αυτή περιγράφεται στο 
Παράρτημα Α. 

Η οικονομική προσφορά των προσφερόντων οικονομικών φορέων θα περιλαμβάνει τις 
νόμιμες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη για την διενέργεια της προμήθειας. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και θα απορρίπτονται. 

4. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

Α) i. 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) ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπο του προσφέροντος οικονομικού φορέα οι λόγοι αποκλεισμού* της παρ. 1 του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.   

→Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται πρωτότυπα από αυτό 
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. 



ΑΔΑ: ΨΣ0Τ46Μ9ΤΝ-5Ψ8



 

  
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Σελίδα 5 από 11 
 

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. 

*Λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016: 

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, 

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 ). 

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. 

Β) «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. 



ΑΔΑ: ΨΣ0Τ46Μ9ΤΝ-5Ψ8



 

  
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Σελίδα 6 από 11 
 

Η Οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει διάρκεια ισχύος (σύμφωνη με τα ανωτέρω 
ζητούμενα) και θα πρέπει να φέρει 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. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάσει τιμής. Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών του 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς-Δυτικής Κρήτης, που έχει συσταθεί για το 
σκοπό αυτό. Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί την Παρασκευή 
04/02/2022. 

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. 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 δε 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 προσφερόντων οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης επικυρώνεται με μια απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους 
προσφέροντες.  

 

6. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
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Το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου θα καταβληθεί κατόπιν της οριστικής 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υπό προμήθεια ειδών. 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. 

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

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια 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) Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% (σημείο α) Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

γ) Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (σημείο β) 

δ) 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) 

ε) Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,06% (σημείο δ) Υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) 

στ) Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του ανωτέρω χαρτοσήμου (σημείο ε) 

ζ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί με τα Παραρτήματά της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (www.samaria.gr) για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών (ήτοι 
έως και την Πέμπτη 03/02/2022).  

- Ο -  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ –  ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

ΔΡ. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 
Προδιαγραφές: 

1. Όλα τα βιβλία θα παραδοθούν καινούρια και σε άριστη κατάσταση 
2. Όλα τα βιβλία θα παραδοθούν με ευθύνη του Αναδόχου στα γραφεία του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (Π.Ε.Ο. Χανίων – Κισσάμου, Φανάρια 
Αγίων Αποστόλων, ΤΚ 73100, Κάτω Δαράτσο) 

3. Τα υπό προμήθεια βιβλία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΑΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΡΑΦΕΙΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ISBN 

1 Τα πουλιά της Ελλάδας, της 
Κύπρου και της Ευρώπης Svensson Lars 

Ελληνική 
Ορνιθολογική 

Εταιρεία 
9789606861338 

2 Mammals of Europe, North 
Africa and the Middle East 

Stéphane Aulagnier, Patrick Haffner, 
AJ Mitchell-Jones, François Moutou, 

Jan Zima 

Bloomsbury 
Publishing 9781472960993 

3 
A Photographic Guide to Insects 

of Southern Europe & the 
Mediterranean 

Paul D Brock NatureBureau 9781874357797 

4 Fungi of Temperate Europe (2-
Volume Set) Thomas Læssøe, Jens H Petersen Princeton 

University Press 9780691180373 

5 
Flight Identification of Raptors of 

Europe, North Africa and the 
Middle East 

Dick Forsman Helm 9781472913616 

6 Identification Guide to Birds in 
the Hand Laurent Demongin 

Laurent Demongin 
(privately 
published) 

9782955501900 

7 Insects and Diseases Damaging 
Trees and Shrubs of Europe 

Milan Zúbrik, Andrej Kunca, György 
Csóka NAP Editions 9782913688186 

8 A Guide to Marine Molluscs of 
Europe 

Axel Alf, Bastian Brenzinger, 
Gerhard Haszprunar, Michael 

Schrödl, Enrico Schwabe 
ConchBooks 9783948603007 

9 Hellenic Conches Thanasis Manousis ConchBooks 9783948603175 

10 The Grasshoppers of Greece Luc PM Willemse, Roy MJC Kleukers, 
Baudewijn Odé 

European 
Invertebrate 
Survey / EIS-
Nederland 

9789076261157 

11 Butterflies of Europe and 
Neighbouring Regions Patrice Leraut NAP Editions 9782913688261 

12 Field Guide to the Dragonflies of 
Britain and Europe 

Klaas-Douwe B Dijkstra, Asmus 
Schröter 

Bloomsbury 
Publishing 9781472943958 

13 European Breeding Bird Atlas 2 

Verena Keller, Sergi Herrando, Petr 
Voříšek, Martí Rodríguez-Franch, 
Marina Kipson, Pietro Milanesi, 
David Martí, Marc Anton, Alena 

Klvaňová, Mikhail V Kalyakin, Hans-
Günther Bauer, Ruud PB Foppen 

Lynx Edicions 9788416728381 

14 The Genus Albinaria in Crete Klaus Kittel, Hans-Jürgen 
Hirschfelder ConchBooks 9783939767961 

15 Ants of Britain and Europe Claude Lebas, Christophe Galkowski, 
Rumsaïs Blatrix, Philippe Wegnez 

Bloomsbury 
Publishing 9781472954084 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Οικονομική Προσφορά 

προς τον ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

σύμφωνα με τη Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης: 

1.1 «Διατήρηση και εμπλουτισμός βάσης δεδομένων για την βιοποικιλότητα των Λευκών 

Ορέων» του Υποέργου 1 της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» 

 

Προϋπολογισμού 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% 

Όνομα/Επωνυμία συμμετέχοντος:………………………………………………………………...  

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

Με την παρούσα προσφέρω ως τίμημα για την προμήθεια όπως περιγράφονται στο 

Παράρτημα Α της πρόσκλησης 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 τους οποίους και αποδέχομαι ρητά και 

ανεπιφύλακτα.  

Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει για δύο (2) μήνες, από την επομένη της  κατάθεσης 

της. 

 

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 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης (2) 

 

 

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  

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: 
  
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. 45/27-
01-2022 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 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,  
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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 ). 
 

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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