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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
Λιτόχωρο, 09-07-2020
Α.Π. : 490

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης γενικών
υπηρεσιών με τίτλο: «Μελέτη ανάπτυξης οικολογικού σήματος ποιότητας», τμήματος της Πράξης
«Προστασία και διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» με Κωδικό ΟΠΣ 5045450 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020».
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2742/99, (ΦΕΚ 207Α’/07-10-1999) «Χωροταξικός σχεδιασμός
και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Σύσταση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών),
όπως αυτό τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή
Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων
Έργων» (ΦΕΚ 197/Α’/27-08-2002) και από το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 4519/2018, και ισχύει σήμερα
2.

Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265Α΄/23-1-2019), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
3. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74Α΄/23-1-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
4. Τον 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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5. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016), όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα των
άρθρων 2 παρ. 31 & 118.
6.

Τον Ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

25/Α’/20-2-2018).
7. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α' /9-5-2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
8. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52Α’ /28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»
9. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
10. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’ /15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
11. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’/ 13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
12. Το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α΄/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
(Κ.Π.Δ.)»
13. Τον Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
14. Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’ /7-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
15. Τον Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α' /9-3-1999) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
16. του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α' /4-3-1993) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”,
17. του π.δ 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α' /23-3-2015) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
18. του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄/5-8-2016) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
19. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97604/12239/28-12-2018 «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» (ΦΕΚ 21/ΥΟΔΔ/23-1-2019) απόφαση του Υπουργού και
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στη Συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.
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20. Τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α΄/29-8-2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»
21. Την με αρ. πρωτ. 957/9-5-2019 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία»
με Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων» ο οποίος με συγχρηματοδείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με
τίτλο «Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού
περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
22. Την υπ’ αριθμ. 51/18-07-2019 (ΑΔΑ : ΩΦ8Ξ46Ψ8ΒΠ-ΣΑΣ) Απόφαση του ΔΣ του Φορέα με την
οποία εγκρίθηκε η υποβολή Τεχνικού Δελτίου Διαχειριστικών Δράσεων με τίτλο « Προστασία και
διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Ολύμπου», συνολικού προϋπολογισμού 125.640,00 ευρώ στο Ε.Π. ΠΚΜ 2014-2020
23. Την υπ’ αριθμ. 52/18-07-2019 (ΑΔΑ : 6ΩΗΒ46Ψ8ΒΠ-ΟΕΑ) Απόφαση του ΔΣ του Φορέα με την
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές των υποέργων του Τεχνικού Δελτίου με τίτλο « Προστασία και
διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Ολύμπου», Πράξης Διαχειριστικών Δράσεων στο Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία, 2014-2020
24. Την με αρ. πρωτ.7098/02-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΑΣ7ΛΛ-ΒΥΖ) Απόφαση της Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία εντάχθηκε η Πράξη
«Προστασία και διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» με Κωδικό ΟΠΣ 5045450 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020».
25. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60407/1575 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» (ΦΕΚ 2825Β΄/05-07-2019).
26. Την αριθ. 59/18-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΝ246Ψ8ΒΠ-Ρ4Κ) Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Ολύμπου με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020».
27. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β/31-12-2019 Απόφαση με θέμα: «Έγκριση των
προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΕΚΠΑΑ)» (ΦΕΚ 30Β’/17-01-2020).
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28. Την αριθ. 10/10-02-2020 (ΑΔΑ: 93Β146Ψ8ΒΠ-Ε6Ι) απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, δυνάμει της
οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής, η Επιτροπή Παραλαβής
Υπηρεσιών, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και η Επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων.
29. Την υπ’ αριθ. 38/29-05-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
περί «Έγκρισης Γ΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020».
30. Την υπ’ αριθ. 43/29-6-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
για την έγκριση της παρούσας πρόσκλησης.

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές
για την «Μελέτη ανάπτυξης οικολογικού σήματος ποιότητας» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«Προστασία και διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Ολύμπου» με Κωδικό ΟΠΣ 5045450 και Κωδικό Πράξης ΣΑΕ: 2019ΕΠ00810166 του Ε.Π.
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής προϋπολογισμού δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ (17.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Η έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση
έως και την 16η Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00
Συνοπτικά Στοιχεία της υπό Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών
Τίτλος Πράξης
Κωδικός ΟΠΣ Πράξης
Είδος Διαδικασίας
Χρονική διάρκεια
υλοποίησης
Κριτήριο κατακύρωσης
Προϋπολογισθείσα δαπάνη
Καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών
Τόπος διενέργειας
Κωδικός του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV)
Προϋπολογισμός που
βαρύνει
Χρηματοδότηση

Προστασία και διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου»
5045450
Απευθείας ανάθεση
Η διάρκεια υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών ξεκινά από την ημερομηνία
υπογραφής της σύμβασης και για 12 μήνες
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
17.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)
13.709,68€(χωρίς ΦΠΑ 24%)
Ημερομηνία: 16/07/2020 Ημέρα: Πέμπτη
Ώρα:15:00
Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Λιτόχωρο, Τ.Κ.
60200, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού
73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς
υπηρεσίες παροχής συμβούλων
Π.Δ.Ε , ΣΑΕΠ 008/1
Κωδικός ΣΑ 2019ΕΠ00810166
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαικό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους στο Ε.Π. «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020», από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2019ΕΠ00810166
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Διάρκεια ισχύος
προσφορών
Κρατήσεις

240 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠ.Α., για την παροχή υπηρεσιών όπως προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία
παρακράτηση του φόρου εισοδήματος
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Λιτόχωρο, Τ.Κ.60200
Τηλ: 23520 83000, Fax: 23520 83974
Email: fedolymp@otenet.gr

Πληροφορίες

1. ΟΡΙΣΜΟΙ
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ : Αυτός που υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με την Αναθέτουσα
Αρχή
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Ο προσφέρων, στον οποίο θα ανατεθεί η υπηρεσία και θα υπογράψει τη ν απαιτούμενη
σύμβαση με την Αρχή

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ –ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η δράση

αφορά στην σύνταξη μελέτης για την ανάπτυξη οικολογικού σήματος ποιότητας

προϊόντων/υπηρεσιών που θα αφορά την περιοχή του Αποθέματος Βιόσφαιρας του Ολύμπου (MAB
UNESCO) και θα διατίθεται από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.
Η δράση αποσκοπεί αφενός στην αύξηση της προβολής της περιοχής και των χαρακτηριστικών του
Αποθέματος Βιόσφαιρας Ολύμπου (MAB UNESCO) και αφετέρου στην τοποθέτηση προστιθέμενης αξίας
στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται εντός αυτής. Με αυτόν τον τρόπο, οι τοπικές επιχειρήσεις
που συμμορφώνονται στις προδιαγραφές του σήματος, θα έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ενώ
παράλληλα θα εφαρμόζουν καλές περιβαλλοντικές πρακτικές.
Ο Εθνικός Δρυμός Ολύμπου χαρακτηρίστηκε ως “Απόθεμα Βιόσφαιρας της UNESCO” με την
ένταξή του στο Πρόγραμμα «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» (Man and the Biosphere) το 1981. Έκτοτε, η
στόχευση του προγράμματος έχει μετατοπιστεί από την νοοτροπία της προστασίας του περιβάλλοντος «σε
γυάλα» στην αποδοχή και ενσωμάτωση του ανθρώπου ως αναπόσπαστο τμήμα του φυσικού περιβάλλοντος
και στην προώθηση της αειφορικής οικονομικής δραστηριότητας εντός αυτού, προς όφελος των τοπικών
κοινωνιών και ως μέσο αυτοσυντήρησης της διαχείρισης των φυσικών πόρων. Κατά την υποβολή της 2η
περιοδικής Αναφοράς του Ολύμπου (2015-2016) για την ανανέωση της παραμονής του στο Πρόγραμμα
διαπιστώθηκε ότι η περιοχή ΜΑΒ του Ολύμπου υστερούσε στον τομέα της αειφορικής οικονομικής
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ανάπτυξης. Προς της κατεύθυνση αυτή, η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός οικολογικού σήματος ποιότητας (μια
ευρέως χρησιμοποιημένη τακτική στο εξωτερικό αλλά και άλλες περιοχές της Ελλάδας) θα έδινε μια ώθηση
στην τοπική οικονομία που παράλληλα βρίσκεται σε εναρμόνιση με τα κριτήρια του Προγράμματος.
Παράλληλα, μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας θεωρεί πως το όνομα (brand name) του Ολύμπου δεν έχει
αξιοποιηθεί αρκετά για την προβολή των προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων της περιοχής.

3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Παραδοτέα του έργου αποτελούν :
1) Προπαρασκευαστική φάση (Α’ Φάση) που θα περιλαμβάνει:
α)Τα συλλεχθέντα και επεξεργασμένα δεδομένα και περιγραφή των προτεινόμενων κατηγοριών
επιχειρήσεων για ένταξη βάσει αυτών.
β))Αξιολόγηση, ανάπτυξη και περιγραφή των προτεινόμενων προδιαγραφών, κριτηρίων ένταξής και
ανανέωσης, το πιθανό κόστος μελλοντικής συμμετοχής, κτλ, τα οποία θα εναρμονίζονται με το ισχύον
νομικό καθεστώς και θα είναι σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές πιστοποίησης (παροχή
τουλάχιστον 2 σεναρίων προς επιλογή).
2) Ανάπτυξη προδιαγραφών σήματος (Β’ Φάση) που θα περιλαμβάνει:
α)Οδηγό περιγραφής των διαδικασιών ένταξης και συμμόρφωσης στο σήμα που θα απευθύνεται στις
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (με δυνατότητα ανάρτησης στην
ιστοσελίδα του Φορέα).
β)Προτεινόμενο σχέδιο/λογότυπο σήματος
γ)Business plan βιωσιμότητας του σήματος μετά τη λήξη του έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει την
προτεινομένη εφαρμογή του, την ανάπτυξη Πιστοποιητικού Απονομής του σήματος και την
παραγωγή προτύπου Charter για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις/οργανισμούς.
δ)Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και του τελικού προτεινόμενου σήματος στην έδρα
του Φορέα Διαχείρισης ενώπιον της τοπικής κοινωνίας.
Τα παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/20169, η οποία συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το
οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β αποτυπώνονται οι προδιαγραφές των παραδοτέων, οι επιμέρους εργασίες και φάσεις
έργου

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Το προϋπολογιζόμενο ποσό για τις παραπάνω περιγραφόμενες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 13.709,68
€ (δεκατρείς χιλιάδες επτακόσια εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά ) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
ήτοι στο ποσό των 17.000,00 € (δεκαεπτά χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
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Η δαπάνη που προκαλείται, βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους και έχει
ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος

και προώθηση της

αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ

5045450 και

Κωδικό πράξης Κωδικό Πράξης ΣΑΕ: 2019ΕΠ00810166

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.1 Γενικοί όροι
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στο διαγωνισμό αυτόνομα ή
με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από μια
προσφορές.
Λόγοι αποκλεισμού:
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους
ακόλουθους λόγους:
1) Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
2.) Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν 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.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
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3) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
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4) Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2. γ)
και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να
κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση.
6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.

5.2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα τουλάχιστον δύο (2) ατόμων με επαγγελματική ή
ερευνητική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και εμπειρία σχετικά με οικολογικά
σήματα ποιότητας για προστατευόμενες περιοχές τουλάχιστον πέντε ετών για το ένα εξ αυτών (υπεύθυνος
έργου) και σχετική επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία δύο ετών για το άλλο άτομο.
Οι Προσφέροντες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής:
Ομάδα έργου στη σύνθεση της οποίας θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον 2 ειδικοί επιστήμονες. Τα
απαραίτητα προσόντα των ειδικών επιστημόνων είναι:
Ένα (1) άτομο, (επιστημονικά υπεύθυνος), το οποίο θα πρέπει να είναι βιολόγος, περιβαλλοντολόγος ή
κάτοχος πτυχίου συναφών ειδικοτήτων, με ειδίκευση σε θέματα σχεδιασμού σημάτων οικολογικής
ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σε προστατευόμενες περιοχές
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Ειδικότερα, ο συντονιστής της Ομάδας Έργου, θα πρέπει να είναι βιολόγος, περιβαλλοντολόγος ή κάτοχος
πτυχίου συναφών ειδικοτήτων, κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σε θέματα οικολογίας
και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Ο συντονιστής θα πρέπει να έχει τεκμηριωμένη εμπειρία συντονισμού
σχετικών προγραμμάτων στο αντικείμενο σημάτων οικολογικής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σε
προστατευόμενες περιοχές τουλάχιστον 5 ετών.
Ένας ειδικός επιστήμονας, ο οποίος θα πρέπει να είναι βιολόγος, περιβαλλοντολόγος ή κάτοχος πτυχίου
συναφών ειδικοτήτων, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, με
τεκμηριωμένη εμπειρία προγραμμάτων σχετικά με την εκπόνηση μελετών σημάτων οικολογικής ποιότητας
προϊόντων και υπηρεσιών σε προστατευόμενες περιοχές τουλάχιστον 2 ετών.
Η ομάδα έργου θα πρέπει να έχει εμπειρία εκπόνησης μελετών τουλάχιστον δύο (2) σημάτων οικολογικής
ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σε προστατευόμενες περιοχές. Ελλείψει αυτών, γίνεται αποδεκτή η
εμπειρία με εκπονηθείσες μελέτες γενικότερων σημάτων περιβαλλοντικής ποιότητας.
Η εξειδικευμένη επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:
εγκεκριμένες μελέτες, συμβάσεις ανάθεσης έργου ή υπεργολαβίας, συμβάσεις εργασίας, βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας από τον εργοδότη, εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά κ.α. (οι συμβάσεις/σύμβαση
πρέπει να συνοδεύονται και με βεβαιώσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών)
Τα μέλη της ομάδας έργου θα πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον καλά αγγλικά. Όλοι οι προπτυχιακοί και
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών μπορούν να είναι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων/ κοινοπραξία, η απαίτηση για γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο των
υπηρεσιών που αναφέρονται ανωτέρω, θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.
Θα πρέπει να κατατεθούν Βιογραφικά σημειώματα σύμφωνα με το Παράρτημα Γ της παρούσας
συνοδευόμενα από αντίγραφα πτυχίων, τίτλων γλωσσομάθειας, συμβάσεις έργων, τιμολογίων παροχής
υπηρεσιών κλπ που τεκμηριώνουν τη δηλωθείσα γενική και ειδική επαγγελματική εμπειρία των στελεχών
που θα ασχοληθούν με τις Υπηρεσίες.

5.3 ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν, επί ποινή
αποκλεισμού, να διαθέτουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001:2015. Σε περίπτωση
ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας, τα ανωτέρω πρότυπα θα υπολογίζονται αθροιστικά.
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6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε Ενιαίο Σφραγισμένο Φάκελο.
6.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφοράς
Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του
υποψήφιου Αναδόχου, την πλήρη επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής, προς την οποία απευθύνεται, και να
γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την αριθ. 490/09-07-2020 Πρόσκληση υποβολής προσφορών σχετικά με τη
διαδικασία απευθείας ανάθεσης του έργου:
«Μελέτη ανάπτυξης οικολογικού σήματος ποιότητας»
Συνολικού προϋπολογισμού: 17.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.)
στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Προστασία και διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην
περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου», του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία
2014-2020».
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 16 -07-2020, ώρα 15:00.
(Προσοχή: Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο)

Επισημαίνεται ότι:
Οι προσφορές είτε κατατίθενται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και στη διεύθυνση:
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου,
Τ.Θ. 37, 602 00 Λιτόχωρο Πιερίας.
μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών, είτε
αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή στην παραπάνω διεύθυνση, με οποιονδήποτε τρόπο (συστημένη
επιστολή ή courier), όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη.
Στην τελευταία περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιέρχονται οι προσφορές στην
Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, η οποία προκύπτει από το
πρωτόκολλο που τηρείται από αυτήν. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση
από οποιαδήποτε αιτία στην άφιξη των προσφορών, που αποστέλλονται με τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές
που υποβάλλονται μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται στους
υποψηφίους χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας
βίας.
Ο έλεγχος των προσφορών θα διεξαχθεί στις 17- 07-2020 ημέρα και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου από την Επιτροπή Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής.
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6.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής, οικονομική και τεχνική προσφορά
Ο Ενιαίος Φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:
i.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

ii.

Οικονομική Προσφορά

iii.

Τεχνική προσφορά

i) Δικαιολογητικά συμμετοχής.
Στα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνεται η Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του Άρθρου 8
του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει κάθε φορά), σύμφωνα με την οποία ο Ανάδοχος δηλώνει υπεύθυνα ότι:
α) δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου.
β) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη
ανάλογη διαδικασία,
γ) είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
δ) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας.
ε) αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν τα παραπάνω.
στ) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την παρούσα πρόσκληση.
ζ) δεσμεύεται πως θα εκτελέσει το έργο, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στην αριθ. 490/09-07-2020 Πρόσκληση και θα τηρήσει τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στη παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.
η) η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
θ) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση του έργου φέρει αποκλειστικά την
ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης κλπ.
ι) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, για την οποιαδήποτε απόφαση του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της
υπαναχώρησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.

κ) δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
Για την Υπεύθυνη Δήλωση επισυνάπτεται υπόδειγμα στο Παράρτημα Δ της παρούσης.
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Στον ίδιο φάκελο, θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχεται:
1.

Πιστοποιητικό από το οικείο Επιμελητήριο από το οποίο να προκύπτει το είδος των
δραστηριοτήτων που ασκεί το νομικό πρόσωπο (επιστημονικό/ερευνητικό ίδρυμα), το οποίο να
βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

2.

Βεβαίωση εκπροσώπησης αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του
εκπροσωπούμενου, στη περίπτωση που ο προσφέρων συμμετέχει στο διαγωνισμό με
εκπροσώπους τους.

3.

Τα δικαιολογητικά φωτοαντίγραφα (Πτυχία, Μεταπτυχιακοί και Διδακτορικοί Τίτλοι,
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, διατριβές, τεχνικές αναφορές,
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα κ.α.), που
αποδεικνύουν την επιστημονική αρτιότητα και τεχνική καταλληλότητα της προτεινόμενης από
τον Ανάδοχο, Ομάδας Έργου.

4.

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 εν ισχύ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πρότυπο σχετικά με την
παροχή υπηρεσιών της παρούσας πρόκλησης

ii) Οικονομική προσφορά.
Στην οικονομική προσφορά περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς του
προσφέροντα. Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, θα περιέχει την Οικονομική Προσφορά του υποψηφίου
Αναδόχου. Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραφημένες από τον νόμιμο
εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση.
Για την Οικονομική Προσφορά επισυνάπτεται υπόδειγμα στο Παράρτημα Α της παρούσης.
Επισημαίνεται ότι:
1. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα του
Παραρτήματος Α.
2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ.
που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Η συνολική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό
της παρούσας Πρόσκλησης.
iii) Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στην παράγραφο 5.2 περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Συγκεκριμένα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι έγγραφα και
δικαιολογητικά:
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- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του φυσικού προσώπου/Υπεύθυνου έργου (σύμφωνα με το
παράρτημα Γ) που θα παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες, από το οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη εμπειρία,
όπως αυτή περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της πρόσκλησης.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του φυσικού προσώπου/Στελέχους της ομάδας έργου (σύμφωνα
με το παράρτημα Γ) που θα παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες, από το οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη
εμπειρία, όπως αυτή περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της πρόσκλησης.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου/Υπεύθυνου έργου(σύμφωνα με το
παράρτημα Δ, II), όπου θα δηλώνεται:
•ότι αποδέχεται τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή
αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μελέτη ανάπτυξης οικολογικού σήματος ποιότητας»,
•ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας με τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΦΟΡΕΑ» που υποβάλλει την προσφορά, για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του προαναφερόμενου έργου,
•ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο προσωπικό του βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ακριβή,
•ότι δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας κατά την άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο του
έργου και μετά τη λήξη αυτού
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου/ Στελέχους της ομάδας έργου
(σύμφωνα με το παράρτημα Δ, II), όπου θα δηλώνεται:
•ότι αποδέχεται τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή
αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μελέτη ανάπτυξης οικολογικού σήματος ποιότητας»,
•ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας με τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΦΟΡΕΑ» που υποβάλλει την προσφορά, για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του προαναφερόμενου έργου,
•ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο προσωπικό του βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ακριβή,
•ότι δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας κατά την άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο του
έργου και μετά τη λήξη αυτού
6.3 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα
16

20PROC006996371 2020-07-09

αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το
δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί
φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

6.4

Λόγοι απόρριψης προσφορών

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 6.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 6.2.
(δικαιολογητικά συμμετοχής, οικονομική και τεχνική προσφορά)

και 6.3. (Χρόνος ισχύος

προσφορών) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε). η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα
της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη επί ποινή αποκλεισμού.

17

20PROC006996371 2020-07-09

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης
Διαγωνισμού. Η αξιολόγηση των προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά
συμμετοχής, τις τεχνικές προσφορές και τις οικονομικές προσφορές έκρινε πλήρη η αρμόδια
Επιτροπή και είναι σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας. συντάσσει πρακτικό
στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών
και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

8. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής. Σε
περίπτωση ισότιμων προσφορών η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει μετά από κλήρωση μεταξύ αυτών. Εάν
οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή
απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

9. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
α) Η συνολική καθαρή τιμή (χωρίς Φ.Π.Α) θα λαμβάνεται υπ' όψιν για την σύγκριση των
προσφορών. Σε περίπτωση που προκύψουν ισότιμες προσφορές, δηλαδή προσφορές που έχουν την ίδια
ακριβώς τιμή, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Ανάθεσης και
παρουσία των οικονομικών φορέων που έχουν προσφέρει την ίδια τιμή και το αποτέλεσμα καταγράφεται
στο πρακτικό της Επιτροπής Ανάθεσης
β.) Η κατακύρωση του έργου στον Ανάδοχο γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εγγράφως.
γ.) Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται, το αργότερο σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης
της απόφασης ανάθεσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
- Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
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- Αντίγραφο Ποινικού μητρώου του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα
- Νομιμοποιητικά έγγραφα
- Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου ή αντίστοιχο ΦΕΚ (για νομικά πρόσωπα)
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ελλείψεων
των δικαιολογητικών και οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν τα συμπληρωματικά
δικαιολογητικά μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν
Η καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ με χρηματικό ένταλμα ή επιταγή το οποίο
θα εκδίδεται στο όνομά του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα,
δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση
μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λπ.).
Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα λάβει μία προκαταβολή (40% επί του συνολικού ποσού) μετά την
κατάθεση και την έγκριση των παραδοτέων της Α΄ φάσης και η τελική υπολειπόμενη πληρωμή (60%) θα
πραγματοποιηθεί με την παραλαβή και έγκριση των παραδοτέων της Β΄ φάσης από την «Αναθέτουσα
Αρχή» και εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις στον Φορέα. Η πληρωμή θα συνοδεύεται από σχετικό
παραστατικό, επί του οποίου θα γίνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε
νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, είναι δυνατό να προβλεφθεί
στη Σύμβαση ότι το σύνολο των πληρωμών θα καταβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή στο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που έχει οριστεί ως ηγέτης της ένωσης ή κοινοπραξίας (project leader). Με την ως άνω
καταβολή, επέρχεται εξόφληση έναντι κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας και ουδεμία αξίωση δύναται
να προβληθεί κατά της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Ν.Π.Ι.Δ.. τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει για
την πληρωμή είναι τα εξής:
Α. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε. Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του
Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την
Εταιρεία και δεσμεύουν αυτήν με την υπογραφή τους.
Β. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες
και Ε.Π.Ε.)
- το τελευταίο καταστατικό τους και
- βεβαίωση του αρμόδιου τμήματος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα
που εκπροσωπούν την Εταιρεία.
Κατά την παραλαβή θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό.
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10. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
10.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
10.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής έργων η οποία έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθμ. 10/2020
απόφαση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, το
οποίο είναι το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης, 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.
10.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης
λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον
ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
10.2

Διάρκεια σύμβασης

10.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και λήγει με την υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που
ορίζεται στο συμφωνητικό.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Για τα επιμέρους παραδοτέα ορίζονται ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:


παραδοτέο Π1, 5 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης



παραδοτέο Π2, 11 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης

10.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
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αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος

Αν οι υπηρεσίες

παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του ν. 4412/2016 .
10.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

10.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή παρακολούθησης
και παραλαβής έργων επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου
221, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα Β της παρούσας.
10.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την
παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις
παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
10.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
10.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των
οριζόμενων στο άρθρο 220.
10.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2
ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
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10.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση
του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
10.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά
τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
10.5

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

10.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

10.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η
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αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

10.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης
σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου,
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα
υποκατάστασης).

11. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα
τυχόν παραρτήματά της, μπορούν να απευθύνονται στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
(Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου – Τ.Κ. 60 200) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεφωνικά
(κ. Γεωργούλη Αθανασία ) στο τηλ. 23520 83000 από 08:30 – 16:00. Επίσης, το σχετικό υλικό της
πρόσκλησης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης: www.olympusfd.gr

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αριστείδης Νίκας
Συνημμένα

1.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- Τεχνικές Προδιαγραφές
3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- Βιογραφικό Σημείωμα
4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ- Υπεύθυνη Δήλωση (I,II)
5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε-Σχέδιο Σύμβασης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
Ημερομηνία, / /2020

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Μελέτη ανάπτυξης οικολογικού σήματος ποιότητας» στα πλαίσια
της Πράξης «Προστασία και διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου», του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»με Κωδικό ΟΠΣ
5045450
ΠΡΟΣ: Αναθέτουσα Αρχή – Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Στοιχεία Υποψηφίου Ανάδοχου:

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το Συνολικό Τίμημα της προτεινόμενης παροχής υπηρεσιών «Μελέτης ανάπτυξης οικολογικού σήματος
ποιότητας»» ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά*) ……………… Ευρώ πλέον ΦΠΑ και (ολογράφως
και αριθμητικά*) ………………… Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δηλώνω ως υποψήφιος ότι
έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα.
* Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικού και ολογράφως υπερισχύει το ολογράφως.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ

(ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗΣ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
(ΜΕ ΦΠΑ)

Άλλες υπηρεσίες που παρέχει ο υποψήφιος
χωρίς δαπάνη:
Τόπος – Ημερομηνία
Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
Παραδοτέο

Περιγραφή

Ημερομηνία Υποβολής

1 – Α’ Φάση

Σύνταξη έκθεσης/μελέτης (Α’ Φάση) που θα
περιλαμβάνει:
(α) Τα συλλεχθέντα και επεξεργασμένα δεδομένα
και περιγραφή των προτεινόμενων κατηγοριών
επιχειρήσεων για ένταξη βάσει αυτών.

5 μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης

2 – Β΄ Φάση

(β) Αξιολόγηση, ανάπτυξη και περιγραφή των
προτεινόμενων προδιαγραφών, κριτηρίων ένταξής
και ανανέωσης, το πιθανό κόστος μελλοντικής
συμμετοχής, κτλ, τα οποία θα εναρμονίζονται με το
ισχύον νομικό καθεστώς και θα είναι σύμφωνα με τις
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές πιστοποίησης (παροχή
τουλάχιστον 2 σεναρίων προς επιλογή).
Σύνταξη έκθεσης/μελέτης (Β’ Φάση) που θα
περιλαμβάνει:
Α) Οδηγό περιγραφής των διαδικασιών ένταξης και
συμμόρφωσης στο σήμα που θα απευθύνεται στις
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή (με δυνατότητα ανάρτησης στην
ιστοσελίδα του Φορέα).
Β) Προτεινόμενο σχέδιο/λογότυπο σήματος
Γ) Business plan βιωσιμότητας του σήματος μετά τη
λήξη του έργου, το οποίο θα περιλαμβάνει την
προτεινομένη εφαρμογή του, την ανάπτυξη
Πιστοποιητικού Απονομής του σήματος και την
παραγωγή προτύπου Charter για τις συμμετέχουσες
επιχειρήσεις/οργανισμούς.
Δ) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και
του τελικού προτεινόμενου σήματος στην έδρα του
Φορέα Διαχείρισης ενώπιον της τοπικής κοινωνίας.

11 μήνες από την υπογραφή
της Σύμβασης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
1. Επώνυμο:
2. Όνομα:
3. Επάγγελμα:
4. Ημερομηνία & τόπος
γέννησης:
5. Υπηκοότητα:
6. Ταχυδρομική διεύθυνση:
7. Τηλέφωνα επικοινωνίας:
8. Fax:
9. Ηλεκτρονική διεύθυνση:

10. Εκπαίδευση
ΙΔΡΥΜΑ:
Ημερομηνία:
Από (μήνες/έτη)
(Μήνες/έτη)
Πτυχίο:

ΙΔΡΥΜΑ:
Ημερομηνία:
Από (μήνες/έτη)
(Μήνες/έτη)
Πτυχίο:

ΙΔΡΥΜΑ:
Ημερομηνία:
Από (μήνες/έτη)
(Μήνες/έτη)
Πτυχίο:
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11. Γλώσσες (1= Καλή γνώση, 2= Πολύ καλή, 3=Άριστη)
ΓΛΩΣΣΑ

Ανάγνωση

Ομιλία

Γραφή

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ

12. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών:
13. Παρούσα θέση:
14. Τομείς Εξειδίκευσης:

<Να συμπληρωθεί κατά περίπτωση>
Σημειώστε
με X

Άλλοι:

15. Επαγγελματική πείρα:
Εργοδότης / Χώρα Εργοδότησης

Περίοδος Εργασίας

Περιγραφή Καθηκόντων / Εργασίας

16. Δημοσιεύσεις (Εφόσον υπάρχουν, να δοθούν: Ονόματα συγγραφέα/ων, έτος δημοσίευσης, τίτλος εργασίας
και επιστημονική έκδοση):
Υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ –ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(I,II)

28

20PROC006996371 2020-07-09

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

ΠΡΟΣ(1):

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

α) δεν έχω αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου.
β) δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη
ανάλογη διαδικασία,
γ) είμαι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις μου κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
δ) δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής μου
δραστηριότητας.
ε) αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν τα παραπάνω.
στ) έχω λάβει γνώση και συμφωνώ ανεπιφύλακτα με την παρούσα πρόσκληση.
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ζ) δεσμεύομαι πως θα εκτελέσει το έργο, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που
περιγράφονται στην αριθ. 490/9-7-2020 Πρόσκληση και θα τηρήσω τις υποχρεώσεις που
προβλέπονται στη παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016.
η) η προσφορά μου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
θ) σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού για την υλοποίηση του έργου, φέρω αποκλειστικά την
ευθύνη αμοιβών, ασφάλισης κλπ.
ι) παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου, για την οποιαδήποτε απόφαση του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού, ή της
υπαναχώρησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.

κ) δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016.
Ημερομηνία:

… /…/ 20…
Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

 αποδέχεται τους όρους της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή
αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Μελέτη ανάπτυξης οικολογικού σήματος ποιότητας»


υπάρχει συμφωνία συνεργασίας με τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΦΟΡΕΑ» που

υποβάλλει

την

προσφορά,

για όλη την

προβλεπόμενη

διάρκεια

του

προαναφερόμενου έργου


τα στοιχεία που αναφέρονται στο προσωπικό του βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ακριβή

 ότι δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας κατά την άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο του
έργου και μετά τη λήξη αυτού
Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη
μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Υπόδειγμα
Σύμβασης Απευθείας Ανάθεσης
Γενικών Υπηρεσιών
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
«Μελέτης ανάπτυξης οικολογικού σήματος ποιότητας»
αξίας …….. € (χωρίς Φ.Π.Α.) και ……… € (με 24% Φ.Π.Α.)
Στο Λιτόχωρο Πιερίας σήμερα, την …….. του μηνός …………., του έτους 2020, ημέρα ……………., οι
κατωτέρω συμβαλλόμενοι:
1. Ο «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ.
Νίκα Αριστείδη, με διεύθυνση Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Α.Φ.Μ. 999502516,
ΔΟΥ Κατερίνης και στο εξής θα αποκαλείται Αναθέτουσα Αρχή και
2. ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ………….., που εδρεύει ……………., με ΑΦΜ
……………..(Δ.Ο.Υ. ……….), ο οποίος θα ονομάζεται στο εξής Ανάδοχος, εκπροσωπούμενος νόμιμα από
………………, …………….,
αφού έλαβαν υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2742/99, (ΦΕΚ 207Α’/07-10-1999) «Χωροταξικός σχεδιασμός και
αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Σύσταση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών),
όπως αυτό τροποποιήθηκε/συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή
Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων» (ΦΕΚ 197/Α’/27-08-2002) και από το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 4519/2018, και ισχύει
σήμερα
2.

Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265Α΄/23-1-2019), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
3. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74Α΄/23-1-2019) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
4. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
5. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147Α΄/08-08-2016), όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα των
άρθρων 2 παρ. 31 & 118.
6.

Τον Ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

25/Α’/20-2-2018).

7. Το ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (ΦΕΚ 145 /Α΄/5-8-2016)
8. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α' /9-5-2013) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
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9. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52Α’ /28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο»
10. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
11. Το Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 204/Α΄/15-9-2011)
12. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α’ / 13-7-2010)
13. Τον Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
14. Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’ /7-11-2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
15. Τον Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α' /9-3-1999) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
16. του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α' /4-3-1993) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”,
17. του π.δ 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α' /23-3-2015) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και στοιχεία”,
18. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97604/12239/28-12-2018 «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» (ΦΕΚ 21/ΥΟΔΔ/23-1-2019) απόφαση του Υπουργού και
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στη Συγκρότηση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.
19. Την με αρ. πρωτ. 957/9-5-2019 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία»
με Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των
πόρων» ο οποίος με συγχρηματοδείται από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με
τίτλο «Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού
περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
20. Την υπ’ αριθμ. 51/18-07-2019 (ΑΔΑ : ΩΦ8Ξ46Ψ8ΒΠ-ΣΑΣ) Απόφαση του ΔΣ του Φορέα με την
οποία εγκρίθηκε η υποβολή Τεχνικού Δελτίου Διαχειριστικών Δράσεων με τίτλο « Προστασία και
διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Ολύμπου», συνολικού προϋπολογισμού 125.640,00 ευρώ στο Ε.Π. ΠΚΜ 2014-2020
21. Την υπ’ αριθμ. 52/18-07-2019 (ΑΔΑ : 6ΩΗΒ46Ψ8ΒΠ-ΟΕΑ) Απόφαση του ΔΣ του Φορέα με την
οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές των υποέργων του Τεχνικού Δελτίου με τίτλο « Προστασία και
διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Ολύμπου», Πράξης Διαχειριστικών Δράσεων στο Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία, 2014-2020
22. Την με αρ. πρωτ.7098/02-12-2019 (ΑΔΑ: ΨΣΑΣ7ΛΛ-ΒΥΖ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία εντάχθηκε η Πράξη
«Προστασία και διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης
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Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» με Κωδικό ΟΠΣ 5045450 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική
Μακεδονία 2014-2020».
23. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60407/1575 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ» (ΦΕΚ 2825Β΄/05-07-2019).
24. Την αριθ. 59/18-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΤΝ246Ψ8ΒΠ-Ρ4Κ) Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Ολύμπου με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020».
25. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β/31-12-2019 Απόφαση με θέμα: «Έγκριση των
προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΕΚΠΑΑ)» (ΦΕΚ 30Β’/17-01-2020).
26. Την αριθ. 10/10-02-2020 (ΑΔΑ: 93Β146Ψ8ΒΠ-Ε6Ι) απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, δυνάμει της
οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής, η Επιτροπή Παραλαβής
Υπηρεσιών, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και η Επιτροπή Αξιολόγησης
Ενστάσεων.
27. Την υπ’ αριθ. 38/29-05-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
περί «Έγκρισης γ΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020».
28. Την υπ’ αριθ. 43/29-06-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

για την έγκριση της παρούσας πρόσκλησης.
29. την υπ’ αριθμ. …/2020 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου …
30. την υπ΄ αριθμ. … /2020 Απόφαση, με την οποία αποφασίζεται η ανάθεση της σύμβασης «Παροχής
υπηρεσιών μελέτης ανάπτυξης οικολογικού σήματος ποιότητας» στον Ανάδοχο.
31. το γεγονός ότι η δημόσια δαπάνη της παρούσας σύμβασης καλύπτεται από πίστωση του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Πράξης «Προστασία και διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην
περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου», του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 20142020». το γεγονός ότι δεν εκκρεμούν ενστάσεις ή άλλες διοικητικές προσφυγές κατά της διαδικασίας
απευθείας ανάθεσης,

συμφωνούν και συναποδέχονται ότι ο πρώτος από τους συμβαλλομένους (Αναθέτουσα Αρχή),
αναθέτει στον δεύτερο (Ανάδοχο) την παροχή υπηρεσιών (θα αναφέρεται στο εξής και ως έργο) με
τίτλο «Μελέτη ανάπτυξης οικολογικού σήματος ποιότητας».
Ο δεύτερος συμβαλλόμενος αποδέχεται την εκπόνηση του έργου με τους παρακάτω όρους:
Άρθρο 1
Αντικείμενο της Σύμβασης
1. Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την σύνταξη μελέτης για
την ανάπτυξη οικολογικού σήματος ποιότητας προϊόντων/υπηρεσιών που θα αφορά την
περιοχή του Αποθέματος Βιόσφαιρας του Ολύμπου (MAB UNESCO) και θα κατατεθεί στον
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. …/2020 Προσφορά
του Αναδόχου.
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2.

Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης, αν δεν
ορίζεται διαφορετικά στα έγγραφα της σύμβασης.
Άρθρο 2
Διάρκεια της σύμβασης – χρονοδιαγράμματα

1.

Η παρούσα δράση θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις συνολικής διάρκειας δώδεκα(12) μηνών από
την υπογραφή της παρούσας (ήτοι, μέχρι την ………….).

2.

Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που
διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50%
αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου, που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει η παραταθείσα -κατά τα ανωτέρω- διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.

Άρθρο 3
Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, που 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, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του ν.
4412/2016.
Άρθρο 4
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η παρούσα μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.
Άρθρο 5
Καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου
1.

Η συμβατική αμοιβή του έργου συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ (ποσοστό
24% επί της αμοιβής) ανέρχεται στο ποσό των …….. ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως:
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (χωρίς
Φ.Π.Α.)
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (με Φ.Π.Α.)

2.

………
………
………

Η καταβολή της παραπάνω αμοιβής θα γίνεται τμηματικά κατά τα προβλεπόμενα στην
απόφαση ανάθεσης της σύμβασης.
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3.

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα παρακρατούνται οι
προβλεπόμενες κρατήσεις και φόροι. Για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ’
ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος (φάση) που αφορά η πληρωμή ή του
συνόλου του συμβατικού αντικείμενου, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/2016.
β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

4.

Λαμβανομένου υπόψη ότι η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτεται από επιχορήγηση που λαμβάνει
η Αναθέτουσα Αρχή από άλλο φορέα, η πληρωμή δεν θα οφείλεται στον Ανάδοχο και η
Αναθέτουσα Αρχή δεν θα καθίσταται υπερήμερη σε περίπτωση μη καταβολής της, πριν την
έγκριση της σχετικής δαπάνης και την καταβολή του σχετικού ποσού από την αρμόδια Αρχή
στην Αναθέτουσα Αρχή.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις και εμπιστευτικότητα Αναδόχου

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί όλες τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που προβλέπονται από το δίκαιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή τις σχετικές διεθνείς
Συμβάσεις.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων
της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους,
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο και με
οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της υπεργολαβίας, το έργο που του ανατέθηκε με την
παρούσα Σύμβαση ή μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από αυτή,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε
τρίτο, έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεων του. Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει
έγγραφα ή πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που θα εκτελέσει, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 7
Παράδοση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
1.

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.
4412/16, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχει συγκροτηθεί με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

2.

Η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την
Αναθέτουσα Αρχή. Με το ως άνω πρακτικό η Επιτροπή Παραλαβής εισηγείται την παραλαβή
του συνόλου των προμηθευόμενων ειδών.
Άρθρο 8
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
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Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από την Ελληνική και Ενωσιακή νομοθεσία. Για όποιο θέμα δε
ρυθμίζεται ειδικά από την παρούσα, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
ισχύει.
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά που τυχόν
θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης. Σε
διαφορετική περίπτωση, κάθε διαφορά θα λύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 και
205Α του ν. 4412/2016.
Άρθρο 9
Ακροτελεύτιο
Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, μονογράφηκε σε κάθε σελίδα και
υπογράφηκε από τους ανωτέρω συμβαλλόμενους, σε τρία (3) γνήσια, όμοια, πρωτότυπα αντίτυπα.
Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ TON ΑΝΑΔΟΧΟ

……………..

……………..
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