
 

 

 

 

 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου Τ.Θ.: 
222, T.K. 28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά 
Τηλ. & Fax: 26710-29258 
Ε-mail: ainosnationalpark@gmail.com 
Ιστοσελίδα: www.aenosnationalpark.gr 
Πληροφορίες: Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκης 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
 

Αργοστόλι, 31/08/2021 
Α.Π. 1426 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΗ: 

Δράσεις βελτίωσης των οικοτόπων της Μεσογειακής 
φώκιας (Monachus monachus) και περιορισμός των 
επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ θαλάσσιων 
θηλαστικών & σκαφών στις περιοχές στις Natura 2000 
της Κεφαλονιάς-Ιθάκης. 

CPV: 
92534000-3: Υπηρεσίες διατήρησης συνθηκών φυσικού 
περιβάλλοντος 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 33.064,52€ (χωρίς ΦΠΑ) ή 41.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), στο 
πλαίσιο του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ), από τις 
πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κωδ. 
ΣΑΕ 2020ΣΕ27510043, ΣΕ2751. Υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Υποέργου Νο 1 «Εφαρμογή της Διαχείρισης Ειδών, 
Οικοτόπων και Περιοχών Natura 2000 του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με Στόχο τη Βελτίωση της 
Κατάστασης Διατήρησης και την Προστασία», της Πράξης 
«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Αίνου για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 
Ειδών και Οικοτόπων» (κωδ. ΟΠΣ 5033022), η οποία έχει 
ενταχθεί στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την απόφαση ένταξης με αρ. 
πρωτ. 2987/01-04-2020 (ΑΔΑ: Ω0Α146ΜΤΛΡ-Ε5Π) της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη», του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων/ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1426 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/08/2021 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Δράσεις βελτίωσης των οικοτόπων της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) και περιορισμός των 
επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ θαλάσσιων θηλαστικών & σκαφών στις περιοχές στις Natura 

2000 της Κεφαλονιάς-Ιθάκης. 
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Σελίδα 2 

(του Άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 όπως τροποιήθηκε και ισχύει) 

Αργοστόλι, 2021 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Συνοπτικός Διαγωνισμός του Άρθρου 117 του Ν.4412/2016 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση 
τη βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Ημερομηνία: 14.09.2021  
Ημέρα: Τρίτη 
Ώρα: 14.00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία: 15.09.2021 
Ημέρα: Τετάρτη 
Ώρα: 11.00 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Γραφεία Αναθέτουσας Αρχής, Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Κουτάβου, ΤΚ 28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού (αυτής συμπεριλαμβανομένης) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 92534000-3: Υπηρεσίες διατήρησης συνθηκών φυσικού περιβάλλοντος 

ΚΑΕ 
61.90 του Π/Υ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για 
τα έτη 2021 και 2022 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
33.064,52€ (χωρίς ΦΠΑ) 
41.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Από την υπογραφή της έως 31.10.2023 σε τρεις φάσεις 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 0,07% 
υπέρ της Αρχής, και σε κράτηση 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με 
τα Άρθρα 375 Παρ. 7 και 350 Παρ. 3 αντίστοιχα του Ν. 4412/2016 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 
64 Ν. 4772/2013) 

Κατά την πληρωμή του Αναδόχου παρακρατείται φόρος 
εισοδήματος επί της καθαρής συμβατικής αξίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ 
ΒΑΡΥΝΕΙ 

ΣΑΕ 275/1, Κωδ. ΣΑ: 2020ΣΕ27510043 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5033022 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), στο πλαίσιο του Ε.Π. 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ), από τις πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων κωδ. ΣΑΕ 2020ΣΕ27510043, ΣΕ2751. 
Υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 1 «Εφαρμογή της 
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Διαχείρισης Ειδών, Οικοτόπων και Περιοχών Natura 2000 του 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με Στόχο τη Βελτίωση 
της Κατάστασης Διατήρησης και την Προστασία», της Πράξης 
«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για 
Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και 
Οικοτόπων» (κωδ. ΟΠΣ 5033022), η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2987/01-04-2020 
(ΑΔΑ: Ω0Α146ΜΤΛΡ-Ε5Π) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων/ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής 
και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του  

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου 
 
 
 
 

Δρ. Γεώργιος Δρακάτος 
Ομότιμος Ερευνητής 

Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

1.1  Γενικά Στοιχεία 

Επωνυμία Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου 

Ταχυδρομική Διεύθυνση Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Θ. 222 

Πόλη Αργοστόλι, Κεφαλονιά 

Ταχυδρομικός Κωδικός 28100 

Τηλέφωνο 26710-29258 

Φαξ 26710-29258 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  mxanthakis@aenosnationalpark.com 

Αρμόδιος για Πληροφορίες Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκης 

Γενική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (URL) https://aenosnationalpark.gr/  

1.2  Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή και κύριος του αντικειμένου της σύμβασης είναι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Αίνου, εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή». Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου είναι Ν.Π.Ι.Δ. 
εποπτευόμενο από το ΥΠΕΝ και ανήκει στους λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Ο Φορέας Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Αίνου ιδρύθηκε με το Ν. 2742/1999 και το Ν. 3044/2002. Σύμφωνα με το Ν. 4519/2018 
διευρύνθηκαν τα όρια αρμοδιότητάς του και σύμφωνα με το Ν. 4685/2020 συνεχίζει τη λειτουργία του μέχρι 
την κατάργησή του και τη μετατροπή του σε Παράρτημα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Αίνου, 
Ζακύνθου και Προστατευόμενων Περιοχών Ιονίων Νήσων με έδρα το Αργοστόλι.  

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου είναι κοινωφελές Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό. 

Βάσει του Άρθρου 1 του Ν. 4519/2018, οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) είναι τα 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που έχουν ως σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, 
στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου των Άρθρων 18, 19 και 21 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως 
έχουν αντικατασταθεί με τα Άρθρα 4, 5 και 6 του Ν. 3937/2011 (Α’ 60), σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 
4519/2018 όπως τροποιθηκε με το Ν. 4685/2020. 

1.3  Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η διοίκηση και η διαχείριση των προστατευόμενων 
περιοχών Κεφαλονιάς - Ιθάκης, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου των Άρθρων 18, 19 και 21 
του Ν. 1650/1986 (Α’ 160), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 3 και 4 του Ν. 4519/2018. 
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ΑΡΘΡΟ 2: ΤΙΤΛΟΣ, ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Τίτλος Σύμβασης 

«Δράσεις βελτίωσης των οικοτόπων της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) και περιορισμός των 
επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ θαλάσσιων θηλαστικών & σκαφών στις περιοχές στις Natura 2000 
της Κεφαλονιάς-Ιθάκης.». 

2.2 Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης (Άρθρο 6, Ν. 4412/2016) 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 233.064,52€ χωρίς ΦΠΑ και η συνολική αξία 
αυτής στο ποσό των 41.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%). Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού 
έχει ληφθεί η σχετική απόφαση της Αρχής με θέμα: “Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Δέσμευσης” για τα έτη 
2021, 2022 & 2023 (ΑΔΑ: 6ΝΨΔ46Ψ848-ΑΧΞ, ΑΔΑΜ: 21REQ009096969). 

2.3 Σύντομη Περιγραφή του Αντικειμένου της Σύμβασης (Άρθρο 53, Παρ.2, Εδ. ε του Ν. 4412/2016) 

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι ο περιορισμός των απειλών για τα θαλάσσια θηλαστικά στα ενδιαιτήματα 
που αξιοποιούν. Συγκεκριμένα η δράση στοχεύει στην απομάκρυνση απορριμμάτων από οικοτόπους 
κητωδών ειδών, η εγκατάσταση νέων διαχειριστικών εργαλείων (μόνιμα ποντισμένα υδρόφωνα) για την 
παρακολούθηση του θορύβου, και η ευαισθητοποίηση ενδιαφερομένων (κοινό, αλιείς, αρμόδιες Αρχές) ως 
προς τα θαλάσσια θηλαστικά της περιοχής. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 
92534000-3: Υπηρεσίες διατήρησης συνθηκών φυσικού περιβάλλοντος (σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
213/08 της Επιτροπής). 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου 
της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης», 
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Διάρκεια Υλοποίησης της Σύμβασης (Άρθρο 53, Παρ. 2, Περίπτ. ια και Άρθρο 217 του Ν. 4412/2016) 

Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται από την επόμενη της υπογραφής της και μέχρι 31.10.2023 
(βλέπε Άρθρο 23 της παρούσης). Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί και θα παραληφθεί σε τρεις (3) φάσεις, 
ως ακολούθως. 

• Α’ φάση (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την 31.12.2021) 

• Β’ φάση (από την ολοκλήρωση και παραλαβή της Α’ φάσης μέχρι την 30.12.2022) 

• Γ’ φάση (από την ολοκλήρωση και παραλαβή της Α’ φάσης μέχρι την 30.10.2023) 
 

Για τις φάσεις Α’, Β’, Γ’, ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει παραδοτέα στην Επιτροπή Παρακολούθησης & 
Παραλαβής Έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 4: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από: 

1. Τις διατάξεις του 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». 

2. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς 
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

3. Το Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α 184 - 23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις». 

4. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-8-2002) με τον οποίο ιδρύθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Β/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν. 4412/2016 (Α΄147) περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως τα άρθρα 2 παράγραφος 1 
σημείο 31 και 118 αυτού περί απευθείας ανάθεσης. 

6. Το Ν. 4314/2014 για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την Προγραμματικής Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και το Ν.4331/2015 ΦΕΚ (69/Α/2-7-2015) και ισχύει. 

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

8. Το Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών 
προσώπων και υπηρεσιών δημόσιου τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και 
λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 1. 

9. 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 καθυστερημένων πληρωμών  στις εμπορικές 
συναλλαγές». 

10. Το Ν. 4013/2011 (A 204) “Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων και κεντρικού 
ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων… ” 

11. Το Ν.3861/2010 (Α 112) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 

12. Το ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  
13. Το ν. 2690/1999 (Α 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15. 
14. Το ν. 2121/1993 (Α΄25) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα». 
15. Το π.δ. 28/2015 (Α 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία». 
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16. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες». 
17. Την με αρίθμ. 57654 (Β 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

18. Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης 
“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων”. 

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.  

20. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Υπουργική Απόφαση για 
την Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) 
Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση με 
αρ.84528/ΕΥΘΥ 606 (ΦΕΚ 2706/Β/1.8.2017) και ισχύει, 

21. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/125500/3541: Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2021 
είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του 
Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (ΦΕΚ 
5951/Β/31.12.2020). 

22. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20116/2787 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/07-03-2019) Υπουργική Απόφαση 
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου». 

23. Τις διατάξεις του Κανονισμού εκτέλεσης έργων, ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής 
μελετών και υπηρεσιών, προμήθειας, παράδοσης και παραλαβής αγαθών, υλικών προϊόντων και 
σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ 999/Β/18-
7-2005) ως προς το μέρος που δεν έχει καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και παραμένει 
σε ισχύ. 

24. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Υ.Α. 
27188/15-6-2005 (ΦΕΚ 999/B/18-7-2005). 
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25. Την Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. 
(Aριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60658/1583, ΦΕΚ 2886/Β/05-07-2019). 

26. Την υπ’ αρίθμ. 8/12.06.2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα με την οποία ορίζεται Προϊστάμενος των 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα. 

27. Την υπ’ αριθ. 21η Απόφαση (ΑΔΑ: 9Λ0846Ψ848-ΔΩΝ) της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης/23.04.2021 του 
Δ.Σ. του Φορέα, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Ανάθεσης, Αξιολόγησης και 
Επιλογής, Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών και Αξιολόγησης Ενστάσεων. 

28. Την ανάγκη για δράσεις βελτίωσης των οικοτόπων της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) 
και περιορισμός των επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ θαλάσσιων θηλαστικών & σκαφών 
στις περιοχές στις Natura 2000 της Κεφαλονιάς-Ιθάκης, που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. 
ΥΜΠΕΠΕΡΑΑ. 

29. Την με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2987/01-04-20202781/28.01.2019 Απόφαση Ένταξης της 
Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με Κωδικό ΟΠΣ 5033022 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 

30. Την υπ’ αριθ. 04/14-04-2020 Απόφαση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΦΟΡΕΑ σχετικά 
με την έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου 1 «Εφαρμογή της 
διαχείρισης Ειδών, Οικοτόπων και Περιοχών Natura 2000 του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Αίνου με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και την προστασία» της Πράξης 
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό MIS 5033022 και κωδικό ΣΑ 
2020ΣΕ27510043 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΣΠΑ 2014-2020. 

31. Την υπ’ αριθ. 04/14-04-2020 Απόφαση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΦΟΡΕΑ που 
αφορά στον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του Υποέργου 1 στα πλαίσια του 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

32. Την υπ’ αριθ. 50454/21.05.2020 (ΑΔΑ: 65ΝΑ46ΜΤΛΡ-ΖΜΦ) Απόφασης του Υφυπουργού του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων περί την ένταξη στο ΠΔΕ 2020 της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ. 

33. Το με αριθ. 745/20.06.2021 (ΑΔΑ: ΡΜΣΙ46Ψ848-ΛΣΧ ΑΔΑΜ: 21REQ008638556) πρωτογενές αίτημα 
για την διενέργεια της δαπάνης. 

34. Την με αριθ. 1348/20.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΨΔ46Ψ848-ΑΧΞ ΑΔΑΜ: 21REQ009096969) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης. 

35. Την με αριθ. 1395/27.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΓΧΞ46Ψ848-ΕΛΕ) Απόφαση για έγκριση τευχών και διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Καταγραφή και Προτάσεις διαχείρισης ασπόνδυλων των 
Προστατευόμενων Περιοχών Κεφαλονιάς – Ιθάκης» 

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

ΑΡΘΡΟ 5: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΗΤΡΑ 
(Άρθρα 18 Παρ. 2 και 4 & 130 Παρ. 1 του Ν. 4412/2016)  

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(Άρθρα 53 Παρ. 2 Περίπτ. στ και 117 του Ν. 4412/2016)  

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του Άρθρου 117 του Ν. 
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(Άρθρο 20 του Ν. 4412/2016)  

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

α) Κράτος-μέλος της Ένωσης. 

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

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

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

7.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

7.3 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΤΕΥΧΗ) & ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤ. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
(Άρθρα 2 Παρ. 1 Περίπτ. 14, 53 και 121 του Ν. 4412/2016) 

8.1 Έγγραφα Σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της Περίπτ. 14 της Παρ. 1 του Άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για 
τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα: 

α) Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της. 

β) Η σύμβαση. 

γ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από το Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Αίνου. 

8.2 Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της Διακήρυξης, στα 
Παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της Σύμβασης (τεύχη) μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας 
Αρχής, στη διεύθυνση: https://www.ainosnationalpark.gr/ 

8.3 Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές Πληροφορίες (Άρθρο 121 του Ν. 4412/2016) 

Εφόσον ζητηθούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για το διαγωνισμό το 
αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι μέχρι την 
10/10/2020, αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι μέχρι την 11/10/2020. 

ΑΡΘΡΟ 9: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(Άρθρα 53 Παρ. 2 Περίπτ. ιστ και 97 του Ν. 4412/2016) 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από 
την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (αυτής συμπεριλαμβανομένης). Προσφορά που 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς πρέπει να αναγράφεται στο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ της παρούσας διακήρυξης). 

Για τυχόν παράταση της ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην Παρ. 4 του Άρθρου 97 
του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
(Άρθρο 66 του Ν. 4412/2016) 

10.1 Η παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής θα δημοσιευθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με το Άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 
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10.2 Περίληψη της παρούσας θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ιστοσελίδα http://et.diavgeia.gov.gr) 
σύμφωνα με το Ν. 3861/2010. 

10.3 Η παρούσα Διακήρυξη μαζί με τα Παραρτήματά της σε μορφή αρχείου .pdf, καθώς και το ΤΕΥΔ και το 
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου .doc, όπως επίσης και τυχόν συμπληρωματικές 
πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την ΕΑΑΔΗΣΥ, θα αναρτηθούν και στο δικτυακό 
τόπο της Αρχής: https://aenosnationalpark.gr/ 

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΣΗΣ) – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(Άρθρα 53 Παρ. 2 Περίπτ. ιε και 86 Παρ. 2, 8-11, 13, Άρθρα 88-91, Άρθρο 100 του Ν. 4412/2016)  

11.1 Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

Πίνακας 1. Πίνακας Κριτηρίων Αξιολόγησης Προσφορών 

Αριθμός Κριτηρίου i Περιγραφή Συντελεστής Βαρύτητας 𝝈𝒊 (%) 

1 

Κατανόηση των απαιτήσεων του 
αντικειμένου των υπηρεσιών και εργαλεία 
διοίκησης έργου – διασφάλισης ποιότητας 
υπηρεσιών. 

20 

2 
Ανάλυση υλοποίησης έργου και 
διάρθρωση ομάδας έργου. 

50 

3 
Οργάνωση υπηρεσιών εκπαίδευσης 
(μεταφοράς τεχνογνωσίας) και 
ευαισθητοποίησης. 

30 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

Για το κριτήριο Κ1: 

Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου της σύμβασης από τον προσφέροντα με αναφορά 
στους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας. Αξιολογούνται εργαλεία του προσφέροντα για τη διοίκηση του 
έργου και τη διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα και την ικανοποίηση 
των στόχων και των αναμενόμενων ωφελειών. 

Για το κριτήριο Κ2: 

Αξιολογείται η οργάνωση υλοποίησης του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα κρίσιμα σημεία της σύμβασης 
ώστε να εξασφαλίζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος και η έγκαιρη διάθεση των παραδοτέων 
αυτής. Συμπληρωματικά, αξιολογείται η σύνθεση της ομάδας έργου και ο βαθμός αποτελεσματικότητας του 
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τρόπου διακυβέρνησης της σύμβασης και της επικοινωνίας της προόδου και των κινδύνων με όλους τους 
συντελεστές αυτής (και με τρίτους φορείς). 

Για το κριτήριο Κ3: 

Αξιολογείται η προτεινόμενη μέθοδος μεταφοράς τεχνογνωσίας (εκπαίδευσης) και ευαισθητοποίησης για 
τις ειδικές ανάγκες υιοθέτησης και χρήσης των παραγόμενων υπηρεσιών (με ανάλυση και του βαθμού 
συμβατότητας της μεθόδου παροχής των υπηρεσιών με τις συνθήκες λειτουργίας των δομών του φορέα 
λειτουργίας). 

11.2 Βαθμολόγηση και Κατάταξη Προσφορών 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

Όλοι οι όροι και οι απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους προσφέροντες. Απόκλιση από τους 
υποχρεωτικούς όρους και τις απαιτήσεις επιφέρει τον αποκλεισμό του προσφέροντα. Αξιολογούνται μόνο 
οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή μη σύμφωνες με τους όρους 
της παρούσας απορρίπτονται ως μη κανονικές. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Η βαθμολογία 
κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από τους 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται 
ακριβώς οι απαιτήσεις του κριτηρίου, αυξάνεται δε μέχρι και τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 
απαιτήσεις του κριτηρίου. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς θα προκύπτει από 
το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτήριων. Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής 
προσφοράς δηλαδή υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 

Β = σ1 ∗ β1 + σ2 ∗ β2 +  … + σν ∗ βν 

Όπου: 

σi: ο συντελεστής βαρύτητας για το κριτήριο i και ισχύει σ1 + σ2 + … + σν = 100% 

βi: η βαθμολόγηση για το κριτήριο i 

 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής, είναι η 
προσφορά με τη μεγαλύτερη ανηγμένη τιμή Λ, σύμφωνα με τον παρακάτω μαθηματικό τύπο: 
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Λj = 0,80x(Bj/Bmax) + 0,20x(Tmin/Tj) 

Όπου: 

Bmax: η υψηλότερη συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

Bj: η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του j προσφέροντος 

Tmin: η μικρότερη τιμή προσφοράς 

Tj: η τιμή της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ του j προσφέροντος όπως αυτή έχει συμπληρωθεί στο πεδίο ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ολογράφως) του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Λj: η ανηγμένη τιμή της προσφοράς του j προσφέροντος η οποία στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία 

Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών γίνεται με φθίνουσα σειρά της ανηγμένης τιμής Λ. 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας του οποίου η προσφορά παρουσιάζει τη 
μεγαλύτερη ανηγμένη τιμή προσφοράς 𝛬𝑗. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(Άρθρα 73, 74, 75 & 79Α του Ν. 4412/2016) 

12.1 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται 
στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των 
οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη 
και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις 
των Άρθρων 73 Παρ. 1, 73 Παρ. 2 και 73 Παρ 4 Εδ. α, του Ν. 4412/2016. 

12.2 ΤΕΥΔ (Άρθρα 79 Παρ. 4 και 79Α Παρ. 3 του Ν. 4412/2016) 

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες 
Οδηγίες 15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ και διατίθεται στους 
οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής σε δύο μορφές αρχείου: 
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Αρχείο .pdf, συμπληρωμένο κατά το Μέρος Ι αυτού από την Αναθέτουσα Αρχή, αναρτημένο μαζί με τα λοιπά 
έγγραφα της σύμβασης (ως Παράρτημα Γ της παρούσας διακήρυξης) & 

Αρχείο .doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για 
τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το 
υποβάλουν στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου σε έντυπη μορφή με τα υπόλοιπα έγγραφα της 
προσφοράς. 

12.3 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Γ) είναι οι εξής: 

12.3.1 Λόγοι Αποκλεισμού 

Α) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικός φορέας όταν 
υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που προβλέπονται 
στην Παρ. 1 του Άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α (λόγοι που 
σχετίζονται με ποινικές καταδίκες) του συνημμένου ΤΕΥΔ.  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Β) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οικονομικός φορέας: 

Β1) Όταν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης), σύμφωνα με τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στην Παρ. 2 του Άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β (λόγοι 
που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) του συνημμένου ΤΕΥΔ. 

Β2) Όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Γ) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οικονομικός φορέας: 

Γ1) Όταν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄, σύμφωνα με το 
Άρθρο 18 Παρ 2 Ν. 4412/16. 

Γ2) Αν η Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα, σύμφωνα με το Άρθρο 73 Παρ 2 Περίπτ. 
γ του Ν. 4412/16 ότι «έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) 
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, 
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οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ». 

Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων (Γ1), (Γ2), αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ (λόγοι που σχετίζονται με 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα) του συνημμένου ΤΕΥΔ στα 
αντίστοιχα πεδία. 

Ακόμα ισχύουν και τα ακόλουθα: 

1. Εάν στις ως άνω περιπτώσεις, η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, τότε στην περίπτωση (Α) αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την έκδοση της 
αμετάκλητης απόφασης, ενώ στην περίπτωση (Γ1), αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

2. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η 
Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των 
παραπάνω περιπτώσεων (Α), (Β), (Γ2). 

3. Οικονομικός φορέας στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού των καταστάσεων που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις (Α), (Γ1), (Γ2), της παρούσας Παραγράφου 12.3.1, μπορεί να 
προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). 
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, 
από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να 
κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι Παρ. 8 και 9 του Άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

Τα τυχόν μέτρα αυτοκάθαρσης που έχει λάβει ο οικονομικός φορέας πρέπει να δηλωθούν στα αντίστοιχα 
πεδία του συνημμένου ΤΕΥΔ, στο Μέρος ΙΙΙ. 

12.3.2 Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

Α) Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των ζητουμένων υπηρεσιών, ήτοι να 
διαθέτουν εμπειρία σε έργα παρακολούθησης και προστασίας θαλάσσιας βιοποικιλότητας. 
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Η αποτύπωση των άνω γίνεται στο Μέρος IV.A (Καταλληλότητα) του συνημμένου ΤΕΥΔ. 

Β) Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου και ύψους  

Γ) Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι προσφέροντες πρέπει: 

α) να διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό για τη βέλτιστη υλοποίηση της σύμβασης, ήτοι: 
θαλάσσιοι βιολόγοι ή βιολόγοι ή περιβαλλοντολόγοι ή θαλάσσιοι επιστήμονες, με εμπειρία στην 
επιστημονική κατάδυση, στη θαλάσσια βιοακουστική και στη μελέτη των θαλάσσιων απορριμμάτων 

 
β) Ομάδα έργου στη σύνθεση της οποίας θα περιλαμβάνονται ειδικοί επιστήμονες τα απαραίτητα προσόντα 
των ειδικών επιστημόνων είναι: 

 

1. Έναν συντονιστή Ειδικό Επιστήμονα με ειδίκευση σε θέματα θαλάσσιας οικολογίας και θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας, με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 5 ετών και εμπειρία στο συντονισμό 
ερευνητικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, ο συντονιστής της Ομάδας Έργου, θα πρέπει να είναι 
κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε θέμα θαλάσσιας οικολογίας, και να έχει τεκμηριωμένη 
εμπειρία: α) συντονισμού τουλάχιστον δύο προγραμμάτων στο ευρύτερο αντικείμενο της 
θαλάσσιας οικολογίας και διατήρησης, αθροιστικής διάρκειας τουλάχιστον 36 μηνών, β) σε έργα με 
συναφές αντικείμενο (παρακολούθηση πληθυσμού μεσογειακής φώκιας και θαλάσσιων 
θηλαστικών σε Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή), γ) επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 
ετών. 

 

2. Έναν Ειδικό Επιστήμονα με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υδροακουστική τεχνολογία και θαλάσσια 
βιοακουστική για τη μελέτη κητωδών και τη μακροχρόνια παρακολούθηση επιπέδων υποβρύχιου 
περιβαλλοντικού θορύβου Ο  ειδικός επιστήμονας θα πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου ή διδακτορικού σχετικά με την υδροακουστική, θα πρέπει να  διαθέτει εμπειρία τουλάχιστον 
3 ετών στη χρήση υδροακουστικής τεχνολογίας και θαλάσσιας βιοακουστικής για την 
παρακολούθηση θαλάσσιου θορύβου και εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών για σχετικά με τη χρήση 
υδροακουστικής τεχνολογίας κητωδών. 
 

3. Έναν Ειδικό Επιστήμονα με αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα σχετικά με την παρακολούθηση και 
τον περιορισμό θαλάσσιων απορριμμάτων και αντίστοιχη εμπειρία σε έργα προστασίας της 
θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Ο  ειδικός επιστήμονας θα πρέπει να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου ή διδακτορικού σχετικό με τη θαλάσσιας βιοποικιλότητα και να διαθέτει σχετική εμπειρία 
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τουλάχιστον 3 ετών στην παρακολούθηση και τον περιορισμό θαλάσσιων απορριμμάτων και την 
αντίστοιχη εμπειρία στην προστασία θαλάσσιας μεγαπανίδας. 

 

Σε κάθε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της Σύμβασης προκύψει ανάγκη αντικατάστασης μέλους της 
Ομάδας Έργου, ο Ανάδοχος, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του αντικειμένου της 
Σύμβασης, οφείλει, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής, να αντικαταστήσει το εν λόγω μέλος 
με άλλο, το οποίο διαθέτει τουλάχιστον ισοδύναμα προσόντα με εκείνο που αντικατέστησε. 

Η αποτύπωση των άνω γίνεται στο Μέρος IV.Γ (Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα) του συνημμένου ΤΕΥΔ. 

12.4 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:  

• Το Μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα Μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV) 
συμπληρώνονται από τον προσφέροντα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν 
επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Γ 
της παρούσας. 

• Τα Μέρη ΙΙ.Α και ΙΙ.Β συμπληρώνονται από όλους τους προσφέροντες. 

• Το Μέρος ΙΙ.Γ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες σε περίπτωση στήριξής τους στις 
δυνατότητες άλλων φορέων, δηλ. επίκλησης δάνειας εμπειρίας (βλ. Παράγρ. 12.6 της παρούσας). 

• Το Μέρος ΙΙ.Δ συμπληρώνεται από τους προσφέροντες στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης 
(βλέπε παράγρ 12.7 της παρούσας). 

• Τα Μέρη ΙΙΙ & IV συμπληρώνονται από όλους τους προσφέροντες. 

• Το Μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή 
του νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντα, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της 
υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι:  

• Κάθε προσφέρων που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

• Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
επόμενη Παράγραφο 12.5. 

• Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας ποσοστό της Σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της αξίας, τότε ισχύουν 
τα αναφερόμενα στην Παράγρ. 12.7β κατωτέρω. 

12.5 Ενώσεις Οικονομικών Φορέων (Άρθρα 19 και 96 του Ν.4412/2016)  

α) Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την 
προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της 
Σύμβασης. 
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β) Όταν συμμετέχουν ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α [Τρόπος συμμετοχής] 
του συνημμένου ΤΕΥΔ και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β 
και γ. Επιπλέον, θα πρέπει να υποβληθούν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης, στα οποία 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα Μέρη II έως ΙV. 

γ) Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην 
ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

12.6 Στήριξη στην Ικανότητα Τρίτων (Άρθρο 78 του Ν. 4412/2016) 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 12.3.2Β) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 12.3.2Γ), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται. 

Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που 
ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016, 
ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

12.7 Υπεργολαβία (Άρθρα 58 και 131 του Ν. 4412/2016) 

α) Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) 
της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ του συνημμένου ΤΕΥΔ. 

β) Σύμφωνα με την Παρ. 6 του Άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% της αξίας της σύμβασης, 
τότε υποβάλλεται υποχρεωτικά μαζί με το ΤΕΥΔ του προσφέροντος και χωριστό/ά ΤΕΥΔ για καθέναν από 
τον/τους υπεργολάβο/ους, όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 
Α, Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του συνημμένου ΤΕΥΔ, προκειμένου να επαληθευτεί και για αυτούς η μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού των Άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω 
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επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να 
τον/τους αντικαταστήσει. 

12.8 Η Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις 
παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής και περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 17 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ» της παρούσας, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 

ΑΡΘΡΟ 13: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(Άρθρα 53 Παρ. 2 Περίπτ. δ, 96 και 121 του Ν. 4412/2016) 

13.1 Τόπος/ Χρόνος Διενέργειας Διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση: Φορέας Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Αίνου, Αργοστόλι, ΤΚ 28100, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, την 
15/09/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & 
έναρξης αποσφράγισης προσφορών). 

13.2 Τόπος/ Χρόνος Υποβολής Προσφορών 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση της 
Παραγράφου 13.1 άνω. Οι προσφορές υποβάλλονται: 

(α) Με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής. 

(β) Με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σε περίπτωση κατάθεσής τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής ή αποστολής τους (ταχυδρομικής ή 
courier) στην Αναθέτουσα Αρχή, περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί 
εφόσον έχουν περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή και έχουν πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την 
προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και την 
14/09/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 (καταληκτική ημερομηνία και ώρα παραλαβής των προσφορών, 
των περιπτ. α και β). Η Αναθέτουσα Αρχή δε φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δε θα 
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα ακόμα και αν η 
Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με 
οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλώνται 
και φυλάσσονται από την Υπηρεσία και παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης Προσφορών προ της εκπνοής της προθεσμίας παραλαβής προσφορών που ορίζεται στο 
επόμενο εδάφιο γ. 

(γ) Με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, την ημέρα 
διενέργειας διαγωνισμού, ήτοι την 15/09/2021, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.30 π.μ. (ώρα έναρξης 
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παραλαβής προσφορών) μέχρι και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/ παραλαβής των προσφορών 
της περίπτ. γ). 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης Προσφορών σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (την ακριβή ημέρα/ ώρα 
που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ημέρα/ ώρα που παρελήφθη η συστημένη 
επιστολή από την Αρχή ή την ακριβή ημέρα/ ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αρχής) και τις 
απορρίπτει ως μη κανονικές. 

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

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν εγγράφως από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δηλ. το αργότερο πέντε (5) μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, δεν έχουν παρασχεθεί εγγράφως το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή να παρατείνει τις 
προθεσμίες. 

ΑΡΘΡΟ 14: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΓΛΩΣΣΑ – ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
(Άρθρα 92 έως 96 του Ν. 4412/2016) 

14.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (έγχαρτες) και ηλεκτρονική μορφή (σε σύμπακτο δίσκο – CD 
ή DVD) με βάση τις απαιτήσεις της διακήρυξης για όλες τις ζητούμενες υπηρεσίες και παραδοτέα. Δεν 
επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος 
προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΣ τον «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ» (*) 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ 

……………………………………………………………………………………. 

[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή: επωνυμία του νομικού προσώπου και σε 
περίπτωση ένωσης τις επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα 
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, e-mail)] 

Για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό: «Δράσεις βελτίωσης των οικοτόπων της Μεσογειακής φώκιας 
(Monachus monachus) και περιορισμός των επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ θαλάσσιων 

θηλαστικών & σκαφών στις περιοχές στις Natura 2000 της Κεφαλονιάς-Ιθάκης» 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1426/31.08.2021 

Αναθέτουσα Αρχή: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 

(Δ/νση: Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά) 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΦΔΕΔΑ): 14/09/2021 (**) 

(*) Εφόσον η προσφορά κατατίθεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την περίπτωση 
του άρθρου 13.2 (γ) άνω, στο πεδίο αυτό αναγράφεται: «Προς την Επιτροπή 
Διαγωνισμού». 

(**) Εφόσον η προσφορά κατατίθεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την περίπτωση 
του άρθρου 13.2 (γ) άνω. 

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς περιέχει τα ακόλουθα: 

α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλέπε Παρ. 14.2.A της 
παρούσας). 

β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλέπε Παρ. 14.2.B της παρούσας). 
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον 
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει το έντυπο 
της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην Παρ. 14.2.Γ της παρούσας. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

14.2 Περιεχόμενο Επιμέρους Φακέλων 
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14.2.Α Δικαιολογητικά Συμμετοχής (Άρθρο 93 του Ν. 4412/2016) 

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής: 

- Το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο - υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 12 της παρούσας. 

14.2.Β Τεχνική Προσφορά (Άρθρο 94 Ν.4412/2016) 

Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει: 

- Τεχνική Περιγραφή των προσφερόμενων εργασιών, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
«ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» της 
παρούσας Διακήρυξης, στην οποία ο προσφέρων θα περιγράφει αναλυτικά και ακριβώς πώς 
πληρούνται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές. Το κείμενο της τεχνικής περιγραφής 
πρέπει να φέρει συνεχή αρίθμηση των σελίδων της. 

14.2.Γ Οικονομική Προσφορά (Άρθρο 95 Ν.4412/2016) 

Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει:  

- συμπληρωμένο (τιμή σε ευρώ) το Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (το οποίο περιλαμβάνεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ της παρούσας Διακήρυξης, που βρίσκεται αναρτημένο σε επεξεργάσιμη μορφή 
στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής μαζί με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης). Η οικονομική 
προσφορά σφραγίζεται και υπογράφεται κατά περίπτωση από το/τους νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-
ους του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την 
αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους. 

1. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το έντυπο της οικονομικής 
προσφοράς του εν λόγω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε’, υποχρεωτικά συμπληρωμένο στο σύνολο των πεδίων 
του. 

2. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης και εντός του ζητούμενου 
διαστήματος. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ 
όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

3. Η τιμή προσφοράς είναι το ποσό που έχει συμπληρωθεί στο πεδίο α/α 3: «ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του 
Παραρτήματος E’ της παρούσας Διακήρυξης. 

Αναγράφεται αριθμητικά η συνολική τιμή προσφοράς προ και με Φ.Π.Α. 
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Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ, επιτρέπονται δε μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές 
του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

5. Επισημαίνεται ότι απορρίπτεται προσφορά που: 

α) Δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα. 

β) Δεν προκύπτει με σαφήνεια η τιμή προσφοράς, με την επιφύλαξη της Παρ. 4 του Άρθρου 102 του Ν. 
4412/2016. 

γ) Η συνολική προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, όπως αυτή δίδεται στο 
Άρθρο 2.2 της παρούσας Διακήρυξης. 

δ) Θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής. 

ε) Δεν αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της ή στην οποία ορίζεται χρόνος ισχύος μικρότερος από τον ζητούμενο 
στο Άρθρο 9 της παρούσας Διακήρυξης, δηλ. από εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 

6. Επισημαίνεται ακόμη ότι: 

α) Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα, η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα με το 
Άρθρο 102 Παρ. 4 του Ν. 4412/2016. 

β) Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισμού των προσφερόμενων τιμών μπορεί να 
συμπεριληφθεί στο τέλος του εντύπου οικονομικής προσφοράς. 

γ) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκμηρίωση των τιμών προσφοράς, οι δε προσφέροντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά εντός 
προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η ευθύνη 
για την ακρίβεια των αναφερομένων βαρύνει αποκλειστικά τον προσφέροντα. 

δ) Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διακήρυξη/ σύμβαση, 
αφενός είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα, 
αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση για την Αρχή. 

ε) Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής των στοιχείων της προσφοράς, 
υπερισχύει η έντυπη μορφή. 

14.3 Γλώσσα 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογητικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβληθούν και 
στην Αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. 
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Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961, 
που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α' 188). Κατά τα λοιπά, τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο Άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 και στο Άρθρο 92, Παρ. 8 του Ν. 4412/2016. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

14.4 Λοιπά Στοιχεία 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος. 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(Άρθρα 86, 96, 100, 102 και 117, Παρ. 2 του Ν. 4412/2016) – ισότιμες προσφορές (Άρθρο 90 του Ν. 
4412/2016) 

15.1 Έναρξη Διαδικασίας 

Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Παρ. 
13.1 της παρούσας. Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω ημερομηνία 
στην αρμόδια ΕΔΔΑΠ, σύμφωνα με την Παρ 13.2(γ) της παρούσας, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, 
μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης υποβολής αυτών. Η παραλαβή μπορεί να συνεχιστεί και μετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
Πρόεδρο της ΕΔΔΑΠ με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται 
δεκτή άλλη προσφορά. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στη διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική 
ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης. 

15.2 Επιμέρους Στάδια 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο φάκελος 
της τεχνικής προσφοράς, καθώς και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την ΕΔΔΑΠ 
όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο. 
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Στη συνέχεια, η ΕΔΔΑΠ, σε κλειστή συνεδρίαση, καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

β) Ακολούθως, σε κλειστή συνεδρίαση, η ΕΔΔΑΠ προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με 
τα έγγραφα της διακήρυξης Αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και 
σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. 

Στο πλαίσιο της επαρκούς αξιολόγησης της προτεινόμενης λύσης, οι προσφέροντες ενδέχεται να κληθούν 
να παρουσιάσουν τη λειτουργικότητα της προτεινόμενης λύσης, τις διασυνδέσεις και τα κρίσιμα σημεία 
επιτυχίας, με τον τρόπο που οι ίδιοι το έχουν συλλάβει. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του αιτήματος στον προσφέροντα. 

Στη συνέχεια η ΕΔΔΑΠ συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 
όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και για την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών 
προσφορών με βάση τα κριτήρια και την διαδικασία του Άρθρου 11 της παρούσας. 

γ) Τέλος, η ΕΔΔΑΠ σε κλειστή συνεδρίαση, προβαίνει στον έλεγχο και την αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών, των προσφερόντων των οποίων τις προσφορές έκρινε αποδεκτές κατά τα δύο προηγούμενα 
στάδια, και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την απόρριψη ή την αποδοχή τους, 
καταγράφει την κατάταξη κατά φθίνουσα κλίμακα των προσφορών βάσει της ανηγμένης τιμής προσφοράς 
(βλέπε σχετικά Άρθρο 11 της παρούσας) και την εισήγησή της για τον Προσωρινό Ανάδοχο. 

Προσωρινός Ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, ήτοι εκείνος του οποίου η 
προσφορά παρουσιάζει την μεγαλύτερη ανηγμένη τιμή Λ, βλέπε και Άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης. 

Σε περίπτωση προσφορών με την ίδια ανηγμένη τιμή Λ, η εισήγηση για Προσωρινό Ανάδοχο γίνεται στην 
προσφορά με την υψηλότερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, ενώ στην περίπτωση που είναι ίδιες και οι 
βαθμολογίες τεχνικών προσφορών, διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
ΕΔΔΑΠ και παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, και τα 
αποτελέσματά της καταγράφονται στο ως άνω πρακτικό. 

Τα ως άνω βήματα α, β και γ μπορούν να καταγραφούν και σε ένα ενιαίο πρακτικό.   

15.3 Επικύρωση Αποτελεσμάτων 

Τα πρακτικά (ή το ενιαίο πρακτικό) με τα αποτελέσματα των τριών ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μια 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής σε όλους τους προσφέροντες 
μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών όλων των ως 
άνω σταδίων. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 
και τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 20 της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 16: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
(Άρθρο 103 του Ν. 4412/2016) 

16.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («Προσωρινό Ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα Μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του συνημμένου ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά 
υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην ΕΔΔΑΠ. 

16.2 Αν δεν προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της Παραγράφου 16.1 αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 
Αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση 
των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

16.3 Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 
ψευδή ή ανακριβή ή ο Προσωρινός Ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα παραπάνω 
δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού των Μερών ΙΙΙ.Α, ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των Μερών IV.Α, IV.Β και IV.Γ του συνημμένου ΤΕΥΔ, τότε εφαρμόζονται, κατά 
περίπτωση, οι διατάξεις των Παρ. 3 έως 5 του Άρθρου 103 του Ν. 4412/2016. 

16.4 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την ΕΔΔΑΠ, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην 
Παράγραφο 16.2 άνω και τη διαβίβαση του φακέλου στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη απόφασης είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται με την ως άνω απόφαση κατακύρωσης (βλ. Άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). 

16.5 Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν αλλά και της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη του Άρθρου 18.1 της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ) 
(Άρθρο 80 του Ν. 4412/2016) 

17.1 Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να υποβάλει ο Προσωρινός 
Ανάδοχος στην προθεσμία του Άρθ. 16.1 της παρούσας είναι τα εξής: 

17.1.1 Όσον αφορά τους ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ του Άρθρου 12.3.1: 
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Α) Για τα όσα δηλώθηκαν στα Μέρη ΙΙ.Α & ΙΙ.Β του ΤΕΥΔ, υποβάλλονται τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει 
να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής, κ.λπ.), τυχόν τρίτοι στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

Β) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι Αποκλεισμού που σχετίζονται με Ποινικές 
Καταδίκες), περίπτωση 12.3.1.Α της παρούσας διακήρυξης, απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα 
πρόσωπα που αναφέρονται στο Άρθρο 12.3.1Α της παρούσας. 

Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που Σχετίζονται με την Καταβολή Φόρων ή 
Εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης), Περίπτωση 12.3.1.Β της παρούσας διακήρυξης: 

Ι) Για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το Ελληνικό δημόσιο. 

ΙΙ) Για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια, κατά 
περίπτωση, αρχή του Ελληνικού Κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον 
αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική 
νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). 

Ειδικά για την περίπτωση της Παραγράφου 12.3.1.Βα, πέραν των ως άνω πιστοποιητικών, υποβάλλεται 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που Σχετίζονται με Αφερεγγυότητα ή 
Επαγγελματικό Παράπτωμα), περιπτώσεις 12.3.1.Γ1 & Γ2 της παρούσας διακήρυξης: 

Ι.1) Για την περίπτωση Γ1 του Άρθρου 12.3.1, ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 
προβλέπονται στην Παρ. 2 του Άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ο Προσωρινός Ανάδοχος θα πρέπει να 
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του, για την περίπτωση Γ2 του Άρθρου 12.3.1, 
ήτοι για τη μη αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην Παρ. 2 του Άρθρου 18 του Ν. 
4412/2016. 

Ι.2) Για την περίπτωση Γ2 του Άρθρου 12.3.1, ήτοι για τη μη παραβίαση των διατάξεων του εργατικού 
δικαίου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Εδάφιο γ της Παρ. 2 του Άρθρου 73 του Ν. 4412/2106, 
και μέχρι να καταστεί εφικτή από τον ΣΕΠΕ η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην Περίπτωση 
γ της Παραγράφου 2 του Άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, ο Προσωρινός Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που προβλέπονται στην Περίπτωση γ της Παρ. 2 του Άρθρου 73 του Ν. 
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4412/2016, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 
αυτού. 

Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – Προσωρινό Ανάδοχο και στην 
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας της Παραγρ. 12.7.β 
της παρούσας, υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο. 

17.1.2 Όσον αφορά τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ του Άρθρου 12.3.2: 

Α) Για την Περίπτωση 12.3.2.Α της παρούσας διακήρυξης (Καταλληλόλητα Άσκησης Επαγγελματικής 
Δραστηριότητας), ήτοι όσα δηλώθηκαν στο Μέρος IV.Α του ΤΕΥΔ, οι προσφέροντες προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου ή άλλης αρμόδιας αρχής (π.χ. 
φορολογικής) του κράτους εγκατάστασης. 

Β) Για την Περίπτωση 12.3.2.Γ της παρούσας διακήρυξης (Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα), ήτοι για 
όσα δηλώθηκαν στο Μέρος IV.Γ του ΤΕΥΔ, οι προσφέροντες προσκομίζουν: 

α- Συμβάσεις σχετικές με το αντικείμενο του έργου που αποδεικνύουν εμπειρία σε δράσεις βελτίωσης 
των οικοτόπων θαλάσσιων θηλαστικών . 

β- Πίνακα της Ομάδας Έργου Αναδόχου (ΟΕΑ) με σχετικούς τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις γνώσεων 
και αποδεικτικά εμπειρίας. Μαζί με τον εν λόγω πίνακα, ο προσφέρον θα προσκομίσει και τους 
σχετικούς τίτλους σπουδών ή/και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, με τα οποία θα αποδεικνύεται ότι 
διαθέτει: 

Έναν συντονιστή Ειδικό Επιστήμονα με ειδίκευση σε θέματα θαλάσσιας οικολογίας και θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας, με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 5 ετών και εμπειρία στο συντονισμό 
ερευνητικών προγραμμάτων. Έναν Ειδικό Επιστήμονα με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υδροακουστική 
τεχνολογία και θαλάσσια βιοακουστική για τη μελέτη κητωδών και τη μακροχρόνια παρακολούθηση 
επιπέδων υποβρύχιου περιβαλλοντικού θορύβου Έναν Ειδικό Επιστήμονα με αποδεδειγμένη εμπειρία σε 
έργα σχετικά με την παρακολούθηση και τον περιορισμό θαλάσσιων απορριμμάτων και αντίστοιχη εμπειρία 
σε έργα προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. 
17.2 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

17.3 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων 
σύμφωνα με την Παράγραφο 12.6, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό. 

17.4 Για το χρόνο έκδοσης και ισχύος των αποδεικτικών μέσων, βλέπε έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με αρ. πρωτ. 
2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ). 

17.5 Όπου στο παρόν Άρθρο απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, οι σχετικές δηλώσεις του Προσωρινού 
Αναδόχου μπορούν να γίνονται στην ίδια, μία, υπεύθυνη δήλωση. 
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ΑΡΘΡΟ 18: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(Άρθρο 105 του Ν. 4412/2016) 

18.1 Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα - εκτός από 
τον Προσωρινό Ανάδοχο - που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 15 της παρούσας, με 
κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά της 
απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του Άρθρου 127 του Ν. 4412/16 (βλέπε Άρθρο 20 της παρούσας). 

18.2 Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον Ανάδοχο και τον 
προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, εντός προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις είκοσι (20) μέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση 
καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το Άρθρο 21 της παρούσας. 

18.3  Η υπογραφή της Σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να 
υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος 
και ακολουθείται η διαδικασία του Άρθρου 11 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης 
ματαιώνεται, σύμφωνα με την Περίπτωση β' της Παραγράφου 1 του Άρθρου 106 του Ν. 4412/16. 

18.4 Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του Άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 19: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(Άρθρο 91 του Ν. 4412/2016) 

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα κατά την έννοια των Άρθρων 13.2 και 15.1 της 
παρούσας. 

Απορρίπτονται προσφορές που δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Άρθρου 12 της 
παρούσας. 

Απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται κατά παράβαση των όρων σύνταξης και υποβολής που 
τίθενται στα Άρθρα 13 και 14 της παρούσας. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται και απορρίπτονται σε περίπτωση που υποβάλλονται. 

Απορρίπτονται προσφορές που περιέχουν ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση και δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 102 
του Ν. 4412/2016. 
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Επίσης, απορρίπτονται προσφορές για τις οποίες οι προσφέροντες δεν έχουν παράσχει τις απαιτούμενες 
εξηγήσεις στην προκαθορισμένη προθεσμία ή οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έγιναν αποδεκτές, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.  

Απορρίπτεται προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. 

Απορρίπτονται προσφορές υπό αίρεση. 

ΑΡΘΡΟ 20: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
(Άρθρο 127 του Ν. 4412/2016) 

20.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της 
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Για την άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης, η ένσταση 
υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 
της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον 
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της Διακήρυξης, η Αναθέτουσα Αρχή 
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την 
άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

20.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο Άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 
ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο. 

20.3 Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

20.4 Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης 
ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης του παρόντος 
άρθρου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Αρχής, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης του παρόντος άρθρου αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 
βοηθημάτων της παρούσης παραγράφου. Πέρα από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δε χωρεί καμία άλλη 
τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο Εδάφιο 2 της Παρ. 1 του Άρθρου 36 του Π.Δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
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ΑΡΘΡΟ 21: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
(Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016) 

21.1 Εγγύηση συμμετοχής 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται «εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στα 
έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ, και 
καθορίζεται σε (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων 
προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης 
συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών 
φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων 
των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για 
τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα 
έγγραφα της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν από τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 

Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγραφα της 
σύμβασης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την 
έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας 
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων: 

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, ή 

β) παρέχει εν γνώσει του ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, ή 

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά, ή 

δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ή 

ε) υπέβαλε μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2, ή 

στ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η 
εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται, με την επιφύλαξη της παρ. 2, στους λοιπούς προσφέροντες μετά από: 

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, 

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής 
προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, 
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γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 
έως 327 του ν. 4700/2020 (Α’ 127), εφόσον απαιτείται. 

Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες 
σε περίπτωση: 

α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και 

β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα 
ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκων βοηθημάτων ή έχει 
λάβει χώρα παραίτηση από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.». Το 
κείμενο της διακήρυξης διορθώνεται αναλόγως σε οποιαδήποτε σημείο αναφέρεται η «εγγύηση 
συμμετοχής». 

Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής. 

(Πρβλ Εδάφιο 6 της Παρ. 1α του Άρθρου 72 του Ν. 4412/2016) 

21.2 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης 
εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

Η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) το φορέα προς τον οποίο απευθύνεται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 
η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), 

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα & ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης, 

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, 
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ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία: α) 
την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Αρχή προς την οποία απευθύνεται δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και η) τον τίτλο της Σύμβασης. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης κατά το Άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της νέας 
Σύμβασης, νέα εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της 
αξίας της νέας Σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται τμηματικά ανά στάδιο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων του αντίστοιχου σταδίου, βλέπε και Άρθρο 24 της παρούσας. 

Σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.    

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από 
τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης όπως ορίζεται στο Άρθρο 3.1 της παρούσας. 

21.3 Εγγυητική Προκαταβολής 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής, συνεπώς δεν απαιτείται προσκόμιση της εγγυητικής αυτής. 

21.4 Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών 

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

21.5 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 

21PROC009135128 2021-08-31



 

 

 

 

 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Σελίδα 37 

ΑΡΘΡΟ 22: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
(Άρθρο 106 του Ν. 4412/2016) 

22.1 Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης: 

α) Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα 
έγγραφα της σύμβασης. 

β) Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της Παραγράφου 5 του Άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

γ) Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης. 

δ) Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή ή τον 
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο. 

ε) Αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της Σύμβασης. 

στ) Αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη. 

ζ) Στην περίπτωση της Παραγράφου 4 του Άρθρου 97 του Ν.4412/2016. 

η) Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

22.2 Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις - εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι Παρ. 3-5 του Άρθρου 
106 του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 23: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(Άρθρο 217 του Ν. 4412/2016) 

Η σύμβαση θα εκτελεστεί σε τρεις (3) Φάσεις, όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

Α’ φάση (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι την 31.12.2021) 

Β’ φάση (από την ολοκλήρωση και παραλαβή της Α’ φάσης μέχρι την 31.12.2022) 

Γ’ φάση (από την ολοκλήρωση και παραλαβή της Β’ φάσης μέχρι την 31.10.2023) 

ΑΡΘΡΟ 24: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
(Άρθρα 216 & 219 του Ν. 4412/2016) 

24.1 Παρακολούθηση του Αντικειμένου της Σύμβασης 
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Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής (ΕΠΠ). Η ΕΠΠ 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, υπό 
τους όρους του Άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.  

Η ΕΠΠ θα συνεργάζεται στενά με την Ομάδα Έργου του Αναδόχου (ΟΕΑ) για τη διαδικασία ανάπτυξης και 
την υλοποίηση εκάστης Φάσεως της Σύμβασης. 

24.2 Παραλαβή του Αντικειμένου της Σύμβασης 

Οι υπηρεσίες παραλαμβάνονται τμηματικά, ανά Φάση, σύμφωνα με το Παράρτημα Β: Αναλυτική 
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου και Μορφή (Ηλεκτρονική, Έντυπη) των Επιμέρους Φάσεων του 
Προγράμματος «∆ράσεις βελτίωσης των οικοτόπων της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) και 
περιορισμός των επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ θαλάσσιων θηλαστικών & σκαφών στις περιοχές 
στις Natura 2000 της Κεφαλονιάς-Ιθάκη». 

ΑΡΘΡΟ 25: ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
(Άρθρα 203, 205 & 218 του Ν. 4412/2016) 

25.1 Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι 
σύμφωνες με τη Σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της Σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

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

Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη Σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης. 

25.2 Αν οι υπηρεσίες/ παραδοτέα παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
υλοποίησης της Σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι ποινικές ρήτρες 
υπολογίζονται ως εξής: 
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α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
διάρκειας υλοποίησης της Σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
των υπηρεσιών/ παραδοτέων που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης διάρκειας υλοποίησης της Σύμβασης, 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών/ παραδοτέων που 
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δε στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο 
έκπτωτο. 

25.3 Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας 
Αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Κάθε 
διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη Σύμβαση επιλύεται με την άσκηση 
προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 205 
Α του Ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 26: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

26.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Η 
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
της Σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους. 

26.2 Ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, δεν έχουν 
καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, 
καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική 
νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους 
οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών. 

26.3 Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των όρων 
της παρούσης. Περαιτέρω λεπτομέρειες που αφορούν στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, στον τρόπο 
υλοποίησης της Σύμβασης και στον τρόπο πληρωμής θα περιγραφούν στη σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και 
Αναθέτουσας Αρχής. 
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26.4 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν. 4624/2019 σχετικά με 
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων/ General Data Protection Regulation – 
GDPR). 

ΑΡΘΡΟ 27: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΦΟΡΟΙ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

27.1 Χρηματοδότηση της Σύμβασης (Άρθρο 53, Παρ 2, Περίπτ. ζ του Ν. 4412/2016) 

Η Σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), 
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ), από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κωδ. ΣΑΕ 2020ΣΕ27510043, 
ΣΕ2751. Υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 1 «Εφαρμογή της Διαχείρισης Ειδών, Οικοτόπων και 
Περιοχών Natura 2000 του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με Στόχο τη Βελτίωση της Κατάστασης 
Διατήρησης και την Προστασία», της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου 
για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» (κωδ. ΟΠΣ 5033022), η οποία 
έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2987/01-04-2020 (ΑΔΑ: 
Ω0Α146ΜΤΛΡ-Ε5Π) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/ Ειδική 
Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής 
και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και περιλαμβάνεται σε σχετική πίστωση (από τον ΚΑΕ 61.90 «Αμοιβές 
τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος») του προϋπολογισμού της Αρχής) των 
οικονομικών ετών 2021, 2022 & 2023. 

27.2 Φόροι – Κρατήσεις (Άρθρα 350, Παρ. 3, 375 Παρ. 7 του Ν. 4412/2016) 

Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις: 

Α) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την Παρ. 3 του 
Άρθρου 4 του Ν. 4013/11, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 235 του Ν. 4610/2019, επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής 
σύμβασης. Επί της εν λόγω κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20% επί 
του χαρτοσήμου. 

Β) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το Άρθρο 350, Παρ. 3 του 
Ν. 4412/2016 και τα Άρθρα 2, 3 και 6 της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 1191/17 (ΦΕΚ 969Β/22-32017), επί της αξίας κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, επιβάλλεται δε επί της αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 
συμπληρωματικής σύμβασης καθώς και επί της αξίας κάθε είδους δικαιώματος προαίρεσης. Επί της εν λόγω 
κράτησης επιβάλλεται χαρτόσημο 3% και κράτηση υπέρ ΟΓΑ σε ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. 

Γ) Παρακράτηση φόρου επί της καθαρής συμβατικής αξίας (Άρθρο 64, Ν. 4172/2013) 
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27.3 Πληρωμή Αναδόχου/ Δικαιολογητικά Πληρωμής (Άρθρο 200, Παρ. 5, Ν. 4412/2016) 

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

Το 10% της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί στον Ανάδοχο με την ολοκλήρωση της Φάσης Α, δηλ. με την 
παραλαβή όλων των παραδοτέων της Φάσης Α, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Β της παρούσης, τη 
σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και την έκδοση του τιμολογίου από τον Ανάδοχο. 

Το 50% της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί στον Ανάδοχο εφάπαξ με την ολοκλήρωση της Φάσης Β, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Το 40% της συμβατικής αξίας θα καταβληθεί στον ανάδοχο εφάπαξ με την ολοκλήρωση της Φάσης Γ, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

27.4 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Άρθρου 200 Παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

Η αμοιβή του Αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη Παράγραφο 27.2. 

ΑΡΘΡΟ 28: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

28.1 Η Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη Σύμβαση 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:  

α) Η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της Παρ. 4 του Άρθρου 132 του Ν.  
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

β) Ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην Παράγραφο 1 του Άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

γ) Η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του Άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Για τον Φορέα Διαχείρισης 
 Εθνικού Δρυμού Αίνου 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Γεώργιος Δρακάτος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Συνοπτική Περιγραφή των Υπηρεσιών και της Λειτουργίας της Α.Α. 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ιδρύθηκε με το Ν. 3044/2002 όπως τροποποιήθηκε με τους 
Ν. 4519/2018 και Ν. 4685/2020. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου είναι κοινωφελές Ν.Π.Ι.Δ., 
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό. 

Βάσει του Άρθρου 1, οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) είναι τα νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που έχουν ως σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και 
συνόλων της φύσης και του τοπίου των Άρθρων 18, 19 και 21 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως έχουν 
αντικατασταθεί με τα Άρθρα 4, 5 και 6 του Ν. 3937/2011 (Α’ 60), σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 4519/2018. 

ΣΚΟΠΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τουλάχιστον 5 είδη κητωδών απαντώνται και διαβιούν στα παράκτια ή/και στα πελαγικά ύδατα της 
περιοχής μελέτης. Τα είδη αυτά είναι το ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus, Annex ΙΙ 92/43/EEC, IUCN status: 
VU-Τρωτό), το κοινό δελφίνι (Delphinus delphis, Annex ΙV 92/43/EEC, IUCN status: EN-Κινδυνεύον), ο 
φυσητήρας (Physeter macrocephalus, Annex IV 92/43/EEC, IUCN status: EΝ-Κινδυνεύον), ο ζιφιός (Ziphius 
cavirostris, Annex IV 92/43/EEC, IUCN status: DD-Ανεπαρκώς γνωστό), και το ζωνοδέλφινο (Stenella 
coeruleoalba, Annex IV 92/43/EEC, IUCN status: VU-Τρωτό), ενώ έχουν καταγραφεί και εκβρασμοί 
πτεροφάλαινας (Balaenoptera physalus, Annex ΙV 92/43/EEC, IUCN status: VU-Τρωτό). Η περιοχή της 
Κεφαλονιάς είναι επίσης σημαντική για τη Μεσογειακή φώκια (Monachus monachus, Annex ΙΙ 92/43/EEC, 
IUCN status: CR-Κρισίμως κινδυνεύον). Η υψηλή σημασία της περιοχής για τα θαλάσσια θηλαστικά 
αποδεικνύεται περαιτέρω από το ότι αυτή περιλαμβάνεται πλέον στις περιοχές IMMA (Important Marine 
ammal Areas), όπως αυτές ορίστηκαν πρόσφατα από την IUCN. Συγκεκριμένα, το νότιο-νοτιοδυτικό τμήμα 
της Κεφαλονιάς περιλαμβάνεται στην IMMA της Ελληνικής Τάφρου (με έμφαση στο φυσητήρα και στο 
ζιφιό), ενώ το σύνολο των παράκτιων υδάτων της Κεφαλονιάς περιλαμβάνεται στην IMMA του Ιονίου 
Πελάγους (με έμφαση στο κοινό δελφίνι και στη Μεσογειακή φώκια).  

Τα περισσότερα από τα ανωτέρω είδη έχουν μικρούς και ευάλωτους πληθυσμούς τοπικά ή/και σεεπίπεδο 
ανατολικής Μεσογείου, και όλα προστατεύονται σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα όμως, η 
θαλάσσια περιοχή της Κεφαλονιάς χαρακτηρίζεται από έντονη τουριστική (ιδιαίτερα κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες) και ναυτιλιακή δραστηριότητα (δυτικά: ναυτιλιακός δίαυλος Ιονίου Πελάγους, 
βόρεια-βορειοανατολικά: έξοδος σκαφών από Πατραϊκό/Κορινθιακό Κόλπο προς Ιόνιο Πέλαγος, παράκτια 
ύδατα: 

τουριστικά σκάφη ή άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες αναψυχής), ενώ ταυτόχρονα δρομολογούνται 
δράσεις σεισμικής έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο ευρύτερο Ιόνιο Πέλαγος. Η αλιευτική 
δραστηριότητα είναι επίσης σημαντική στην περιοχή μελέτης, ιδιαίτερα στο ανατολικό τμήμα αυτής. 
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Έτσι, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα υλοποίησης της προτεινόμενης Δράσης που περιλαμβάνει: 

• Χειρωνακτική απομάκρυνση απορριμμάτων από το εσωτερικό και στην άμεση περιοχή των σπηλιών 
όπου διαβιούν οι φώκιες 

• Χειρωνακτική αφαίρεση απορριμμάτων από τις “hot-spot” παράκτιες περιοχές, με έμφαση στις περιοχές 
ξεκούρασης της φώκιας 

• Συλλογή επιπλεόντων απορριμμάτων σε παράκτια & θαλάσσια νερά περιοχών “hot-spot” με έμφαση 
στις κύριες περιοχές τροφοληψίας φώκιας/κητωδών θηλαστικών 

• Εγκατάσταση δύο μόνιμων ποντισμένων υδροφώνων σε επιλεγμένα σημεία της περιοχής μελέτης για 
τον έλεγχο των επιπέδων του υποβρύχιου περιβαλλοντικού θορύβου 

• ∆ράσεις ευαισθητοποίησης αλιέων και τουριστών  

Επίσης, η προτεινόμενη ∆ράση θα προσφέρει και νέα διαχειριστικά εργαλεία στην περιοχή (μόνιμα 
ποντισμένα υδρόφωνα για τον έλεγχο του υποβρύχιου περιβαλλοντικού θορύβου και την ακουστική 
ανίχνευση κητωδών). Η διαχειριστική δράση θα εστιάσει στο θαλάσσιο τμήμα των περιοχών Natura 2000 
της Κεφαλονιάς, ωστόσο, δεδομένης της μεγάλης κινητικότητας των θαλάσσιων θηλαστικών. 

 
Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

• Απομάκρυνση απορριμμάτων από οικοτόπους διαβίωσης της Μεσογειακής φώκιας (Monachus 
monachus) και λοιπών κητωδών ειδών. 

• Εγκατάσταση νέων διαχειριστικών εργαλείων (μόνιμα ποντισμένα υδρόφωνα) για την παρακολούθηση 
του θορύβου. 

• Ευαισθητοποίηση ενδιαφερομένων (κοινό, αλιείς, αρμόδιες Αρχές) ως προς τα θαλάσσια θηλαστικά της 
περιοχής. 

 
Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: 

• Σάρωση της ακτογραμμής για τον εντοπισμό, την καταγραφή, χαρτογράφηση και εκτίμηση των πιθανών 
περιοχών ανάπαυσης, διατροφής και αναπαραγωγής της Μεσογειακής φώκιας εντός των περιοχών Natura 
2000 του Φορέα. 

• Χειρωνακτική απομάκρυνση απορριμμάτων από το εσωτερικό και στην άμεση περιοχή των σπηλιών 
όπου διαβιούν οι φώκιες, από τις “hot-spot” παράκτιες περιοχές, με έμφαση στις περιοχές ξεκούρασης, 
από παράκτια & θαλάσσια νερά περιοχών “hot-spot” με έμφαση στις κύριες περιοχές τροφοληψίας 
φώκιας/κητωδών θηλαστικών. 
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• Εγκατάσταση δύο μόνιμων ποντισμένων υδροφώνων σε επιλεγμένα σημεία της περιοχής μελέτης για 
την μακρόχρονη παρακολούθηση των επιπέδων του υποβρύχιου περιβαλλοντικού θορύβου και για την 
ακουστική ανίχνευση κητωδών. 

• Εκτέλεση δειγματοληψίας πεδίου με πλωτό μέσο για την εύρεση hot-spots της φώκιας και των κητωδών, 
η οποία θα περιλαμβάνει τυποποιημένες οπτικές παρατηρήσεις, φωτογραφικές καταγραφές και 
περιοδική λήψη ακουστικών δειγμάτων. 

• ∆ράσεις ευαισθητοποίησης ενδιαφερομένων ως προς την ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων 
θηλαστικών (π.χ. τύπος, φυλλάδια, ταμπέλες σε χώρους εμπορικού ενδιαφέροντος όπως καταδυτικά 
κέντρα ή επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών). 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: 

• Απομάκρυνση απορριμμάτων από οικοτόπους διαβίωσης της Μεσογειακής φώκιας (Monachus 
monachus) και λοιπών κητωδών ειδών. 

• Εγκατάσταση νέων διαχειριστικών εργαλείων (μόνιμα ποντισμένα υδρόφωνα) για την παρακολούθηση 
του θορύβου. 

• Εγκατάσταση νέων διαχειριστικών εργαλείων (κάμερες) για την παρακολούθηση του πληθυσμού 
φώκιας. 

• Ευαισθητοποίηση ενδιαφερομένων (κοινό, αλιείς, αρμόδιες Αρχές) ως προς τα θαλάσσια θηλαστικά της 
περιοχής. 

 

Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: 

• Σάρωση της ακτογραμμής για τον εντοπισμό, την καταγραφή, χαρτογράφηση και εκτίμηση των πιθανών 
περιοχών ανάπαυσης, διατροφής και αναπαραγωγής της Μεσογειακής φώκιας εντός των περιοχών Natura 
2000 του Φορέα. 

• Χειρωνακτική απομάκρυνση απορριμμάτων από το εσωτερικό και στην άμεση περιοχή των σπηλιών 
όπου διαβιούν οι φώκιες, από τις “hot-spot” παράκτιες περιοχές, με έμφαση στις περιοχές ξεκούρασης, 
από παράκτια & θαλάσσια νερά περιοχών “hot-spot” με έμφαση στις κύριες περιοχές τροφοληψίας 
φώκιας/κητωδών θηλαστικών. 

• Εγκατάσταση δύο μόνιμων ποντισμένων υδροφώνων σε επιλεγμένα σημεία της περιοχής μελέτης για 
την μακρόχρονη παρακολούθηση των επιπέδων του υποβρύχιου περιβαλλοντικού θορύβου και για την 
ακουστική ανίχνευση κητωδών. 

21PROC009135128 2021-08-31



 

 

 

 

 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Σελίδα 45 

• Εκτέλεση δειγματοληψίας πεδίου με πλωτό μέσο για την εύρεση hot-spots της φώκιας και των κητωδών, 
η οποία θα περιλαμβάνει τυποποιημένες οπτικές παρατηρήσεις, φωτογραφικές καταγραφές και 
περιοδική λήψη ακουστικών δειγμάτων. 

• Δράσεις ευαισθητοποίησης ενδιαφερομένων ως προς την ανάγκη προστασίας των θαλάσσιων 
θηλαστικών (π.χ. τύπος, φυλλάδια, ταμπέλες σε χώρους εμπορικού ενδιαφέροντος όπως καταδυτικά 
κέντρα ή επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών). 

 

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Το έργο του Αναδόχου θα υλοποιηθεί σε δύο (2) διακριτές φάσεις που αναλύονται ως εξής: 

ΦΑΣΗ Α’: 

Κατά τη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει την εγκατάσταση δύο μόνιμων ποντισμένων 
υδροφώνων σε θαλάσσια περιοχή και την εγκατάσταση καμερών σε σπηλιές που επισκέπτονται οι φώκιες, 
θα σχεδιάσει τις δράσεις απορρύπανσης και τις δράσεις ευαισθητοποίησης. Παράλληλα θα 
πραγματοποιηθεί σάρωση της ακτογραμμής για τον εντοπισμό, την καταγραφή, χαρτογράφηση και 
εκτίμηση των πιθανών περιοχών ανάπαυσης, διατροφής και αναπαραγωγής της Μεσογειακής φώκιας εντός 
των περιοχών Natura 2000 του Φορέα. Θα πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση δύο μόνιμων ποντισμένων 
υδροφώνων σε επιλεγμένα σημεία της περιοχής μελέτης για την μακρόχρονη παρακολούθηση των 
επιπέδων του υποβρύχιου περιβαλλοντικού θορύβου και για την ακουστική ανίχνευση κητωδών. Επιπλέον 
θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση καμερών σε επιλεγμένες σπηλιές.  

Παραδοτέα Φάσης Α’: 

1. Τεχνική Έκθεση με συνοπτική περιγραφή της προετοιμασίας. 

2. Τεχνική έκθεση με την συλλογή δεδομένων χαρτογράφησης περιοχών ενδιαφέροντος. 

ΦΑΣΗ Β’:  

Κατά τη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στη χειρωνακτική απομάκρυνση απορριμμάτων από το 
εσωτερικό και στην άμεση περιοχή των σπηλιών όπου διαβιούν οι φώκιες, από τις “hot-spot” παράκτιες 
περιοχές, με έμφαση στις περιοχές ξεκούρασης, από παράκτια & θαλάσσια νερά περιοχών “hot-spot” με 
έμφαση στις κύριες περιοχές τροφοληψίας φώκιας/κητωδών θηλαστικών. Επιπλέον θα εκτελέσει 
δειγματοληψίας πεδίου με πλωτό μέσο για την εύρεση hot-spots της φώκιας και των κητωδών, η οποία θα 
περιλαμβάνει τυποποιημένες οπτικές παρατηρήσεις, φωτογραφικές καταγραφές και περιοδική λήψη 
ακουστικών δειγμάτων. Θα αναλυθούν τα δεδομένα που θα συλλεχθουν από τα ηχόμετρα και θα 
πραγματοποιηθούν οι δράσεις ευαισθητοποίησης ενδιαφερομένων ως προς την ανάγκη προστασίας των 
θαλάσσιων θηλαστικών (π.χ. τύπος, φυλλάδια, ταμπέλες σε χώρους εμπορικού ενδιαφέροντος όπως 
καταδυτικά κέντρα ή επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών).  

Παραδοτέα Φάσης Β’: 
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1. Ψηφιακό χάρτες με τις τοποθεσίες των σπηλαίων Β φάσης  

2.  Έκθεση πεπραγμένων των εργασιών πεδίου των δράσεων απορρύπανσης κρίσιμων οικοτόπων για 
τα θαλάσσια θηλαστικά Β φάσης. 

3.  Έκθεση πεπραγμένων των δράσεων ευαισθητοποίησης Β φάσης. 

4. Έκθεση ανάλυσης του περιβαλλοντικού θορύβου Β φάσης. 

5. Ψηφιακά δεδομένα πεδίου (φωτογραφίες, ακουστικές καταγραφές) που συλλέχθηκαν κατά τη 
Δράση, και κατάλογος περιγραφής αυτών Β φάσης. 

ΦΑΣΗ Γ’:  

Κατά τη φάση αυτή ο Ανάδοχος θα προχωρήσει στη τελική χειρωνακτική απομάκρυνση απορριμμάτων από 
το εσωτερικό και στην άμεση περιοχή των σπηλιών όπου διαβιούν οι φώκιες, από τις “hot-spot” παράκτιες 
περιοχές, με έμφαση στις περιοχές ξεκούρασης, από παράκτια & θαλάσσια νερά περιοχών “hot-spot” με 
έμφαση στις κύριες περιοχές τροφοληψίας φώκιας/κητωδών θηλαστικών. Επιπλέον θα εκτελέσει επιπλέον 
δειγματοληψίες πεδίου με πλωτό μέσο για την εύρεση hot-spots της φώκιας και των κητωδών, η οποία θα 
περιλαμβάνει τυποποιημένες οπτικές παρατηρήσεις, φωτογραφικές καταγραφές και περιοδική λήψη 
ακουστικών δειγμάτων. Θα αναλυθούν τα δεδομένα που θα συλλεχθουν από τα ηχόμετρα και θα 
πραγματοποιηθούν οι δράσεις ευαισθητοποίησης ενδιαφερομένων ως προς την ανάγκη προστασίας των 
θαλάσσιων θηλαστικών (π.χ. τύπος, φυλλάδια, ταμπέλες σε χώρους εμπορικού ενδιαφέροντος όπως 
καταδυτικά κέντρα ή επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών).  

Παραδοτέα Φάσης Γ’: 

1. Ψηφιακοί χάρτες με τις τοποθεσίες των σπηλαίων Γ φάσης.  

2.  Έκθεση πεπραγμένων των εργασιών πεδίου των δράσεων απορρύπανσης κρίσιμων οικοτόπων για 
τα θαλάσσια θηλαστικά Γ φάσης.  

3. Έκθεση πεπραγμένων των δράσεων ευαισθητοποίησης Γ φάσης. 

4. Έκθεση ανάλυσης του περιβαλλοντικού θορύβου Γ φάσης. 

5. Ψηφιακά δεδομένα πεδίου (φωτογραφίες, ακουστικές καταγραφές) που συλλέχθηκαν κατά τη 
Δράση, και κατάλογος περιγραφής αυτών Γ φάσης. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ & ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παρακολουθεί τη συνολική πορεία υλοποίησης του έργου και να 
παρέχει στον Ανάδοχο κάθε είδους πληροφορία και στοιχεία που τυχόν ζητούνται, καθώς και να υποβοηθά 
την προώθηση των εργασιών, σε θέματα της αρμοδιότητάς του. 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους του Μέρους Β. 
Τέλος, ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις γραπτές υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και να 
τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου.  
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Τόπος παροχής των υπηρεσιών (παραλαβής των παραδοτέων) ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν στην έδρα του Αναδόχου, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και όπου 
αλλού κριθεί σκόπιμο για την αποτελεσματική υλοποίηση των παραδοτέων του έργου. 

Για κάθε ολοκληρωμένο παραδοτέο, η Αναθέτουσα Αρχή θα συγκαλεί την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής (ΕΠΠΕ) προκειμένου να το ελέγξει και να συντάξει σχετικό πρακτικό. Το ακριβές περιεχόμενο 
και ο προσανατολισμός κάθε παραδοτέου θα καθορίζεται μέσω της συνεργασίας του Αναδόχου με την 
Αναθέτουσα Αρχή και την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.  

Το κόστος μετακίνησης και διαμονής του Αναδόχου και των συνεργατών του στην Ομάδα Έργου εντός και 
εκτός της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου:  

➢ Να εμπεδώσει τη φιλοσοφία, τις αρχές και τις κατευθύνσεις της στρατηγικής του έργου. 

➢ Να ακολουθεί τις οδηγίες και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής αναφορικά με το περιεχόμενο των 
επιμέρους παραδοτέων. 

➢ Να συνεργάζεται με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. 

➢ Να τηρήσει το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα των επιμέρους εργασιών και να μεριμνήσει εγκαίρως 
για όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες έως την ολοκλήρωση τους. 

➢ Να αντιμετωπίζει με ευελιξία πιθανές τροποποιήσεις που ενδέχεται να προκύψουν ως προς το 
χρονοδιάγραμμα και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των παραδοτέων, με την προϋπόθεση ότι δε θα 
αλλοιώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά του φυσικού αντικειμένου του έργου. 

➢ Να υποστηρίζει την κατηγοριοποίηση όλων των πληροφοριών και των δεδομένων έτσι ώστε να 
παρουσιαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

➢ Να δώσει έμφαση στη ρεαλιστικότητα του προγραμματισμού υλοποίησης των ενεργειών σε σχέση 
με τις δυνατότητές του, σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. 

➢ Να εφαρμόζει τους κανόνες για την προβολή και δημοσιότητα των συγχρηματοδοτούμενων έργων, 
αναδεικνύοντας τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ταμείο Συνοχής). 

➢ Να παραδίδει εγκαίρως στην Αναθέτουσα Αρχή πλήρες αρχείο με όλα τα αναγκαία στοιχεία 
τεκμηρίωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των εργασιών που αναλαμβάνει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ –ΤΕΥΔ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ - ΤΕΥΔ 

(ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4412/2016) 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 99201084 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου, 

/Αργοστόλι/28100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκης 

- Τηλέφωνο: 2671029258 

- Ηλ. ταχυδρομείο: ainosnationalpark@gmail.com 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): https://aenosnationalpark.gr/ 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
∆ράσεις βελτίωσης των οικοτόπων της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) και 
περιορισμός των επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ θαλάσσιων θηλαστικών & σκαφών στις 
περιοχές στις Natura 2000 της Κεφαλονιάς-Ιθάκη (CPV: 92534000-3) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 99201084_6 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: υπηρεσίες 
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- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: - 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): Α.Π.   

1426/31- 08 - 2021 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» iv  ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

[ ] Ναι [] Όχι 
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Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου xvi  το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  
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περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

[] Ναι [] Όχι 
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ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια xxxi  κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

[] Ναι [] Όχι 
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προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

[] Ναι [] Όχι 
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αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Γ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 

παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 

εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxii, ο 

οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις 

ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους 

που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxiii: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας xxxiv  το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, 

να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxv, εκτός 

εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxxxvi. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 
i 

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 
το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 

21PROC009135128 2021-08-31



 

 

 

 

 
 
 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Σελίδα 69 

 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και 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). Περιλαμβάνει επίσης τη 
διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 
τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 
της Σύμβασης σχετικά µε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 
ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
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νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 
ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης 
συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 
πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxiii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxiv Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 
θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvi Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

1. Επώνυμο:  

2. Όνομα:  

3. Επάγγελμα:  

4. Ημερομηνία & τόπος γέννησης:  

5. Υπηκοότητα:  

6. Ταχυδρομική διεύθυνση:  

7. Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

8. Fax:  

9. Ηλεκτρονική διεύθυνση:  

 
      Εκπαίδευση 

ΙΔΡΥΜΑ:  

Ημερομηνία: 

Από (μήνες/έτη) 

(Μήνες/έτη) 

 

Πτυχίο:  

 

ΙΔΡΥΜΑ:  

Ημερομηνία: 

Από (μήνες/έτη) 

(Μήνες/έτη) 

 

Πτυχίο:  
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      Γλώσσες (1=Μέτρια, 5=Άριστα) 

ΓΛΩΣΣΑ Ανάγνωση Ομιλία Γραφή 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ    

ΑΓΓΛΙΚΑ    

    

    

 

      Μέλος επαγγελματικών οργανισμών: 

      Παρούσα θέση: 

      Επαγγελματική πείρα: 

Εργοδότης/Χώρα 
Εργοδότης 

Περίοδος Εργασίας 
Περιγραφή 

Καθηκόντων/Εργασίας 

   

   

   

   

 

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Για τη Σύμβαση: «∆ράσεις βελτίωσης των οικοτόπων της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) και 
περιορισμός των επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ θαλάσσιων θηλαστικών & σκαφών στις 

περιοχές στις Natura 2000 της Κεφαλονιάς-Ιθάκη» 

 (1) (2) (3) (4) 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

(€) 
ΦΠΑ 24% 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (€) 

(4)=(2)+(3) 

1 

∆ράσεις βελτίωσης των 
οικοτόπων της Μεσογειακής 

φώκιας (Monachus monachus) 
κτλ.  

   

2 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (αριθμητικά) 

 
  

3 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
(ολογράφως) 

 
  

4 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ (αριθμητικά)   

5 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (αριθμητικά)  

Στοιχεία Προσφέροντος (Οικονομικού Φορέα) 
Επωνυμία εταιρείας: 
Διεύθυνση: 
Τηλ. Επικοιν.: 
Ε-mail: 
Νόμιμος Εκπρόσωπος: «Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα» 
 
Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως): …………………………………………….ημέρες 
 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος:…………………………………. 
Ημερομηνία         :………………………………… 
 
 
 

 
(Υπογραφή-Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παροχή των υπηρεσιών με θέμα «∆ράσεις βελτίωσης των οικοτόπων της Μεσογειακής φώκιας 

(Monachus monachus) και περιορισμός των επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ θαλάσσιων 

θηλαστικών & σκαφών στις περιοχές στις Natura 2000 της Κεφαλονιάς-Ιθάκη» 

Αξίας (33.064,52 € χωρίς ΦΠΑ) και (41.000,00 € με 24% ΦΠΑ) 

Στο Αργοστόλι σήμερα την   /    /2021, ημέρα     , στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Αίνου, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: 

α) Ο «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου», με έδρα το Αργοστόλι (Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Ενημέρωσης Κουτάβου, 28100, Αργοστόλι) με Α.Φ.Μ. 099850996 (Δ.Ο.Υ Αργοστολίου), νομίμως 

εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20116/2787 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/07-

03-2019), από τον Δρ. Γεώργιο Δρακάτο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Αίνου, καλούμενος στο εξής Αναθέτουσα Αρχή και   

β) Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «…………………….», που εδρεύει …………….., με ΑΦΜ ………………., 

ΔΟΥ ………………, ο οποίος θα ονομάζεται στο εξής Ανάδοχος, εκπροσωπούμενος νόμιμα από τον ………………,  

αφού έλαβαν υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του 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». 

2. Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 
πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους το μείς της άμυνας και 
της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

3. Το Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α 184 - 23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις». 

4. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-8-2002) με τον οποίο ιδρύθηκε ο Φορέας Διαχείρισης Ε.Δ. Αίνου όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Β/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν. 4412/2016 (Α΄147) περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως τα άρθρα 2 παράγραφος 1 
σημείο 31 και 118 αυτού περί απευθείας ανάθεσης. 

6. Το Ν. 4314/2014 για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
Προγραμματικής Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 
4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και το Ν.4331/2015 ΦΕΚ (69/Α/2-7-2015) και ισχύει. 

7. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 
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8. Το Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές απλουστεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις νομικών προσώπων 
και υπηρεσιών δημόσιου τομέα-Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές 
διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 1. 

9. 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 καθυστερημένων πληρωμών  στις εμπορικές συναλλαγές». 

10. Το Ν. 4013/2011 (A 204) “Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων και κεντρικού 
ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων… ” 

11. Το Ν.3861/2010 (Α 112) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις. 

12. Το ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».  
13. Το ν. 2690/1999 (Α 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15. 
14. Το ν. 2121/1993 (Α΄25) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα». 
15. Το π.δ. 28/2015 (Α 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 
16. Το π.δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρέωσης από τους διατάκτες». 
17. Την με αρίθμ. 57654 (Β 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

18. Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και 
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”. 

19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006.  

20. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Υπουργική Απόφαση για την 
Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής 
Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – 
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων», όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση με αρ.84528/ΕΥΘΥ 606 (ΦΕΚ 
2706/Β/1.8.2017) και ισχύει, 
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21. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/125500/3541: Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2021 είκοσι 
οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Οργανισμού 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (ΦΕΚ 5951/Β/31.12.2020). 

22. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/20116/2787 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 114/07-03-2019) Υπουργική Απόφαση 
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου». 

23. Τις διατάξεις του Κανονισμού εκτέλεσης έργων, ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής μελετών 
και υπηρεσιών, προμήθειας, παράδοσης και παραλαβής αγαθών, υλικών προϊόντων και σύναψης και 
εκτέλεσης συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (ΦΕΚ 999/Β/18-7-2005) ως προς 
το μέρος που δεν έχει καταργηθεί με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και παραμένει σε ισχύ. 

24. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου Υ.Α. 27188/15-
6-2005 (ΦΕΚ 999/B/18-7-2005). 

25. Την Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού 
Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. (Aριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60658/1583, ΦΕΚ 2886/Β/05-07-2019). 

26. Την υπ’ αρίθμ. 8/12.06.2019 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα με την οποία ορίζεται Προϊστάμενος των 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Φορέα. 

27. Την υπ’ αριθ. 21η Απόφαση (ΑΔΑ: 9Λ0846Ψ848-ΔΩΝ) της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης/23.04.2021 του Δ.Σ. 
του Φορέα, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής, 
Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών και Αξιολόγησης Ενστάσεων. 

28. Την ανάγκη για δράσεις βελτίωσης των οικοτόπων της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) και 
περιορισμός των επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ θαλάσσιων θηλαστικών & σκαφών στις 
περιοχές στις Natura 2000 της Κεφαλονιάς-Ιθάκης, που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΥΜΠΕΠΕΡΑΑ. 

29. Την με αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2987/01-04-20202781/28.01.2019 Απόφαση Ένταξης της 
Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με Κωδικό ΟΠΣ 5033022 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 

30. Την υπ’ αριθ. 04/14-04-2020 Απόφαση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΦΟΡΕΑ σχετικά με 
την έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου 1 «Εφαρμογή της 
διαχείρισης Ειδών, Οικοτόπων και Περιοχών Natura 2000 του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου 
με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και την προστασία» της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό MIS 5033022 και κωδικό ΣΑ 2020ΣΕ27510043 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΣΠΑ 2014-2020. 

31. Την υπ’ αριθ. 04/14-04-2020 Απόφαση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΦΟΡΕΑ που αφορά 
στον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

32. Την υπ’ αριθ. 50454/21.05.2020 (ΑΔΑ: 65ΝΑ46ΜΤΛΡ-ΖΜΦ) Απόφασης του Υφυπουργού του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων περί την ένταξη στο ΠΔΕ 2020 της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ 
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ. 

33. Το με αριθ. 745/20.06.2021 (ΑΔΑ: ΡΜΣΙ46Ψ848-ΛΣΧ ΑΔΑΜ: 21REQ008638556) πρωτογενές αίτημα για 
την διενέργεια της δαπάνης. 
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34. Την με αριθ. 1348/20.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΨΔ46Ψ848-ΑΧΞ ΑΔΑΜ: 21REQ009096969) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης. 

35. Την με αριθ. 1395/27.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΓΧΞ46Ψ848-ΕΛΕ) Απόφαση για έγκριση τευχών και διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Καταγραφή και Προτάσεις διαχείρισης ασπόνδυλων των 
Προστατευόμενων Περιοχών Κεφαλονιάς – Ιθάκης» 

36. Την υπ’ αριθ. @@/2020 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (ΑΠ ΦΔ     /  -  - 2020) για την 
ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών. 

37. Την Προσφορά του αναδόχου με ΑΠ ΦΔ    /  -  - 2020, 

38. Το Πρακτικό Νο  …. της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την 
επιλογή προσωρινού αναδόχου, 

39. Tην υπ’ αριθμ.   /   / -  -2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού Αίνου σχετικά με την έγκριση του …. Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή προσωρινού αναδόχου, 

40. Το Πρακτικό Νο …. της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 

41. Tην υπ’ αριθμ   /   / -  -2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Δρυμού Αίνου σχετικά με την έγκριση του …. Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης Προσφορών για την κατακύρωση του διαγωνισμού, 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν ότι ο πρώτος από τους συμβαλλομένους (Αναθέτουσα Αρχή), αναθέτει 
στον δεύτερο (Ανάδοχο) την υπηρεσία (θα αναφέρεται στο εξής και ως έργο) με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης 

των οικοτόπων της Μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) και περιορισμός των επιπτώσεων της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ θαλάσσιων θηλαστικών & σκαφών στις περιοχές στις Natura 2000 της Κεφαλονιάς-

Ιθάκης». 

Ο δεύτερος συμβαλλόμενος (Ανάδοχος) αποδέχεται την εκπόνηση του έργου με τους παρακάτω όρους: 

Άρθρο 1 - Αντικείμενο της Σύμβασης 

Με την παρούσα η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση να 

εκτελέσει την υπηρεσία (το έργο) με θέμα «Δράσεις βελτίωσης των οικοτόπων της Μεσογειακής φώκιας 

(Monachus monachus) και περιορισμός των επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης μεταξύ θαλάσσιων 

θηλαστικών & σκαφών στις περιοχές στις Natura 2000 της Κεφαλονιάς-Ιθάκης». Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να εκτελέσει την υπηρεσία αυτή και δεσμεύεται κατά την εκπόνησή της να εφαρμόσει όσα 

αναφέρονται στο Παράρτημα Β της Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με 

Α.Π……………………………………………... 

Άρθρο 2 - Ιεράρχηση Συμβατικών Τευχών  
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Τα συμβατικά τεύχη για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα Σύμβαση. 

2. Η Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της. 

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση τυχόν αντικρουόμενων διατάξεων ή όρων στα συμβατικά τεύχη, ή για θέματα που δεν 
ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά τεύχος. 

Άρθρο 3 - Διάρκεια της σύμβασης – Προθεσμίες  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης έως την 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο 
συμβατικός χρόνος αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  

Το έργο διαιρείται σε τρεις (3) φάσεις:  

Φάση Α’: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Με την ολοκλήρωση της 
παραλαβής της Φάσης Α΄ θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 10% του συμβατικού τιμήματος.  

Φάση Β’: Από την ολοκλήρωση της παραλαβής της Φάσης Α΄ έως τις 30 Δεκεμβρίου 2022. Με την 
ολοκλήρωση της παραλαβής της Φάσης Β΄ θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 50% το συμβατικού 
τιμήματος.  

Φάση Γ’: Από την ολοκλήρωση της παραλαβής της Φάσης Β΄ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Με την 
ολοκλήρωση της παραλαβής της Φάσης Γ΄ θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 40% το συμβατικού 
τιμήματος. 

Άρθρο 4 - Έγγραφη Επικοινωνία 

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, 
πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, 
συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ 
της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου πραγματοποιείται ταχυδρομικά ή τηλεομοιοτυπικά ή ιδιοχείρως 
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ως ακολούθως: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή: 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου 

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου 

Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100 

Τηλ.: 2671029258 
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E-mail: ainosnationalpark@gmail.com 

Για τον Ανάδοχο: 

… 

Τηλ.: … 

Φαξ: … 

E-Mail: … 

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του 
Εγγράφου και την απόδειξή της. 

Άρθρο 5 - Αμοιβή – Τρόπος Πληρωμής 

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των …………………. ευρώ (……………….. €) χωρίς Φ.Π.Α. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), 
στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 (ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ), από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, κωδ. ΣΑΕ 2020ΣΕ27510043, 
ΣΕ2751. Υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου Νο 1 «Εφαρμογή της διαχείρισης Ειδών, Οικοτόπων και 
Περιοχών Natura 2000 του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης 
διατήρησης και την προστασία», της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ ΓΙΑ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» (κωδ. ΟΠΣ 5033022), η 
οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2987/01-04-2020 (ΑΔΑ: 
Ω0Α146ΜΤΛΡ-Ε5Π) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Ειδική 
Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής 
και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου). 

Η αμοιβή θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο τμηματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 
4412/2016 και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας. 

Συγκεκριμένα, η αμοιβή θα καταβληθεί ως ακολούθως: 

Το 10% της αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων, της Φάσης Α’. 

Το 50% της αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων, της Φάσης Β’. 

Το 40% της αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων, της Φάσης Γ’. 

Για την πληρωμή απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για το τμήμα του έργου που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 
συμβατικού αντικείμενου, σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν4412/16. 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου. 
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γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει, κατ΄ αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, και οποιοδήποτε 
άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 

Άρθρο 6 - Ποινικές ρήτρες 

Αν ο Ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των εργασιών της 
σύμβασης ή εκτελεί τους όρους της σύμβασης πλημμελώς, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 
218 του ν.4412/16, ως ακολούθως: 

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

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

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

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, 
εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η 
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει άλλως. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Η επιβολή ποινικών 
ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. Οι ρήτρες 
καθυστέρησης των παραδόσεων επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και παρακρατούνται 
από την επομένη πληρωμή του Αναδόχου ή καταβάλλονται από τον ίδιο. 

Άρθρο 7 - Ανωτέρα Βία 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο 
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, ως τέτοιων νοουμένων 
γεγονότων που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και τα οποία αντικειμενικά δεν θα 
μπορούσαν να αποτραπούν ούτε με την επίδειξη άκρως εξειδιασμένης επιμέλειας. 
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Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων σε 
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που 
συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο Εργοδότης οφείλει να απαντήσει εντός 
είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο 
άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 

Άρθρο 8 - Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε 
τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της υπεργολαβίας) τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή 
υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 
περίπτωση έγκρισης της οποιασδήποτε ως άνω εκχώρησης, οι όροι της Σύμβασης θα δεσμεύουν και τον 
αναφερόμενο τρίτο. 

Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που θα του παρέχει η Αναθέτουσα Αρχή αποκλειστικά και μόνο 
για τις ανάγκες του έργου. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου όπως και μετά τη λήξη 
της η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η διάθεση σε τρίτους με ή χωρίς αμοιβή, η παραχώρηση ή η 
χρησιμοποίηση για άλλο έργο ή η δημοσίευσή τους σε ιστοσελίδα του διαδικτύου. 

Επισημαίνεται στον Ανάδοχο ότι η οποιαδήποτε χρήση των παρεχόμενων στοιχείων, πέρα από τις ανάγκες 
του συγκεκριμένου έργου, συνιστά παραβίαση του άρθρου 146 του Ποινικού Κώδικα. 

Αν ο Ανάδοχος διαπιστώσει ότι κάποια από στοιχεία που του παρέχει η Αναθέτουσα Αρχή είναι ανακριβή, 
ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης, θα 
την ειδοποιήσει εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. 

Ο Ανάδοχος θα συμμετέχει με δαπάνη του σε όλες τις συσκέψεις ή συγκεντρώσεις, στην έδρα της 
Αναθέτουσας Αρχής ή αλλού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας 
σύμβασης, καθώς και στις διαδικασίες δημοσιοποίησης των εργασιών τα σύμβασης, εφόσον καλείται από 
την υπηρεσία που διοικεί το έργο. 

Επίσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των τελικών παραδοτέων με την ολοκλήρωση 
του έργου, με τον τρόπο που περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων. Τα παραδοτέα θα παραδοθούν, 
σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, όπως περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων. 

Άρθρο 10 - Υποχρεώσεις και δικαιώματα της αναθέτουσας αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή θα υποστηρίξει τον Ανάδοχο στη διαδικασία αναζήτησης των αναγκαίων για την 
εκτέλεση της σύμβασης στοιχείων και πληροφοριών που είναι στην κατοχή άλλων φορέων. Η Αναθέτουσα 
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Αρχή θα παρακολουθεί την πιστή εκτέλεση της σύμβασης και θα παρέχει στον Ανάδοχο κάθε αναγκαία 
πληροφορία για τη βέλτιστη εκτέλεση του έργου του. 

Τα παραδοτέα ανήκουν, μετά την παραλαβή τους, στην αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, η 
οποία μπορεί να τα χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε περίπτωση, χωρίς πρόσθετη 
αμοιβή ή αποζημίωση του Αναδόχου. 

Άρθρο 11 - Παραδοτέα 

Τα παραδοτέα των φάσεων και οι ειδικές προδιαγραφές τους ορίζονται και περιγράφονται στο Παράρτημα 
Β΄ της διακήρυξης. 

Άρθρο 12 - Τροποποίηση της Σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201 του ν. 4412/2016). 

Άρθρο 13 - Εγγυήσεις 

Για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε τη με αριθμό ……………. εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης, συνολικού ποσού ……………ευρώ (…………. €), ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 5% 
της συμβατικής αμοιβής της συγκεκριμένης συμβάσεως (χωρίς Φ.Π.Α.). 

Η παρεχόμενη εγγύηση καλύπτει στο σύνολό τους χωρίς καμία διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον 
Ανάδοχο όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου 
σχετικά με την καλή και έγκαιρη εκτέλεσή της. 

Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του 
προϊσταμένου της υπηρεσίας. Τυχόν δε ένσταση του Αναδόχου κατά της αποφάσεως αυτής δεν αναστέλλει 
την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

Άρθρο 14 - Επίλυση Διαφορών 

Οι διαφορές μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 
205 και 205Α του ν. 4412/16. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 
σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο. 

Άρθρο 15 - Τελικές Διατάξεις 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν, που αποτελείται 
από ……….. σελίδες, σε 4 αντίτυπα, που υπεγράφησαν από τους συμβαλλόμενους. Από τα αντίτυπα, από 1 
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(ένα) έλαβαν οι συμβαλλόμενοι, 1 (ένα) διαβιβάστηκε στον υπόλογο διαχειριστή και 1 (ένα) στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Άρθρο 16 - Εμπιστευτικότητα 

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την 
προηγούμενη προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του ή που ο ίδιος θα ανακαλύψει κατά την εκτέλεση του έργου 
και την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Περαιτέρω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά 
ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν πρόσωπο για την εκτέλεση του έργου να 
τηρήσουν την ως άνω υποχρέωση.  

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 
απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση της κοινοποίησης των εμπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον, ενώ δικαιούται επίσης να καταγγείλει την παρούσα 
Σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την προηγούμενη 
προς τούτο έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα 
Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεσή της. Ο Ανάδοχος δύναται να αναφέρει 
το έργο προκειμένου να αποδείξει την εμπειρία του. 

Άρθρο 17 - Κυριότητα Προϊόντων και Υπηρεσιών 

Όλα τα προϊόντα που θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης θα αποτελούν 
αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε μορφή 
εκμετάλλευσής τους ελεύθερα και απεριόριστα. 

Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα 
χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο 18 - Εκτέλεση της Σύμβασης 

Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παρασχέθηκε στο σύνολό του η υπηρεσία και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση 
της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτής. 

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η Προμήθεια που παραδόθηκε. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 
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δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη κατά 
τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση και αποδεσμεύθηκε η εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  Ο/Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Για τον Φορέα Διαχείρισης 

 Εθνικού Δρυμού Αίνου 

 

 …..………………….. 

…………………………………. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Δρ. Γεώργιος Δρακάτος 

  

………………… 
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