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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  

 

Λιτόχωρο, 11-11-2020  

Αρ. Πρωτ.: 923  

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών 

«Ανόρθωση των οικοτόπων 5110–Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις Buxus 

sempervirens βραχωδών κλιτυών και 9580*- Μεσογειακά δάση με Taxus baccata» της 

πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό πράξης 

ΣΑ: 2019ΣΕ27510018.  

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου έχοντας υπόψη: 

 

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

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

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

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

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 

3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

3. το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

4. την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», 

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

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

6. το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
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7. το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

8. το ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

9. το ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

10. το π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία», 

11. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

12. την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

13. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

14. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4165/09-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΝΒΙ465ΧΙ8-ΙΑΝ) 

Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 

5033173 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020», 

15. την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60407/1575/2-7-2019 (ΦΕΚ 2825/Β’/5-7-2019) απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε ο Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Ολύμπου, 

16. την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97604/12239/28-12-2018 (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, 

17. την υπ’ αριθ. 19/9-3-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΕΡ46Ψ8ΒΠ-ΖΝΑ) απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Ολύμπου με τίτλο «Ανάθεση εξουσιοδοτήσεων στον Πρόεδρο του Δ.Σ.», 

18. το με κωδ. ΑΔΑΜ 20REQ006500385 πρωτογενές αίτημα, και το υπ’ αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/61807/2028/08- 08-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΒΞ4653Π8-ΖΙΑ) εγκεκριμένο αίτημα που 

αφορούν στη πρόθεση του Φορέα να προβεί στην συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών, 

19. την υπ’ αριθμ. 79/4-11-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

20. την υπ’ αριθμ. 73/12-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

περί συγκρότησης της Επιτροπής Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής του Φορέα, 

21. την υπ’ αριθμ. 73/12-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 
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περί συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του Φορέα, 

22. την υπ’ αριθμ. 73/12-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

περί συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Φορέα. 

23. την υπ’ αριθμ. 73/12-10-2020  απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

περί συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Φορέα. 

 

ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για την ανάθεση των υπηρεσιών 

«Ανόρθωση των οικοτόπων 5110–Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις Buxus sempervirens βραχωδών 

κλιτυών και 9580*-Μεσογειακά δάση με Taxus baccata», συνολικού προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδες 

τετρακόσια ευρώ (8.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων 

καθώς και των εξόδων αποστολής στην έδρα του Φορέα, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, και καλεί τους 

ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με 

τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΑΥΙΜ» της Πράξης 

«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 

2019ΣΕ27510018.  

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση έως και 

την 20-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00. 

 

Πιν. 1 Συνοπτικά Στοιχεία της υπό Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών  

 

Τίτλος Πράξης Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις 

διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

Κωδικός ΟΠΣ Πράξης 5033173 

Είδος Σύμβασης Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών  

Χρονική διάρκεια 

υλοποίησης 

Τριάντα έξι (36) μήνες  

Κριτήριο κατακύρωσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας - τιμής  

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 8.400,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

6.774,19€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)  

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 
20-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 

Τόπος διενέργειας Έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Κέντρο 

Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Λιτόχωρο Πιερίας, ΤΚ 60200, 

από την Επιτροπή Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής του Φορέα. 

Επιβαρυνόμενος 

προϋπολογισμός 

ΣΑ Ε2751, ΚΩΔ. ΣΑ 2019ΣΕ27510018  

Χρηματοδότηση 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» 

από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 

2019ΣΕ27510018 
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Διάρκεια ισχύος προσφορών Διακόσιες (200) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής της υποβολής των 

προσφορών 

Σύνολο Κρατήσεων επί % Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η 

προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

 Υποβολή Προσφορών  Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που 

υποβάλλονται για μέρος των υπό ανάθεση υπηρεσιών όπως και οι 

εναλλακτικές προσφορές. 

 

1. Αντικείμενο  

 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου με συνεργάτη–επιστήμονα για την επιστημονική καθοδήγηση του πακέτου εργασίας «ΠΕ 4.4 

Ανόρθωση των οικοτόπων 5110–Buxus sempervirens και 9580*-Taxus baccata» του ΤΔΠ «Επιχορήγηση 

του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, 

ειδών και οικοτόπων». Η δράση αποσκοπεί στη βελτίωση του βαθμού διατήρησης του τύπου οικοτόπου 

5110 και στην επέκταση του τύπου οικοτόπου 9580* και θα επιτευχθεί μέσω δασοτεχνικών επεμβάσεων 

(ήτοι, επιλεκτική κοπή και αραίωση τμημάτων δένδρων που εισχωρούν σ’ αυτούς του τύπους 

οικοτόπων). Ο τύπος οικοτόπου «5110-Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις Buxus sempervirens 

βραχωδών κλιτυών» έχει χαρακτηριστεί με μη ικανοποιητικό βαθμό διατήρησης στην περιοχή Natura 

του Κάτω Ολύμπου-Καλλιπεύκης (GR1420001). Στη θέση αυτή ο τύπος οικοτόπου 5110  περιβάλλεται 

από δάσος φυλλοβόλων (τύπος οικοτόπου 9150) που φαίνεται να εισχωρεί κατά τόπους στον εν λόγω 

οικότοπο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου "Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης 

διατήρησης των τύπων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔΕΔ 

Ολύμπου" (2015), αντίστοιχο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο οικότοπος προτεραιότητας 9580*-Μεσογειακά 

δάση με Taxus baccata στον Όλυμπο (GR1250001) όπου η έκταση του εν λόγω οικοτόπου εκεί 

καταλαμβάνει περίπου 0,81 ha. Σύμφωνα με το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο 

NATURA 2000 για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 περιλαμβάνεται η υλοποίηση μέτρων και 

έργων αποκατάστασης της βιοποικιλότητας, π.χ. ενδυνάμωση φυσικής αναγέννησης για τους δασικούς 

και αγροτικούς τύπους οικοτόπων. 

Οι προαναφερόμενες υπηρεσίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα και με τα ακόλουθα παραδοτέα:  

α) Σύνταξη έκθεσης κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τις θέσεις και τους τρόπους επέμβασης 

στους τύπους οικοτόπων για την αποτελεσματικότερη ανόρθωσή τους. 

β) Ετήσιες εκθέσεις προόδου. 

γ) Παραγωγή κειμένων για το έντυπα που θα δημιουργηθούν. 

δ) Σύνταξη σχεδίου παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας της δράσης και ανάπτυξη τυχόν 

απαραίτητων μελλοντικών διαχειριστικών μέτρων. 
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2. Τεχνική - επαγγελματική  ικανότητα 

 

Ο προσφέρον που θα συμμετέχει στη διαδικασία απαιτείται να διαθέτει ομάδα έργου που να 

περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα (1) στέλεχος/επιστημονικό υπεύθυνο με τα ακόλουθα επαγγελματικά 

προσόντα: 

 Απόφοιτοι των Α.Ε.Ι. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με τριετή (3) τουλάχιστον 

επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία σε έργα αποκατάστασης ή ανόρθωσης δασικών τύπων 

οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΕ (ή ελλείψει αυτού, σε έργα αποκατάστασης χερσαίων 

οικοσυστημάτων) τα τρία (3) τελευταία έτη και συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2) επιτυχώς 

ολοκληρωμένα έργα, συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.  

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου θα λάβει υπόψη του και την εμπειρία πριν 

από την τελευταία τριετία.  

 

3. Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες, από την ημερομηνία της υπογραφής της 

σύμβασης και όχι πέραν της 30-11-2023. 

 

Τα στάδια υλοποίησης της σύμβασης και τα αντίστοιχα παραδοτέα, θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 

 

1ο Στάδιο: Υπογραφή της σύμβασης εντός του έτους 2020 έως το Νοέμβριο 2021. 

Τα παραδοτέα της υπηρεσίας θα περιλαμβάνουν:  

α) Παράδοση έκθεσης σχεδιασμού υλοποίησης των επιμέρους εργασιών της δράσης (με αναφορά στο 

χρονοδιάγραμμα, την προτεινόμενη μεθοδολογία, βιβλιογραφία), μέχρι το Δεκέμβριο 2020 

β) Εργασίες πεδίου στους τύπους οικοτόπων 5110 και 9580 (ενδεικτικά χαρτογράφηση των τύπων 

οικοτόπων, εντοπισμός των θέσεων επέμβασης κ.ο.κ.) (δέκα (10) ημέρες πεδίου) 

γ) Παράδοση έκθεσης κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τις προτεινόμενες θέσεις και τους 

τρόπους επέμβασης στους τύπους οικοτόπων για την αποτελεσματικότερη ανόρθωσή τους, μέχρι τον 

Ιούνιο 2021και  

δ) Ετήσια έκθεση προόδου, μέχρι το Νοέμβριο 2021. 

 

2ο Στάδιο: Δεκέμβριος 2021 έως το Νοέμβριο 2022. 

Τα παραδοτέα της υπηρεσίας θα περιλαμβάνουν:  

α) Παράδοση κειμένων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για δημιουργία έντυπου υλικού, μέχρι το Μάιο 

του 2022 

β) Εργασίες πεδίου – επιστημονική καθοδήγηση των δράσεων που θα υλοποιηθούν από τον Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, καθώς και των δασοτεχνικών εργασιών ανόρθωσης των τύπων 
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οικοτόπων (δέκα (10) ημέρες πεδίου) και  

γ) Ετήσια έκθεση προόδου, μέχρι το Νοέμβριο 2022. 

 

3ο Στάδιο: Δεκέμβριος 2022 έως το Νοέμβριο του 2023. 

Τα παραδοτέα της υπηρεσίας θα περιλαμβάνουν:  

α) Σύνταξη και παράδοση σχεδίου παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας της δράσης και 

προσδιορισμός των απαραίτητων μελλοντικών διαχειριστικών μέτρων για επίτευξη ικανοποιητικού 

βαθμού διατήρησης των τύπων οικοτόπων, μέχρι το Μάιο 2023 

β) Εργασίες πεδίου – επιστημονική καθοδήγηση των δασοτεχνικών εργασιών ανόρθωσης των τύπων 

οικοτόπων (δέκα (10) ημέρες πεδίου) και  

γ) Ετήσια έκθεση προόδου/απολογισμός, μέχρι το Νοέμβριο 2023.  

 

Τα παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών 

του Φορέα, η οποία συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Με το ως άνω πρακτικό η παραπάνω Επιτροπή εισηγείται και την οριστική παραλαβή του έργου του 

Αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και της υπογραφείσας 

σύμβασης. Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του Αναδόχου, το 

οποίο θα πρέπει να υποβληθεί, στην Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία λήξης των ενενήντα (90) ημερών των τριάντα έξι (36) μηνών της 

διάρκειας υλοποίησης της υπηρεσίας, και τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση 

του τιμήματος. 

 

4. Προϋπολογισμός 

 

Ο προϋπολογισμός των υπό παροχή υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων επτακοσίων 

εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (6.774,19€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 

στο ποσό των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (8.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 

και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υποέργου (1) «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΑΥΙΜ» της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» 

με κωδικό ΟΠΣ 5033173 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & 

Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 2019ΣΕ27510018. Η πράξη 

συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.  

 

5. Τρόπος πληρωμής 

 

Η αμοιβή θα γίνει σε τρείς (3) δόσεις, ως εξής: 
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Α) Δόση: Καταβολή του 40% του συνολικού τιμήματος της σύμβασης μετά την ολοκλήρωση του 1ου  

Σταδίου και των παραδοτέων αυτού, σύμφωνα με το κεφ. 3. «Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα» της 

παρούσας. 

Β) Δόση: Καταβολή του 30% του συνολικού τιμήματος της σύμβασης μετά την ολοκλήρωση του 2ου  

Σταδίου και των παραδοτέων αυτού, σύμφωνα με το κεφ. 3. «Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα» της 

παρούσας. 

Γ) Δόση: Καταβολή του 30% του συνολικού τιμήματος της Σύμβασης μετά την ολοκλήρωση του 3ου  

Σταδίου και των παραδοτέων αυτού, σύμφωνα με το κεφ. 3. «Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα» της 

παρούσας.  

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.  

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

κείμενη νομοθεσία, για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης.  

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

εισοδήματος.  

 

6. Τόπος υλοποίησης/παροχής υπηρεσιών  

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα λάβουν χώρα εντός της περιοχής χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές παρεχόμενες 

υπηρεσίες.  

 

7. Δικαίωμα συμμετοχής  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, που 

λειτουργούν νόμιμα και των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση 

αντικείμενο και που έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην 

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων 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 λόγους του άρθρου 73 παρ. 1 

και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016. 

 

8. Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Κατάρτιση και Περιεχόμενο Προσφορών 
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Γενικοί όροι υποβολής προσφορών: 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις των υπό ανάθεση υπηρεσιών.  

 

Ο Φάκελος κάθε προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

α) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ως ακολούθως: 

 σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του 

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο – μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, στοιχεία Αστυνομικής 

Ταυτότητας), καθώς και αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει η ασκούμενη από αυτό 

δραστηριότητα [π.χ. πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου ή άλλης αρμόδιας αρχής (π.χ. φορολογικής) του κράτους εγκατάστασης] 

 σε περίπτωση νομικού προσώπου, πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να 

έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Επιπλέον, τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης (όπως δημοσιευμένα στο ΓΕΜΗ 

κωδικοποιημένα καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 

του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπό του.  

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, σύμφωνα με το 

συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος I της παρούσας. 

γ) Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2. «Τεχνική - επαγγελματική  ικανότητα» 

θα περιλαμβάνονται:  

• Πίνακας από τον οποίο να προκύπτει αν ο επιστημονικός υπεύθυνος είναι υπάλληλος του οικονομικού 

φορέα, εξωτερικός συνεργάτης του (στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομισθούν δηλώσεις 

συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών, στις οποίες οι συνεργάτες θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει 

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

υποψήφιο ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης) ή υπάλληλος υπεργολάβου του.  

• Κατάλογος με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα (είδος και έτη συναφούς 

εμπειρίας) της ελάχιστης απαιτούμενης εξειδικευμένης ομάδας έργου σύμφωνα με την παράγραφο 2. 

της παρούσας πρόσκλησης και αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, όπου θα παρατίθενται αναλυτικά η 

χρονική διάρκεια των συμβάσεων και η περιγραφή των προγραμμάτων που σχετίζονται με τη 

ζητούμενη εμπειρία.  

Η εμπειρία δύναται να αποδειχτεί με την προσκόμιση σχετικών με το αντικείμενο της προκήρυξης 

συμβάσεων που έχουν υπογράψει οι υποψήφιοι με αναθέτουσες αρχές και με τις αντίστοιχες 

βεβαιώσεις. 

δ) Τεχνική προσφορά που θα περιλαμβάνει πλήρες χρονοδιάγραμμα του προσφέροντα, σύμφωνα με το 
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κεφ. 3. «Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα» και θα αναλύεται με πλήρη ανάλυση του χρονοδιαγράμματος 

της προσφερόμενης υπηρεσίας και θα διευκρινίζεται ο χρόνος παράδοσής της. Κάθε σελίδα της 

Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραφημένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.  

ε) Οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του 

Παραρτήματος IΙ της παρούσας. Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να είναι 

μονογραφημένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση. 

Επισημαίνεται ότι:  

1. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα του 

Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.  

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. 

 

9. Κριτήρια Ανάθεσης   

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

(σ) 

Κ1 Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και 

κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου 

σε επιμέρους δραστηριότητες 

40% 

 

Κ2 Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισης και 

αποτελεσματικής μεθοδολογίας υλοποίησης του 

έργου 

30% 

 

Κ3 Δομή και σύνθεση ομάδας έργου/ 

Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος 

30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                

100% 

 

Για το κριτήριο Κ1 αξιολογείται: 

• ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων των υπηρεσιών, με εντοπισμό των θεμάτων 

στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την υλοποίησή του, 

• η γνώση του αντικειμένου, βάσει της προηγούμενης ενασχόλησης της ομάδας με αυτό, 

• η επισήμανση των προβλημάτων και η υπόδειξη τρόπου αντιμετώπισής τους. 

 

Για το κριτήριο Κ2 αξιολογείται: 
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• ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων των υπηρεσιών από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο 

οικονομικός φορέας,  

• η αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης του έργου, 

• το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης, 

• ο καθορισμός των περιεχομένων των προσφερόμενων παραδοτέων. 

 

Για το κριτήριο Κ3 αξιολογείται: 

• η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας του οικονομικού φορέα σε σχέση με τις ζητούμενες υπηρεσίες, 

η οποία θα συμπληρώνει τις βασικές απαιτήσεις της παραγράφου 2., 

• ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας από πλευράς επιστημονικής εξειδίκευσης. Ο βαθμός 

εξειδίκευσης τεκμηριώνεται από μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, αριθμό επιστημονικών 

δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, 

• ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις συνεργασίας των 

στελεχών της ομάδας με τους υποψηφίους και την έκταση προηγούμενων συνεργασιών μεταξύ των 

μελών της ομάδας, 

• η σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της ομάδας έργου, 

• η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος.  

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει 

από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 

Βi = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +σ3*Κ3 

 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς θα γίνει με βάση 

τον ακόλουθο τύπο : 

Λi = 80 * (Βi/Βmax) + 20 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax…………………………..…..η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 
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Βi……………………………….…………………..η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin………………….….……..το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

Κi……………………………………………………..το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i 

Λi………………………………………………..…..το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την 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 του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών 

φορέων. 

 

10. Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε Σφραγισμένο Φάκελο. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να 

φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

 

ΠΡΟΣ 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ, Τ.Κ. 60200 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 923/11-11-2020  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών 

«Ανόρθωση των οικοτόπων 5110 – Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις Buxus 

sempervirens βραχωδών κλιτυών και 9580*- Μεσογειακά δάση με Taxus baccata» 

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης προσφοράς 20-11-2020, 16:00  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 

 

Οι Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, στα γραφεία του 

Φορέα και στη διεύθυνση Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Κέντρο Πληροφόρησης 

Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Τ.Θ. 37, ΤΚ 602 00 Λιτόχωρο Πιερίας. Οι προσφορές μπορούν να 

υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier στην ως άνω διεύθυνση. Στην 

περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου δεν φέρει 

καμία ευθύνη για τον χρόνο παράδοσης και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα 

αποσταλούν. Προσφορές που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την παραπάνω καταληκτική 
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ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους 

αποδέκτες τους χωρίς να ανοιχτούν, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. 

Ο έλεγχος των Προσφορών θα διεξαχθεί την 24-11-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου από την Επιτροπή Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής 

του Φορέα.  

 

11. Διαδικασία Αξιολόγησης των προσφορών 

 

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής του 

Φορέα. Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 

βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την 

μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία 

τεχνικής προσφοράς, η επιλογή του/των Αναδόχου/ων θα γίνεται με κλήρωση από την ως άνω Επιτροπή 

σε ημερομηνία και ώρα που θα καθορισθεί και θα κοινοποιηθεί στους Προσφέροντες των οποίων οι 

Προσφορές θα εμπίπτουν σε αυτή την περίπτωση. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς, για το Τμήμα της 

παρούσας, δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού και την ανάθεση της 

σύμβασης.  

 

12. Κατακύρωση ανάθεσης 

  

Μετά την αξιολόγηση του συνόλου των κατατιθέμενων προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή 

Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής και πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης στον Ανάδοχο 

απαιτείται η υποβολή των ελάχιστων υποχρεωτικών δικαιολογητικών βάσει του Ν. 4412/2016 ήτοι: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσφέροντος ή σε περίπτωση νομικού προσώπου όλων 

των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή των προσώπων που έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό,  

2. Ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος και 

3. Φορολογική ενημερότητα του προσφέροντος. 

 

Για το Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

 

Νίκας Αριστείδης 

 Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

Συνημμένα: 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   Υπεύθυνη Δήλωση 

                     2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  Οικονομική Προσφορά 

                     3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Σχέδιο Σύμβασης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   Υπεύθυνη Δήλωση 
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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) 

 

ΠΡΟΣ: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:   

Ημερομηνία γέννησης(1):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(2) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλώνω ότι:  
[Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Ως νόμιμος εκπρόσωπος/διαχειριστής της εταιρείας…………………………………………………..,]  
για την κατάθεση προσφοράς στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 923/11-11-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας 
ανάθεση των υπηρεσιών «Ανόρθωση των οικοτόπων 5110–Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις Buxus sempervirens βραχωδών 
κλιτυών και 9580*- Μεσογειακά δάση με Taxus baccata» του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, 
 
1. Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου που απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω 
αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας ανάθεσης. 
 
2. Δεσμεύομαι πως θα εκτελέσω την υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ. αριθμ. 923/11-11-  
2020 Πρόσκληση. 
 
3. Δεν εμπίπτω σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. [σε 
περίπτωση νομικού προσώπου: η εταιρεία ……. δεν εμπίπτει σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού του αρ. 73 παρ. 2 περ. α και β 
του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει και κανένα από τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου της εταιρείας ή των προσώπων 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτή, δεν εμπίπτουν σε οποιονδήποτε από τους λόγους αποκλεισμού 
του αρ. 73 παρ. 1 του ίδιου νόμου. 

    Ημερομηνία:  … - … -  2020 
 

                                                                                                                                                          Ο Δηλών 
 
 
 

           (Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται ολογράφως.  
(2) «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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Οικονομική Προσφορά 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





16 

 

Ημερομηνία,  …-…- 2020 

 

Προς: 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

Λιτόχωρο Πιερίας, ΤΚ 60200 

 

Υπηρεσία: «Ανόρθωση των οικοτόπων 5110–Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις Buxus 

sempervirens βραχωδών κλιτυών και 9580*- Μεσογειακά δάση με Taxus baccata», στο 

πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 923/11-11-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

 

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Υπηρεσία 

Χρόνος 

Υλοποίησης 

της Σύμβασης 

Κόστος  

χωρίς Φ.Π.Α. 

Κόστος  

με Φ.Π.Α. 

Συνολικό κόστος  

με Φ.Π.Α. 

Ανόρθωση των 

οικοτόπων 5110–

Σταθερές 

ξηροθερμόφιλες 

διαπλάσεις Buxus 

sempervirens 

βραχωδών κλιτυών και 

9580*- Μεσογειακά 

δάση με Taxus baccata 

Διάρκεια 

τριάντα έξι 

(36) μήνες, από 

την 

ημερομηνία 

της υπογραφής 

της σύμβασης 

και όχι πέραν 

της 30-11-2023  

  

 

 

 

 

         Ο Προσφέρων 

 

 

        (Σφραγίδα-Υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Σχέδιο Σύμβασης 
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………………………………………………………………………..ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

για την παροχή υπηρεσιών «Ανόρθωση των οικοτόπων 5110–Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις 

Buxus sempervirens βραχωδών κλιτυών και 9580*- Μεσογειακά δάση με Taxus baccata» της πράξης 

«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» της υπ’ αριθμ. …-…-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

 

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: 

Αφενός μεν 

1. Ο «Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» με έδρα το Λιτόχωρο Πιερίας - Κέντρο 

Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου - ΤΚ 60200, με Α.Φ.Μ. 999502516 (Δ.Ο.Υ. 

Κατερίνης), νομίμως εκπροσωπούμενος από τον κ. Νίκα Αριστείδη, Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Φορέα, καλούμενος στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή»,  

αφετέρου δε 

2. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία … , που εδρεύει …, με ΑΦΜ … (Δ.Ο.Υ. …), ο οποίος 

θα ονομάζεται στο εξής «Ανάδοχος», εκπροσωπούμενος νόμιμα από …, … (ιδιότητα), 

 και έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60407/1575/2-7-2019 (ΦΕΚ 2825/Β’/5-7-2019) απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε ο Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Ολύμπου. 
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3. Την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97604/12239/28-12-2018 (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. 

4. Την υπ’ αριθ. 19/9-3-2020 (ΑΔΑ: Ω1ΕΡ46Ψ8ΒΠ-ΖΝΑ) απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Ολύμπου με τίτλο «Ανάθεση εξουσιοδοτήσεων στον Πρόεδρο του Δ.Σ.». 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4165/09-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΝΒΙ465ΧΙ8-ΙΑΝ) 

Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 

5033173 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020». 

6. Την υπ’ αριθ. αριθμ. …-…/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

7. Την υπ’ αριθμ. 73/12-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

περί συγκρότησης της Επιτροπής Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής του Φορέα. 

8. Την υπ’ αριθμ. 73/12-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

περί συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του Φορέα.  

9. Την υπ’ αριθμ. 73/12-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 

περί συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών του Φορέα. 

10. Την υπ’ αριθμ. 73/12-10-2020  απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου περί συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Φορέα.  

11. Την υπ’ αριθμ. …/…-…-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Δρυμού Ολύμπου προς υποβολή Προσφορών.  

12. Την υπ’ αριθμ. …/…-…-2020 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου …  

13. Την υπ΄ αριθμ. …/…-…-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, με την οποία αποφασίζεται η ανάθεση 

της σύμβασης « …… » στον Ανάδοχο. 

14. Το γεγονός ότι η δημόσια δαπάνη της παρούσας σύμβασης καλύπτεται από πίστωση του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» (υποέργο 1) 

με κωδικό ΟΠΣ 5033173 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 

15. 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 υπηρεσία (θα αναφέρεται στο εξής και ως έργο) με τίτλο «Ανόρθωση των 

οικοτόπων 5110–Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις Buxus sempervirens βραχωδών κλιτυών και 
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9580*- Μεσογειακά δάση με Taxus baccata».  

 

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 παροχή υπηρεσιών με 

τίτλο «Ανόρθωση των οικοτόπων 5110–Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις Buxus sempervirens 

βραχωδών κλιτυών και 9580*- Μεσογειακά δάση με Taxus baccata» και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει 

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

εφαρμόσει όσα αναφέρονται στο κεφ. 3. «Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα» της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρασχεθούν στην περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

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 

Η συνολική προθεσμία παράδοσης του έργου καθορίζεται σε χρονικό διάστημα τριάντα έξι (36) μηνών 

από την υπογραφή της παρούσας και όχι πέραν της 30-11-2023. 

Το έργο διαιρείται σε τρία (3) στάδια:  

1ο Στάδιο: Υπογραφή της σύμβασης εντός του έτους 2020 έως το Νοέμβριο 2021. 

Τα παραδοτέα της υπηρεσίας θα περιλαμβάνουν:  

α) Παράδοση έκθεσης σχεδιασμού υλοποίησης των επιμέρους εργασιών της δράσης (με αναφορά στο 

χρονοδιάγραμμα, την προτεινόμενη μεθοδολογία, βιβλιογραφία), μέχρι το Δεκέμβριο 2020 

β) Εργασίες πεδίου στους τύπους οικοτόπων 5110 και 9580 (ενδεικτικά χαρτογράφηση των τύπων 

οικοτόπων, εντοπισμός των θέσεων επέμβασης κ.ο.κ.)  

γ) Παράδοση έκθεσης κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τις προτεινόμενες θέσεις και τους 

τρόπους επέμβασης στους τύπους οικοτόπων για την αποτελεσματικότερη ανόρθωσή τους, μέχρι τον 

Ιούνιο 2021και  

δ) Ετήσια έκθεση προόδου, μέχρι το Νοέμβριο 2021. 

 

2ο Στάδιο: Δεκέμβριος 2021 έως το Νοέμβριο 2022. 

Τα παραδοτέα της υπηρεσίας θα περιλαμβάνουν:  
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α) Παράδοση κειμένων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για δημιουργία έντυπου υλικού, μέχρι το Μάιο 

του 2022 

β) Εργασίες πεδίου – επιστημονική καθοδήγηση των δράσεων που θα υλοποιηθούν από τον Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, καθώς και των δασοτεχνικών εργασιών ανόρθωσης των τύπων 

οικοτόπων και  

γ) Ετήσια έκθεση προόδου, μέχρι το Νοέμβριο 2022. 

 

3ο Στάδιο: Δεκέμβριος 2022 έως το Νοέμβριο του 2023. 

Τα παραδοτέα της υπηρεσίας θα περιλαμβάνουν:  

α) Σύνταξη και παράδοση σχεδίου παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας της δράσης και 

προσδιορισμός των απαραίτητων μελλοντικών διαχειριστικών μέτρων για επίτευξη ικανοποιητικού 

βαθμού διατήρησης των τύπων οικοτόπων, μέχρι το Μάιο 2023 

β) Εργασίες πεδίου – επιστημονική καθοδήγηση των δασοτεχνικών εργασιών ανόρθωσης των τύπων 

οικοτόπων και  

γ) Ετήσια έκθεση προόδου/απολογισμός, μέχρι το Νοέμβριο 2023. 

 

Άρθρο 3 

Παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την Επιτροπή 

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 των 

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. 

  

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 Αναδόχου συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος  Φ.Π.Α. αναλύεται 

ως ακολούθως: 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132
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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 στο κεφ. 5. 

«Τρόπος πληρωμής» της Πρόσκλησης και στην απόφαση ανάθεσης της σύμβασης.  

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 (στάδιο) που αφορά η πληρωμή ή του 

συνόλου του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με το άρθρο 219 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 
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πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών 

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 των παραδοτέων υπηρεσιών της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 

4412/2016, από την Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών 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 Υπηρεσιών εισηγείται την παραλαβή του 

συνόλου της υπηρεσίας για κάθε στάδιο σύμφωνα με το κεφ. 3. «Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα» 

της Πρόσκλησης.  

 

Άρθρο 8 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

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.  

 

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 

Νίκας Αριστείδης 

 

 

Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

(Υπογραφή και σφραγίδα) 

 

…………….. 
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