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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση των έργων: 

 

1. «Παρακολούθηση της εμφάνισης, εξάπλωσης και πληθυσμιακής παρουσίας της πεταλούδας 

Muschampia cribrellum στον Όλυμπο» και  

2. «Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της καταπολέμησης και πρόληψης της 

εξάπλωσης του επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima perspectalis»,  
 

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”, 

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 
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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’ αριθ. αριθμ 17/15-2-2021 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. 6/15-2-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου περί 

συγκρότησης της Επιτροπής  Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής του Φορέα, 

21. την υπ’ αριθμ. 6/15-2-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου περί 

συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του Φορέα, 

22. την υπ’ αριθμ. 6/15-2-2021 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: 

 

1. «Παρακολούθηση της εμφάνισης, εξάπλωσης και πληθυσμιακής παρουσίας της πεταλούδας Muschampia 

cribrellum στον Όλυμπο» και  

 

2. «Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της καταπολέμησης και πρόληψης της εξάπλωσης 

του επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima perspectalis»,  

 

συνολικού προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδων δεκαοκτώ ευρώ και μηδέν λεπτών (19.018,00 €) 

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 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 04-03-2021 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00. 

 

Πιν. 1 Συνοπτικά Στοιχεία της υπό Ανάθεση Προμήθειας 

 

Τίτλος Πράξης Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις 

διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων 

Κωδικός ΟΠΣ Πράξης 5033173 

Είδος Σύμβασης Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών 

Χρονική διάρκεια υλοποίησης 

της Σύμβασης 

Τριάντα τρεις (33) μήνες. 

Κριτήριο κατακύρωσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 19.018,00 €(με ΦΠΑ 24%)   

15.337,09 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) ΦΠΑ:3.680,91 

Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών 
04-03-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00. 

Τόπος διενέργειας Έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Κέντρο Πληροφόρησης 
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Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Λιτόχωρο Πιερίας, ΤΚ 60200, από την Επιτροπή 

Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής του Φορέα. 

Επιβαρυνόμενος 

προϋπολογισμός 

ΣΑΕ2751,ΚΩΔ.ΣΑ2019ΣΕ27510018 

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 

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 

προμήθεια 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. 

Κατανομή της, προς παροχή, 

υπηρεσιών στην παρούσα 

Οι προς παροχή υπηρεσίες κατανέμονται στην παρούσα σε δύο (2)Τμήματα. 

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

υποβάλλονται για μέρος των Τμημάτων όπως και οι εναλλακτικές προσφορές. 

 

1. Περιγραφή αντικειμένου 

Οι, προς παροχή, υπηρεσίες κατανέμονται όπως στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

α/α 

Τμήματος 

Είδος 

προμήθειας 
CPV και περιγραφή 

Κόστος 

χωρίς 

Φ.Π.Α. (€) 

Κόστος με 

Φ.Π.Α. (€) 

1 

«Παρακολούθη

ση της 

εμφάνισης, 

εξάπλωσης και 

πληθυσμιακής 

παρουσίας της 

πεταλούδας 

Muschampia 

cribrellum στον 

Όλυμπο» 

73000000-2 Υπηρεσίες 

έρευνας και ανάπτυξης, 

καθώς και συναφείς 

υπηρεσίες παροχής 

συμβουλών  

90700000-4 

Περιβαλλοντικές υπηρεσίες                                    

8.548,39   10.600,00  

2 

«Παρακολούθη

ση της 

αποτελεσματικό

τητας της 

δράσης της 

καταπολέμησης 

και πρόληψης 

της εξάπλωσης 

του επιβλαβούς 

ξενικού εντόμου 

Cydalima 

perspectalis» 

90711500-9 

Περιβαλλοντική 

παρακολούθηση, εκτός 

αυτής που προορίζεται για 

κατασκευαστικά έργα          

6.788,70 8.418,00 

 

Σκοπός των ανατιθέμενων υπηρεσιών είναι: 

Για τοΤμήμα 1«Παρακολούθηση της εμφάνισης, εξάπλωσης και πληθυσμιακής παρουσίας της πεταλούδας 

Muschampia cribrellum στον Όλυμπο», η δημιουργία του γενικού πλαισίου δράσεων και ενεργειών πάνω στο οποίο θα 

στηριχθεί η γενικότερη δράση της παρακολούθησης της εμφάνισης, εξάπλωσης και πληθυσμιακής παρουσίας της 

πεταλούδας Muschampia cribrellum στον Όλυμπο. Η Muschampia cribrellum συνιστά νέο είδος για τον Όλυμπο αλλά 

και την Ελλάδα ενώ ήδη έχει εκδηλωθεί παράνομο συλλεκτικό ενδιαφέρον για αυτή. Οι ανατιθέμενες υπηρεσίες θα 

περιλαμβάνουν μόνο την καταγραφή του πληθυσμού, της εξάπλωσης και των φυτών ξενιστών του είδους (food plants) 

και θα πραγματοποιηθεί με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένου εξωτερικού συνεργάτη καθώς και με 

αυτεπιστασία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της 
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δράσης. 

Για το Τμήμα 2 «Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της καταπολέμησης και πρόληψης της 

εξάπλωσης του επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima perspectalis», η δημιουργία του γενικού πλαισίου δράσεων και 

ενεργειών πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η γενικότερη δράση της παρακολούθησης του έργου όπου οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν την επιλογή και εφαρμογή μέτρων καταπολέμησής του είδους, την εξαγωγή του ρυθμού 

και της έκτασης της εξάπλωσης του είδους, την επιλογή και κατάδειξη θέσεων τοποθέτησης παγίδων φερομόνης, την 

παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συνολικού έργου και την διατύπωση πορισμάτων σχετικά με αυτή. 

 

2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης και για τα 

δύο (2) Τμήματα της παρούσας, οι προσφέροντες θα διαγωνιστούν για τουλάχιστον μία θέση (1) 

στέλεχος/επιστημονικό υπεύθυνο και θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα επαγγελματικά προσόντα: 

 Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. οποιασδήποτε ειδικότητας με εμπειρία που τεκμηριώνεται με την ύπαρξη γενικής εμπειρίας 

πέντε (5) ετών και τη συμμετοχή, τα τελευταία τρία (3) χρόνια, σε τουλάχιστον δύο (2) σχετικές Συμβάσεις 

που θα αφορούν έργα και δράσεις διαχείρισης και παρακολούθησης εντόμων και συναφή ολοκληρωμένα έργα 

με το αντικείμενο των Συμβάσεων. 

 

3. Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης των Συμβάσεων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 

 

4. Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα 

Η διάρκεια των Συμβάσεων ορίζεται σε τριάντα τρεις (33) μήνες, από την ημερομηνία της υπογραφής της και όχι πέραν 

από την 30-11-2023.Τα στάδια υλοποίησης της σύμβασης και τα αντίστοιχα παραδοτέα, θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 

 

Τμήμα 1 «Παρακολούθηση της εμφάνισης, εξάπλωσης και πληθυσμιακής παρουσίας της πεταλούδας 

Muschampia cribrellum στον Όλυμπο» 

 

1ο Στάδιο: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τον Μάιο του 2021. Τα παραδοτέα της υπηρεσίας θα 

περιλαμβάνουν παράδοση έκθεσης με τα εξής περιεχόμενα: 

α)  Περιγραφή της βιολογίας της Muschampia cribrellum, έπειτα από ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, με 

έμφαση στις αναμενόμενες περιόδους του κάθε σταδίου ανάπτυξης τού είδους και τα ενδιαίτηματά του. 

β) Αποδελτίωση της διαθέσιμης γνώσης για την εξάπλωση της Muschampia cribrellum στον Όλυμπο και χωρικός 

προσδιορισμός των περιοχών μελέτης. 

γ) Χρονικός προσδιορισμός των περιόδων των εργασιών πεδίου για τα επόμενα στάδια του έργου. 

δ) Επιλογή και περιγραφή της κατάλληλης μεθοδολογίας για τις εργασίες πεδίου, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, 

ώστε να ικανοποιηθούν οι στόχοι του έργου. 

ε) Έκθεση προόδου του χρονικού διαστήματος του σταδίου. 

 

2ο Στάδιο: Από τον Μάιο του 2021ως τον Νοέμβριο 2021. Τα παραδοτέα της υπηρεσίας θα περιλαμβάνουν: 

α) Εργασίες πεδίου διάρκειας 10 (δέκα) ημερών εντός του 2021 με σκοπό τη εκτίμηση της εξάπλωσης και της αφθονίας 

της Muschampia cribrellum στις περιοχές μελέτης που προσδιορίστηκαν στο 1ο Στάδιο. 

β) Ετήσια έκθεση προόδου. 

 

3ο Στάδιο, Από τον Νοέμβριο 2021ως τον Νοέμβριο 2022. Τα παραδοτέα της υπηρεσίας θα περιλαμβάνουν: 

α) Εργασίες πεδίου διάρκειας 15 (δεκαπέντε) ημερών εντός του 2022 με σκοπό τη εκτίμηση της εξάπλωσης και της 

αφθονίας της Muschampia cribrellum στις περιοχές μελέτης και τον προσδιορισμό των φυτικών ειδών που το είδος 

αξιοποιεί σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής του. 

β) Ετήσια έκθεση προόδου. 

 

4ο Στάδιο, Από τον Νοέμβριο 2022ως τον Νοέμβριο 2023. Τα παραδοτέα της υπηρεσίας θα περιλαμβάνουν: 

α) Εργασίες πεδίου διάρκειας 15 (δεκαπέντε) ημερών εντός του 2023 με σκοπό την παρακολούθηση της εξάπλωσης και 

της αφθονίας της Muschampia cribrellum στις περιοχές μελέτης και τον προσδιορισμό των φυτικών ειδών που το είδος 

αξιοποιεί σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής του. 

β) Τελική έκθεση, η οποία θα συνοψίζει τα αποτελέσματα του έργου και θα περιλαμβάνει σχέδιο μελλοντικής 

παρακολούθησης και προτάσεις διαχειριστικών μέτρων για την προστασία και διατήρηση της πεταλούδας Muschampia 

cribrellum στον Όλυμπο. 
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Τμήμα 2 «Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της καταπολέμησης και πρόληψης της 

εξάπλωσης του επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima perspectalis» 

 

1ο Στάδιο: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τον Μάιο του 2021. Τα παραδοτέα της υπηρεσίας θα 

περιλαμβάνουν παράδοση έκθεσης με τα εξής περιεχόμενα: 

α)  Περιγραφή της βιολογίας της Cydalima perspectalis, έπειτα από ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, με 

έμφαση στις αναμενόμενες περιόδους του κάθε σταδίου ανάπτυξης τού είδους και το ενδιαίτημά του. 

β) Αποδελτίωση της διαθέσιμης γνώσης για την εξάπλωση του είδους στον Όλυμπο και χωρικός προσδιορισμός των 

περιοχών μελέτης. 

γ) Χρονικός προσδιορισμός των περιόδων των εργασιών πεδίου για τα επόμενα στάδια του έργου. 

δ) Κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με το σχήμα καταπολέμησης που θα εφαρμοστεί σε κάθε περιοχή μελέτης. 

ε) Έκθεση προόδου του χρονικού διαστήματος του σταδίου. 

 

2ο Στάδιο: Από τον Μαϊο 2021 ως τον Νοέμβριο 2021. Τα παραδοτέα της υπηρεσίας θα περιλαμβάνουν: 

α) Εργασίες πεδίου διάρκειας 15 (δεκαπέντε) ημερών εντός του 2021 με σκοπό την εφαρμογή του σχεδίου 

καταπολέμησης της Cydalima perspectalis στις περιοχές μελέτης που προσδιορίστηκαν στο 1ο Στάδιο και την επίδειξη 

της μεθοδολογίας των εργασιών πεδίου. 

β) Έκθεση προόδου του χρονικού διαστήματος του σταδίου. 

 

3ο Στάδιο: Από τον Νοέμβριο 2021 ως τον Νοέμβριο 2022. Τα παραδοτέα της υπηρεσίας θα περιλαμβάνουν: α) 

Εργασίες πεδίου διάρκειας 10 (δέκα) ημερών εντός του 2022 με σκοπό την εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης, την 

εκτίμηση της εξάπλωσης και της αφθονίας της Cydalima perspectalis στις περιοχές μελέτης και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του σχεδίου καταπολέμησης. 

β) Ετήσια έκθεση προόδου. 

γ)Μέχρι τον Απρίλιο του 2022 παράδοση κειμένων για τα έντυπα, προβολής της δράσης, που θα δημιουργηθούν. 

 

4ο Στάδιο: Από τον Νοέμβριο 2022 ως τον Νοέμβριο 2023. Τα παραδοτέα της υπηρεσίας θα περιλαμβάνουν: α) 

Εργασίες πεδίου διάρκειας 10 (δέκα) ημερών εντός του 2022 με σκοπό την εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης, τη 

εκτίμηση της εξάπλωσης και της αφθονίας της Cydalima perspectalis στις περιοχές μελέτης και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του σχεδίου καταπολέμησης. 

β) Τελική έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει σχέδιο μελλοντικής καταπολέμησης της Cydalima perspectalis και 

παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας της δράσης και προτάσεις διαχειριστικών μέτρων. 

 

5. Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων 

τριάντα επτά ευρώ και εννέα λεπτών (15.337,09 €) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των δεκαεννέα 

χιλιάδων δεκαοκτώ ευρώ και μηδέν λεπτών (19.018,00 €) συμπεριλαμβανομένου 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.  

 

6. Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή των αναδόχων θα πραγματοποιηθεί όπως παρακάτω (ισχύει και για τα δύο Τμήματα της παρούσας): 

Η αμοιβή θα γίνει τέσσερεις (4) δόσεις, ως εξής: 

Α) Δόση: Καταβολή του 20% του συνολικού τιμήματος της Σύμβασης μετά την ολοκλήρωση του 1ου  Σταδίου και των 

παραδοτέων αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο «4. Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα» της παρούσας. 

Β) Δόση: Καταβολή του 25% του συνολικού τιμήματος της Σύμβασης μετά την ολοκλήρωση του 2ου  Σταδίου και των 

παραδοτέων αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο «4. Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα» της παρούσας. 

Γ) Δόση: Καταβολή του 25% του συνολικού τιμήματος της Σύμβασης μετά την ολοκλήρωση του 3ου  Σταδίου και των 

παραδοτέων αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο «4. Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα» της παρούσας. 

Δ) Δόση: Καταβολή του 30% του συνολικού τιμήματος της Σύμβασης μετά την ολοκλήρωση του 3ου  Σταδίου και των 

παραδοτέων αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο «4. Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα» της παρούσας. 

 

Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει το ποσοστό του συνολικού τιμήματος της κάθε μίας δόσης, όπως αναλύεται παραπάνω, μετά 

την οριστική παραλαβή, από την αρμόδια Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών, του συνόλου των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του κάθε ενός σταδίου υλοποίησης της σύμβασης που αντιστοιχεί στην κάθε δόση. Στο ανωτέρω τίμημα 
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συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω 

επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. Επίσης στο ανωτέρω τίμημα 

συμπεριλαμβάνονται και όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κλπ. που προβλέπονται από την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: 

1. Πρωτόκολλο Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής Υπηρεσιών του Φορέα. 

2. Τιμολόγιο του Αναδόχου. 

3. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 

και την πληρωμή. 

 

7. Τόπος παροχής των υπηρεσιών 

Οι προς παροχή υπηρεσίες θα εκτελεστούν στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου, το δε οποιοδήποτε συγγραφικό και λοιπό υλικό θα παραδοθεί στην έδρα της υπηρεσίας του Φορέα στο 

Λιτόχωρο Πιερίας (Κέντρο Πληροφόρησης  Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, ΤΚ 60200). 

 

8. 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 στις προς παροχή υπηρεσίες 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. 

 

9. Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Κατάρτιση και Περιεχόμενο Προσφορών 

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών: 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση την απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο «2.Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα» της παρούσας. 

 

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 [πχ 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου ή άλλης αρμόδιας αρχής (πχ 

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, 

κλπ., 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 αντιπρόσωπο 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) Απόδειξη της Τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που θα περιλαμβάνει: 

 Πίνακα από τον οποίο να προκύπτει αν ο ειδικός επιστήμονας 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. 

 Κατάλογο με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα (είδος και έτη συναφούς εμπειρίας) της 

ελάχιστης απαιτούμενης εξειδικευμένης ομάδας έργου σύμφωνα με την παράγραφο «2. Τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα» της παρούσας και αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, όπου θα παρατίθενται 

αναλυτικά η χρονική διάρκεια των συμβάσεων και η περιγραφή των προγραμμάτων που σχετίζονται με τη 
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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) 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 κλπ. που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

3. Η συνολική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό της παρούσας 

Πρόσκλησης. 

 

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: 

 

Για το Τμήμα 1 «Παρακολούθηση της εμφάνισης, εξάπλωσης και πληθυσμιακής παρουσίας της πεταλούδας 

Muschampia  cribrellum στον Όλυμπο» 

 

ΠΡΟΣ 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ, Τ.Κ. 60200 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 76/18-02-2021 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Παρακολούθηση της εμφάνισης, 

εξάπλωσης και πληθυσμιακής παρουσίας της πεταλούδας Muschampia cribrellum στον Όλυμπο» 

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης προσφοράς η 04-03-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00. 

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

 

Για το Τμήμα 2  «Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της καταπολέμησης και πρόληψης της 

εξάπλωσης του επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima  perspectalis» 

 

ΠΡΟΣ 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ, Τ.Κ. 60200 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 76/18-02-2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας της δράσης της καταπολέμησης και πρόληψης της εξάπλωσης του επιβλαβούς ξενικού 

εντόμου Cydalima  perspectalis» 

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης προσφοράς η 04-03-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 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 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 05-03-2021 

ημέρα Παρασκευή 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 ως προς 

τα οριζόμενα της παρούσας και ειδικότερα τα εδάφια αυτής «2.Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα», «3.Κριτήριο 

ανάθεσης», «9.Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Κατάρτιση και Περιεχόμενο Προσφορών», «10.Κατάρτιση και υποβολή της 
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προσφοράς» και με βάση την Οικονομική Προσφορά. Σε περίπτωση ισοτιμίας Οικονομικών προσφορών, η επιλογή του 

Αναδόχου 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 κάθε 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 στους Ανάδοχους 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 Υποδείγματα εντύπων Υπεύθυνων Δηλώσεων. 

                      2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υποδείγματα εντύπων Οικονομικών Προσφορών. 

                      3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Σχέδια Συμβάσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι    

Υποδείγματα εντύπων Υπεύθυνων Δηλώσεων 
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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 υ-

πηρεσιών (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. 76/18-02-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση 
του έργου «Παρακολούθηση της εμφάνισης, εξάπλωσης και πληθυσμιακής παρουσίας της πεταλούδας Muschampia cribrellum στον 
Όλυμπο» 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 προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ. αριθμ. 76/18-02-
2021 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:… - … -  2021 
 

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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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 υ-

πηρεσιών (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. 76/18-02-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση 
του έργου «Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της καταπολέμησης και πρόληψης της εξάπλωσης του 
επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima perspectalis» 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 προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην υπ. αριθμ. 76/18-02-
2021 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:  … - … -  2021 
 

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  

Υποδείγματα εντύπων Οικονομικών Προσφορών 
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Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς προς τον 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 76/18-02-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του 

έργου «Παρακολούθηση της εμφάνισης, εξάπλωσης και πληθυσμιακής παρουσίας της πεταλούδας Muschampia 

cribrellum στον Όλυμπο»  προϋπολογισμού 10.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., στο πλαίσιο της Πράξης 

«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιο-

χών, ειδών και οικοτόπων»  

Όνομα/Επωνυμία συμμετέχοντος:__________________________________________________ 

Πλήρης Επαγγελματική Διεύθυνση:_________________________________________________ 

Με την παρούσα προσφέρω ως τίμημα για την υλοποίηση της σύμβασης το ποσό των (σε Ευρώ) 

Αριθμητικώς*________________________________________συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ολογράφως* ________________________________________συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

*Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικού και ολογράφως υπερισχύει το ολογράφως. 

Έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα. 

 

       Τόπος – Ημερομηνία 

 

 Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





14 

 

 

 

 

 

 

Υποβολή Οικονομικής Προσφοράς προς τον 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 76/18-02-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του 

έργου «Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της καταπολέμησης και πρόληψης της εξάπλωσης 

του επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima perspectalis»  προϋπολογισμού 8.418,00 € συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχεί-

ρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων»  

Όνομα/Επωνυμία συμμετέχοντος:__________________________________________________ 

Πλήρης Επαγγελματική Διεύθυνση:_________________________________________________ 

Με την παρούσα προσφέρω ως τίμημα για την υλοποίηση της σύμβασης το ποσό των (σε Ευρώ) 

Αριθμητικώς*________________________________________συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ολογράφως* ________________________________________συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

*Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικού και ολογράφως υπερισχύει το ολογράφως. 

Έχω λάβει γνώση όλων των όρων του Διαγωνισμού και τους αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα. 

 

       Τόπος – Ημερομηνία 

 

 Υπογραφή Προσφέροντος ή Νόμιμου Εκπροσώπου αυτού & Σφραγίδα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Σχέδια Συμβάσεων 
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…………………………………………………………………………………………..ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του Έργου «Παρακολούθηση της εμφάνισης, εξάπλωσης και 

πληθυσμιακής παρουσίας της πεταλούδας Muschampia cribrellum στον Όλυμπο»  της υπ’ αριθμ. …-…-

2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

αξίας 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

… € (χωρίς Φ.Π.Α.) και… € (με Φ.Π.Α.). 

 
Στο Λιτόχωρο Πιερίας σήμερα, την …του μηνός ..., του έτους 2021, 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. 

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’ αριθμ. … απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου περί 

συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του Φορέα. 

7. Την υπ’ αριθμ. …/…-…-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Ολύμπου προς υποβολή Προσφορών. 

8. Την υπ’ αριθμ. …/…-…-2021 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

9. Την υπ΄αριθμ. …/…-…-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, με την οποία αποφασίζεται η ανάθεση της 

σύμβασης «……» στον Ανάδοχο. 

10. 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». 

11. Το γεγονός ότι δεν εκκρεμούν ενστάσεις ή άλλες διοικητικές προσφυγές κατά της διαδικασίας απευθείας 

ανάθεσης. 
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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 «…….».  

 

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

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της Σύμβασης  

Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών όπως στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

α/α  Είδος υπηρεσιών Αξία χωρίς Φ.Π.Α. Αξία με Φ.Π.Α. 

↓ ↓ ↓ ↓ 

 

Οι προς παροχή υπηρεσίες θα εκτελεστούν στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Ολύμπου, το δε οποιοδήποτε έντυπο και λοιπό υλικό θα παραδοθεί στην έδρα της υπηρεσίας του 

Φορέα στο Λιτόχωρο Πιερίας (Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, ΤΚ 60200), από τον Ανά-

δοχο, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. …/…-…-2021 Προσφορά του Αναδόχου.  

Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης, αν δεν ορίζεται διαφορε-

τικά στα έγγραφα της σύμβασης.  

Άρθρο 2 

Διάρκεια της σύμβασης – χρονοδιαγράμματα 

Η διάρκεια της Σύμβασης καθορίζεται σε … (…) μήνες από την υπογραφή της παρούσας και όχι πέραν από 

την 30-11-2023. 

Άρθρο 3 

Παρακολούθηση της Σύμβασης και Παραλαβή υπηρεσιών 

Η Παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής 

(Α.Α.), που εισηγείται στην Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών της Α.Α. και αυτή με τη σειρά της 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 

των υπηρεσιών 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  

Η συμβατική αμοιβή του έργου συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος  Φ.Π.Α. (ποσοστό 24% επί της 

αμοιβής) ανέρχεται στο ποσό των … ευρώ  και αναλύεται ως ακολούθως: 

Α) Δόση: Καταβολή του 20% του συνολικού τιμήματος της Σύμβασης μετά την ολοκλήρωση του 1ου  Στα-

δίου και των παραδοτέων αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο «4. Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα» υπ. 

αριθμ. …/…-…-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου. 

Β) Δόση: Καταβολή του 25% του συνολικού τιμήματος της Σύμβασης μετά την ολοκλήρωση του 2ου  Στα-

δίου και των παραδοτέων αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο «4. Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα» υπ. 

αριθμ. …/…-…-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132
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Γ) Δόση: Καταβολή του 25% του συνολικού τιμήματος της Σύμβασης μετά την ολοκλήρωση του 3ου  Στα-

δίου και των παραδοτέων αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο «4. Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα» υπ. 

αριθμ. …/…-…-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου. 

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

δίου και των παραδοτέων αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο «4. Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα» υπ. 

αριθμ. …/…-…-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου. 

Η καταβολή των παραπάνω χρηματικών δόσεων θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση ανάθεσης 

της σύμβασης. 

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα παρακρατούνται οι προβλεπόμενες 

κρατήσεις και φόροι. Για την πληρωμή της κάθε χρηματικής δόσης απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής 

δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που αφορά το σύνολο του συμβατικού αντικείμενου, σύμφωνα με 

το άρθρο 208 του ν.4412/2016. 

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 

Λαμβανομένου υπόψη ότι η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτεται από επιχορήγηση που λαμβάνει η Αναθέτου-

σα Αρχή από άλλο φορέα, η πληρωμή δεν θα οφείλεται στον Ανάδοχο και η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα καθί-

σταται υπερήμερη σε περίπτωση μη καταβολής της, πριν την έγκριση της σχετικής δαπάνης και την καταβο-

λή 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 

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. 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ TON ΑΝΑΔΟΧΟ 

Νίκας Αριστείδης 

 

 

Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

(Υπογραφή και σφραγίδα) 
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…………………………………………………………………………………………..ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του Έργου «Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της 

δράσης της καταπολέμησης και πρόληψης της εξάπλωσης του επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima 

perspectalis»  της υπ’ αριθμ. …-…-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

 

αξίας 

 
… € (χωρίς Φ.Π.Α.) και… € (με Φ.Π.Α.). 

 
Στο Λιτόχωρο Πιερίας σήμερα, την … του μηνός ... , του έτους 2020, ημέρα ... , οι κατωτέρω 

συμβαλλόμενοι: 

Αφενός μεν 

3. 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 

4. 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: 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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.». 

16. 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». 

17. Την υπ’ αριθμ. … απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου περί 

συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του Φορέα. 

18. Την υπ’ αριθμ. …/…-…-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Ολύμπου προς υποβολή Προσφορών. 

19. Την υπ’ αριθμ. …/…-…-2021 Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

20. Την υπ΄ αριθμ. …/…-…-2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, με την οποία αποφασίζεται η ανάθεση της 

σύμβασης «…… » στον Ανάδοχο. 

21. 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». 

22. Το γεγονός ότι δεν εκκρεμούν ενστάσεις ή άλλες διοικητικές προσφυγές κατά της διαδικασίας απευθείας 





21 

 

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 «……. ».  

 

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

Άρθρο 1 

Αντικείμενο της Σύμβασης  

Το έργο που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών όπως στον 

παρακάτω πίνακα: 

 

α/α  Είδος υπηρεσιών Αξία χωρίς Φ.Π.Α. Αξία με Φ.Π.Α. 

↓ ↓ ↓ ↓ 

 

Οι προς παροχή υπηρεσίες θα εκτελεστούν στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Ολύμπου, το δε οποιοδήποτε έντυπο και λοιπό υλικό θα παραδοθεί στην έδρα της υπηρεσίας του 

Φορέα στο Λιτόχωρο Πιερίας (Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, ΤΚ 60200), από τον Ανά-

δοχο, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. …/…-…-2021 Προσφορά του Αναδόχου.  

Με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης αρχίζουν οι προθεσμίες της σύμβασης, αν δεν ορίζεται διαφορε-

τικά στα έγγραφα της σύμβασης.   

Άρθρο 2 

Διάρκεια της σύμβασης – χρονοδιαγράμματα 

Η διάρκεια της Σύμβασης καθορίζεται σε … (…) μήνες από την υπογραφή της παρούσας και όχι πέραν από 

την 30-11-2023. 

Άρθρο 3 

Παρακολούθηση της Σύμβασης και Παραλαβή υπηρεσιών 

Η Παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα γίνεται από αρμόδιο υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής 

(Α.Α.), που εισηγείται στην Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών της Α.Α. και αυτή με τη σειρά της 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 

των υπηρεσιών 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  

Η συμβατική αμοιβή του έργου συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος  Φ.Π.Α. (ποσοστό 24% επί της 

αμοιβής) ανέρχεται στο ποσό των … ευρώ  και αναλύεται ως ακολούθως: 

Α) Δόση: Καταβολή του 20% του συνολικού τιμήματος της Σύμβασης μετά την ολοκλήρωση του 1ου  Στα-

δίου και των παραδοτέων αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο «4. Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα» υπ. 

αριθμ. …/…-…-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου. 

Β) Δόση: Καταβολή του 25% του συνολικού τιμήματος της Σύμβασης μετά την ολοκλήρωση του 2ου  Στα-

δίου και των παραδοτέων αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο «4. Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα» υπ. 

αριθμ. …/…-…-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132
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Γ) Δόση: Καταβολή του 25% του συνολικού τιμήματος της Σύμβασης μετά την ολοκλήρωση του 3ου  Στα-

δίου και των παραδοτέων αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο «4. Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα» υπ. 

αριθμ. …/…-…-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου. 

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

δίου και των παραδοτέων αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο «4. Χρονοδιάγραμμα – Παραδοτέα» υπ. 

αριθμ. …/…-…-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου. 

Η καταβολή των παραπάνω χρηματικών δόσεων θα γίνεται κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση ανάθεσης 

της σύμβασης. 

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα παρακρατούνται οι προβλεπόμενες 

κρατήσεις και φόροι. Για την πληρωμή της κάθε χρηματικής δόσης απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής 

δικαιολογητικά: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που αφορά το σύνολο του συμβατικού αντικείμενου, σύμφωνα με 

το άρθρο 208 του ν.4412/2016. 

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου. 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 

Λαμβανομένου υπόψη ότι η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτεται από επιχορήγηση που λαμβάνει η Αναθέτου-

σα Αρχή από άλλο φορέα, η πληρωμή δεν θα οφείλεται στον Ανάδοχο και η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα καθί-

σταται υπερήμερη σε περίπτωση μη καταβολής της, πριν την έγκριση της σχετικής δαπάνης και την καταβο-

λή 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 

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. 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ TON ΑΝΑΔΟΧΟ 

Νίκας Αριστείδης 

 

 

Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

(Υπογραφή και σφραγίδα) 
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