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ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ: 183741/23-11-2010,  116356/15-02-2012 (1η Τροποποίηση), 

129502/08-08-2014 (2η Τροποποίηση) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 302528 

 

Αναθέτουσα Αρχή  :

  

Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και 

Πίνδου  

Είδος προμήθειας : «Ραδιοκολάρα και συνοδευτικός εξοπλισμός παγίδευσης» 

που αποτελεί Τμήμα της Δράσης 3: «Επιστημονική 

παρακολούθηση συγκεκριμένων ειδών χλωρίδας και πανίδας της 

κοινοτικής οδηγίας 92/43 και την καταγραφή άλλων σημαντικών 

ειδών χλωρίδας, με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 

Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου» της Απόφασης Αυτεπιστασίας 

στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Δράσεις για την Προστασία και 

Διατήρηση της βιοποικιλότητας» της Πράξης «Προστασία και 

διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας 

Πίνδου», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013». 

Διάρκεια   :

  

Δυο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.  

 

Προϋπολογισμός   :

  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου  ανέρχεται σε 

28.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αφορά 

στην προμήθεια Ραδιοκολάρων και συνοδευτικού 

εξοπλισμού παγίδευσης. 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ  

ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ 

Ασπράγγελοι, Ζαγορίου ΤΚ 440 07  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Ασπράγγελοι,  13/05/2015 

Αρ. Πρωτ.:  476 

 

Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού  

επιλογής αναδόχου για την  

«Προμήθεια Ραδιοκολάρων και συνοδευτικού εξοπλισμού παγίδευσης»  

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 
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Χρηματοδότηση  :

  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης  και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο 

του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 

του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9  «Προστασία Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» από τις πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 75/8, ενάριθμος: 

2010ΣΕ07580107. Σκοπός του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι η προώθηση της οικονομικής και 

κοινωνικής συνοχής με τη διόρθωση των κυριότερων 

περιφερειακών ανισορροπιών και τη συμμετοχή στην ανάπτυξη 

και στην αναδιάρθρωση των περιφερειών, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα συνεργία με τις παρεμβάσεις των άλλων 

διαρθρωτικών ταμείων. 

Ημερομηνία 

Δημοσίευσης 

προκήρυξης   

:

  

13/05/2015 

 

 

Καταληκτική 

Ημερομηνία Υποβολής 

Προσφορών  

:

  

2/06/2015, ώρα 12:00  

 

 

Χρόνος διενέργειας του 

Διαγωνισμού  

 2/06/2015, ώρα 13:00  

 

Τόπος Υποβολής 

προσφορών 

:

  

Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου 

και Πίνδου:  

Ασπράγγελοι, Ζαγορίου Τ.Κ 44007  Ιωάννινα 

Παραλαβή Τεύχους 

Προκήρυξης  

:

  

Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου 

και Πίνδου:  

Ασπράγγελοι, Ζαγορίου Τ.Κ 44007 Ιωάννινα 

Και από το δικτυακό τόπο  

wwwwww..ppiinnddoossnnaatt iioonnaallppaarrkk..ggrr 

Πληροφορίες  :

  

Ασπράγγελοι, Ζαγορίου Τ.Κ 44007 Ιωάννινα τηλ: 26530-22241, 

22245,22806 fax: 26530-22241 

Email: pindos.np@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pindosnationalpark.gr/
mailto:pindos.np@gmail.com
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Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία 

κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 

(L395)  και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 

1992 (L76) , όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 

335)».  

3. Την Υπουργική Απόφαση 35130/739 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) «Αύξηση των 

χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών 
ή εκτέλεση έργων». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου 

τομέα &’ ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/07) «Διαχείριση, έλεγχος και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-

2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18Α /25-1-

2013). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (αρθ.11 και 4 – ΦΕΚ 204/Α/11) «Σύσταση 

ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ A 74/26-03-2014) «Διοικητικές 

Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών 

του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και 

λοιπές ρυθμίσεις». 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός 

Προμηθειών Δημοσίου», εφαρμοζομένου αναλογικά, όπως ισχύει εκάστοτε και 

κατά το μέρος που οι διατάξεις δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 

10.  Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (Α’ 199). 

11.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/1998), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 

36 που διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ. 60/2007 

(ΦΕΚ 64/Α/2007). 

12.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου(Κ.Π.Δ.)».  

13.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007(Φ.Ε.Κ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
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υπηρεσιών». 

14.  Τις διατάξεις του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010).  

15.  Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, Κεφάλαιο Β΄, Άρθρο 3,  «Ρυθμίσεις για 

την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ» (ΦΕΚ237/Α/2012). 

16.  Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου (ΥΑ 36427/ΦΕΚ 1401 Β’ 

/13.9.04) και τις διορθώσεις σφαλμάτων αυτού (ΦΕΚ 560Β/1/04/2008). 

17.  Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών 

Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου (ΥΑ 36431/ΦΕΚ 1401 Β’ /13.9.04) και τις 

διορθώσεις σφαλμάτων αυτού (ΦΕΚ 560Β/1/04/2008). 

18.  Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και 

παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή 

αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών 

συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου 

(ΥΑ 34939/ΦΕΚ 1311B’/19.9.05) και τις διορθώσεις σφαλμάτων αυτού (ΦΕΚ 

560Β/1/04/2008). 

19.  Την υπ.αριθμ.183741/23-11-2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την Ένταξη 

της Πράξης: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2007-2013» ΟΠΣ 302528 (ΑΔΑ41090-0). 

20.  Τη με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 

43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και 

την με αρ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ/1212/30.06.10 Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. 

21.  Την με αρ. πρωτ. Οικ. 715/Α/10-01-2011 (ΑΔΑ 4Α9Φ0-Α) απόφαση του Υπ. 

ΠΕΚΑ με θέμα «Έγκριση διάθεσης πίστωσης Τριών Εκατομμυρίων Επτακοσίων 

Εβδομήντα Μίας χιλιάδων Εννιακοσίων Σαράντα Δύο Ευρώ και Εξήντα Ενός 

λεπτών (3.771.942,61 €) σαν επιχορήγηση, στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικών 

Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου, από τις πιστώσεις του έργου 

2010ΣΕ07580107 «Οργάνωση της Λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής 

Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου και του Φορέα Διαχείρισης της (Τ.Ε 

2005ΣΕ07530019) της ΣΑΕ 075/8». 

22.  Το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ 

ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ». 

23.  Την υπ.αριθμ.116356/15-02-2012 (ΑΔΑ ΒΟΖ80-Ζ4Γ) Απόφαση του Ειδικού 

Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής της 1ης Τροποποίησης της Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της 

βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου» με κωδικό MIS 302528 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη». 
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24.  Την υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 119029/4-5-2012 έγγραφο ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ: 

Προέγκριση της υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Δράσεις για την 

προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» της Πράξης «Προστασία και 

διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου» που 

εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013. 

25.  Την από 31/12/2013 τροποποίηση 3 της συλλογικής απόφασης Ε0758 (ΑΔΑ 

ΒΙΡΤΦ-4ΙΧ) του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

26.  Το με αριθ. πρωτ.  129502/8-8-2014 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑ με θέμα 

«Διατύπωση Γνώμης για την τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου [1] 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» της 

Πράξης [302528] «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ».  

27.  Την Απόφαση στο Θέμα 3 της 2ης/15/27-03-2015 (ΑΔΑ: ΩΤ6946Ψ8ΒΩ-Ρ58) 

Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και 

Πίνδου, που αφορά τον ορισμό της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού, Παρακολούθησης και Παραλαβής και την έγκριση του τεύχους 

του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την υλοποίηση του τμήματος της Δράσης 3, 

της Απόφασης Αυτεπιστασίας του Υποέργου 1 του ΤΔΠΠ του ΕΠΠΕΡΑΑ, που 

αφορά το έργο «Προμήθεια Ραδιοκολάρων και συνοδευτικού 

εξοπλισμού παγίδευσης». 

28. Την με αρ. πρωτ.  ΑΑΥ206/13-05-2015 ΑΔΑ: Ω34Π46Ψ8ΒΩ-ΣΛΩ) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ει 

Πρόχειρο  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για 

την «Προμήθεια Ραδιοκολάρων και συνοδευτικού εξοπλισμού παγίδευσης» 

που αποτελεί Τμήμα της Δράσης 3: «Επιστημονική παρακολούθηση ειδών χλωρίδας, 

πανίδας και τύπων οικοτόπων και κυρίως των ειδών των κοινοτικών οδηγιών 92/43 

και την καταγραφή άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας, με στόχο τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου» της Απόφασης Αυτεπιστασίας 

στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Δράσεις για την Προστασία και Διατήρηση της 

βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου» της Απόφασης Αυτεπιστασίας στο 

πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης «Δράσεις για την Προστασία και Διατήρηση της 

βιοποικιλότητας» της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της βιοποικιλότητας του 

Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε με τη «Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης» 

του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το υπ. αριθ. πρωτ. 

129502/8-8-2014 έγγραφό της και την έγκριση της τροποποίησης της Απόφασης 

Αυτεπιστασίας, σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ στο Θέμα 1 της 3ης 
Έκτακτης/14/20-08-2014 (Αριθ. Πρωτ. 920/21-08-2014 ΑΔΑ:ΩΑΩΗ46Ψ8ΒΩ-ΓΦΡ).  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

από εθνικούς πόρους. Σκοπός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 

είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής με τη διόρθωση των 
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κυριότερων περιφερειακών ανισορροπιών και τη συμμετοχή στην ανάπτυξη και στην  

αναδιάρθρωση των περιφερειών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα συνεργία με τις 
παρεμβάσεις των άλλων διαρθρωτικών ταμείων. 

Το έργο θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για χρονικό 
διάστημα δυο (2) μηνών. 

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου  ανέρχεται σε 

είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βαρύνοντας 

τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού  Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 75/8, ενάριθμος: 

2010ΣΕ07580107. 

Καμία υπέρβαση του Συμβατικού τιμήματος δεν γίνεται αποδεκτή. Το Συμβατικό 

τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο.  

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 02/06/2015, ημέρα 

Τρίτη και ώρα 13:00 στα Γραφεία την αναθέτουσας αρχής, Ασπράγγελοι, Ζαγορίου, 
Τ.Κ 440 07. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών που είναι η 2/06/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 είναι εκπρόθεσμες και 

επιστρέφονται. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι 120 

ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού.  

Προσφορές που θα αναφέρουν χρόνο μικρότερο της παραπάνω προθεσμίας θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως ή σε περίπτωση 

νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας, οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, 

ιδιοχείρως στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στους Ασπράγγελους, Ζαγορίου, 

μέχρι την 2/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. Οι υποψήφιοι μπορούν 

εναλλακτικά να αποστείλουν τις προσφορές τους και μέσω ΕΛΤΑ με αναγραφή της 

ημερομηνίας αποστολής, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών στην εξής διεύθυνση: Ασπράγγελοι - ΤΚ 440 07, Δήμος Ζαγορίου, 
Ιωάννινα. 

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, το 

οποίο θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. 

Το αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο για 21 ημέρες στην 

ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου: 

wwwwww..ppiinnddoossnnaatt iioonnaallppaarrkk..ggrr καθώς και Περίληψη της Προκήρυξης στο δικτυακό τόπο 

http://www.pindosnationalpark.gr/
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του Φορέα στο πρόγραμμα Διαύγεια: hhtt ttpp::////eett ..ddiiaavvggeeiiaa..ggoovv..ggrr//ff//ppiinnddoossnnaatt iioonnaallppaarrkk 

και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου 
και Πίνδου. 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της προκήρυξης αυτής παρέχονται από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών 

Βίκου-Αώου και Πίνδου  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΝΗΣ  

Δασολόγος, Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/pindosnationalpark
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1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1.1 Ορισμοί 

 

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

Αυτός που έχει υποβάλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ – ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ. 

 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Ο Προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί το έργο και θα υπογράψει την απαιτούμενη 

σύμβαση με τη Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ    

Το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε για 

την διενέργεια του διαγωνισμού, την αξιολόγηση των προσφορών, την 

παρακολούθηση  και  παραλαβή καθώς και κάθε άλλη συναφή με την καλή εκτέλεση 

του διαγωνισμού ενέργεια, με βάση την Απόφαση στο Θέμα 3 της 2ης/15/27-03-2015 

(ΑΔΑ: ΩΤ6946Ψ8ΒΩ-Ρ58) Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών 
Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου.  

 

 

1.2 Αντικείμενο του διαγωνισμού 

 

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου, προκηρύσσει 

πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για 

την «Προμήθεια Ραδιοκολάρων και συνοδευτικού εξοπλισμού παγίδευσης», 

συνολικού προϋπολογισμού είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000,00) Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

 

Η συγκεκριμένη προμήθεια αποτελεί τμήμα της Δράσης 3: «Επιστημονική 

παρακολούθηση ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων και κυρίως 

των ειδών των κοινοτικών οδηγιών 92/43, και την καταγραφή άλλων 

σημαντικών ειδών χλωρίδας με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο 

Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου» της Απόφασης Αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του 

Υποέργου 1: «Δράσεις για την Προστασία και Διατήρηση της βιοποικιλότητας» της 

Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας 

Πίνδου», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»,  

όπως τροποποιήθηκε με τη «Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης» του Υπ. Περιβάλλοντος, 
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Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το υπ. αριθ. πρωτ. 129502/8-8-2014 έγγραφό 

της και την έγκριση της τροποποίησης της Απόφασης Αυτεπιστασίας, σύμφωνα με την 

απόφαση του ΔΣ στο Θέμα 1 της 3ης Έκτακτης/14/20-08-2014 (Αριθ. Πρωτ. 920/21-
08-2014 ΑΔΑ:ΩΑΩΗ46Ψ8ΒΩ-ΓΦΡ). 

Αναλυτικά το αντικείμενο, οι προδιαγραφές της προμήθειας και συνολικά οι 

υποχρεώσεις του αναδόχου περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Διακήρυξης 

αυτής.  

1.3 Προϋπολογισμός 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού  ανέρχεται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες  

(28.000,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 75/8, ενάριθμος 2010ΣΕ07580107 

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

εθνικούς πόρους. Καμία υπέρβαση του Συμβατικού τιμήματος δεν γίνεται αποδεκτή. 

Το Συμβατικό τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για 
οποιονδήποτε λόγο. 

1.4  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου 

και Πίνδου, ο οποίος διενεργεί τον Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 

την χαμηλότερη τιμή προσφοράς και θα υπογράψει με τους αναδόχους Σύμβαση για 

την υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας του τμήματος της Δράσης 3: 

«Επιστημονική παρακολούθηση συγκεκριμένων ειδών χλωρίδας και πανίδας 

της κοινοτικής οδηγίας 92/43 και την καταγραφή άλλων σημαντικών ειδών 

χλωρίδας, με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο της 

Βόρειας Πίνδου» της Απόφασης Αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του Υποέργου 1: 
«Δράσεις για την Προστασία και Διατήρηση της βιοποικιλότητας» της Πράξης 

«Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου», 

του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», 

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από 

εθνικούς πόρους. 

 

Πληροφορίες και παραλαβή τευχών της προκήρυξης δίνονται από τα Γραφεία του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου:  

Ασπράγγελοι Ζαγορίου, Τ.Κ 44007 

Τηλέφωνα: 26530-22241, 26530-22245 

Fax: 26530-22241 

Email : pindos.np@gmail.com &’ kpasprag@otenet.gr   

Πληροφορίες: κ. Πέτσης Νικόλαος, κ. Κυριαζής Νικόλαος, κα Κοντογιάννη Αθηνά 

../Downloads/Documents/_ΦΔ%20Βίκου_Αώου/_Παρακολούθηση2013/_Προκηρύξεις2014/Προκήρυξη_Κολάρα/pindos.np@gmail.com
../Downloads/Documents/_ΦΔ%20Βίκου_Αώου/_Παρακολούθηση2013/_Προκηρύξεις2014/Προκήρυξη_Κολάρα/kpasprag@otenet.gr


 

                                            
                                                     

Με τη συγ χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
 

 

11 

ΑΑσσππρράάγγ γγ εελλοοιι  ΖΖααγγ οορρίίοουυ,,  4444000077  ΙΙωωάάννννιινναα,,      ΤΤηηλλ::  22665533  00  2222224411,,  2222224455,,2222228833    

FFaaxx::  2266553300--2222224411  
 

WWeebbssiittee::  wwwwww..ppiinnddoossnnaatt iioonnaallppaarrkk..ggrr        ee--mmaaiill::  ppiinnddooss..nnpp@@ggmmaaii ll..cc oomm  

 

καθώς και στον δικτυακό τόπο wwwwww..ppiinnddoossnnaatt iioonnaallppaarrkk..ggrr..   

 

 

1.5 Νομικό και θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού 

 

Ο παρόν διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που διέπει την 

Αναθέτουσα Αρχή και, αναλογικά και συμπληρωματικά, με τις παρακάτω διατάξεις του 

εθνικού και κοινοτικού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού και 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία 

κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 

(L395)  και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 

1992 (L76) , όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 
335)».  

3. Την Υπουργική Απόφαση 35130/739 (ΦΕΚ 1291/11-8-2010) «Αύξηση των 

χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών 

ή εκτέλεση έργων». 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Περί προμηθειών του Δημοσίου 

τομέα &’ ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/07) «Διαχείριση, έλεγχος και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-

2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18Α /25-1-

2013). 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (αρθ.11 και 4 – ΦΕΚ 204/Α/11) «Σύσταση 

ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 

την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ A 74/26-03-2014) «Διοικητικές 

Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών 

του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και 

λοιπές ρυθμίσεις». 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ150/Α/10-07-2007) «Κανονισμός 

Προμηθειών Δημοσίου», εφαρμοζομένου αναλογικά, όπως ισχύει εκάστοτε και 

κατά το μέρος που οι διατάξεις δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ 60/2007 

10.  Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8 «Περί Κρατικών Προμηθειών» (Α’ 199). 

11.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/1998), άρθρο 35 παρ.1 και άρθρο 

../Downloads/Documents/_ΦΔ%20Βίκου_Αώου/Documents%20and%20Settings/efi/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Temp/Documents/_ΦΔ%20Βίκου_Αώου/_Παρακολούθηση2013/_Προκηρύξεις2014/Εξοπλισμού/Documents/_ΦΔ%20Βίκου_Αώου/_Παρακολούθηση2013/_Προκηρύξεις2014/www.pindosnationalpark.gr
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36 που διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ. 60/2007 

(ΦΕΚ 64/Α/2007). 

12.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου(Κ.Π.Δ.)». 

13.  Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007(Φ.Ε.Κ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών». 

14.  Τις διατάξεις του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010).  

15.  Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, Κεφάλαιο Β΄, Άρθρο 3,  «Ρυθμίσεις για 

την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ» (ΦΕΚ237/Α/2012). 

16.  Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου (ΥΑ 36427/ΦΕΚ 1401 Β’ 

/13.9.04) και τις διορθώσεις σφαλμάτων αυτού (ΦΕΚ 560Β/1/04/2008). 

17.  Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών 

Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου (ΥΑ 36431/ΦΕΚ 1401 Β’ /13.9.04) και τις 

διορθώσεις σφαλμάτων αυτού (ΦΕΚ 560Β/1/04/2008). 

18.  Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και 

παραλαβή μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή 

αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών 

συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου 

(ΥΑ 34939/ΦΕΚ 1311B’/19.9.05) και τις διορθώσεις σφαλμάτων αυτού (ΦΕΚ 

560Β/1/04/2008). 

19.  Την υπ.αριθμ.183741/23-11-2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την Ένταξη 

της Πράξης: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2007-2013» ΟΠΣ 302528 (ΑΔΑ41090-0). 

20.  Τη με αρ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 

43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και 

την με αρ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ/1212/30.06.10 Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. 

21.  Την με αρ. πρωτ. Οικ. 715/Α/10-01-2011 (ΑΔΑ 4Α9Φ0-Α) απόφαση του Υπ. 

ΠΕΚΑ με θέμα «Έγκριση διάθεσης πίστωσης Τριών Εκατομμυρίων Επτακοσίων 

Εβδομήντα Μίας χιλιάδων Εννιακοσίων Σαράντα Δύο Ευρώ και Εξήντα Ενός 

λεπτών (3.771.942,61 €) σαν επιχορήγηση, στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικών 

Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου, από τις πιστώσεις του έργου 

2010ΣΕ07580107 «Οργάνωση της Λειτουργίας της Προστατευόμενης Περιοχής 

Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου και του Φορέα Διαχείρισης της (Τ.Ε 

2005ΣΕ07530019) της ΣΑΕ 075/8». 

22.  Το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ 
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ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ». 

23.  Την υπ.αριθμ.116356/15-02-2012 (ΑΔΑ ΒΟΖ80-Ζ4Γ) Απόφαση του Ειδικού 

Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής της 1ης Τροποποίησης της Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της 

βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου» με κωδικό MIS 302528 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη». 

24.  Την υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 119029/4-5-2012 έγγραφο ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ: 

Προέγκριση της υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Δράσεις για την 

προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» της Πράξης «Προστασία και 

διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου» που 

εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013. 

25.  Την από 31/12/2013 τροποποίηση 3 της συλλογικής απόφασης Ε0758 (ΑΔΑ 

ΒΙΡΤΦ-4ΙΧ) του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

26.  Το με αριθ. πρωτ.  129502/8-8-2014 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑ με θέμα 

«Διατύπωση Γνώμης για την τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου [1] 

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» της 

Πράξης [302528] «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ».  

27.  Την Απόφαση στο Θέμα 3 της 2ης/15/27-03-2015 (ΑΔΑ: ΩΤ6946Ψ8ΒΩ-Ρ58) 

Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και 

Πίνδου, που αφορά τον ορισμό της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού, Παρακολούθησης και Παραλαβής και την έγκριση του τεύχους 

του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την υλοποίηση του τμήματος της Δράσης 3, 

της Απόφασης Αυτεπιστασίας του Υποέργου 1 του ΤΔΠΠ του ΕΠΠΕΡΑΑ, που 

αφορά το έργο «Προμήθεια Ραδιοκολάρων και συνοδευτικού 

εξοπλισμού παγίδευσης». 

28. Την με αρ. πρωτ.  ΑΑΥ206/13-05-2015 ΑΔΑ: Ω34Π46Ψ8ΒΩ-ΣΛΩ) Απόφαση 

Ανάληψης Υποχρέωσης. 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά 

πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), και να είναι εγκατεστημένα στο 

εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να 

έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και 

να έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους 

του Ε.Ο.Χ. 

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν σε ορισμένη νομική μορφή 

για την υποβολή της προσφοράς τους. 

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας 

βίας, μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

της ένωσης ή κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα 

μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.  



 

                                            
                                                     

Με τη συγ χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
 

 

14 

ΑΑσσππρράάγγ γγ εελλοοιι  ΖΖααγγ οορρίίοουυ,,  4444000077  ΙΙωωάάννννιινναα,,      ΤΤηηλλ::  22665533  00  2222224411,,  2222224455,,2222228833    

FFaaxx::  2266553300--2222224411  
 

WWeebbssiittee::  wwwwww..ppiinnddoossnnaatt iioonnaallppaarrkk..ggrr        ee--mmaaiill::  ppiinnddooss..nnpp@@ggmmaaii ll..cc oomm  

 

Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας 

βίας, μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

του ως μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης 

οι συμβατικοί όροι είναι υποχρεωτικό να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη 

της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να 

παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, με την ίδια τιμή της προσφοράς και τους 

ίδιους όρους. 

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι Προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής  

δικαιολογητικά, επί ποινή αποκλεισμού τους από το διαγωνισμό: 

 

1. Αίτηση συμμετοχής τους στον διαγωνισμό στην οποία θα αναγράφονται τα 

στοιχεία του ενδιαφερόμενου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email, ΑΦΜ, 

όνομα προσώπου επικοινωνίας) καθώς και το Τμήμα της Προκήρυξης που καταθέτει 

προσφορά. 

 

2. Εγγύηση Συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να 

καλύπτει το 5% του προϋπολογισμού, ήτοι πεντακόσια εξήντα (1400,00) ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

3. Εφ’ όσον οι Προσφέροντες συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν και το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 

 

4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως 

εκάστοτε ισχύει, η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα  

ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών, 

στην οποία θα αναφέρεται ότι αποδέχονται τους όρους της Διακήρυξης και τους όρους 

του Σχεδίου – Σύμβασης και ότι έλαβαν γνώση του αντικειμένου του έργου σύμφωνα 

με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ, αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας. 

 

5. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων  

τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των  

προσφορών, στην οποία θα δηλώνουν:  

i) Τα στοιχεία του διαγωνισμού.  

ii) Ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:  

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα  

αδικήματα του αρθρ. 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλαδή της συμμετοχής σε 

εγκληματική οργάνωση, της χρηματοδότησης τρομοκρατίας, της δωροδοκίας, 

της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για 

αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή 

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας,  
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- δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 

πτώχευσης,  

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους,  

- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού εφόσον απαιτείται ή ότι δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής σε  

Επιμελητήριο,  

- δεν τελούν υπό εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική 

εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις και δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή άλλων αναλόγων καταστάσεων ή διαδικασιών,  

- ότι δεν τελούν σε κατάσταση παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης,  

πτωχευτικού συμβιβασμού, και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη 

κατάσταση ή διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής του, 

- είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις 

πληροφορίες αυτές. 

iii) Ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 

όλων των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την μη συνδρομή στο πρόσωπό τους 

των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην ανωτέρω υποπερίπτωση (ii). 

 

Οι Ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα  

παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στην 

Ένωση. 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση ελλείψεων των 

δικαιολογητικών και οι Προσφέροντες υποχρεούνται να προσκομίσουν τα 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 

ημερομηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

Ο Προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, υποχρεούται να προβεί 

στην έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της Παραγράφου 5 του 

παρόντος Άρθρου εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

 

Αν κάποιο από τα παραπάνω πιστοποιητικά δεν εκδίδεται ή δεν καλύπτει στο σύνολό 

του όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

αντικατασταθεί με ένορκη βεβαίωση του υποψηφίου ενώπιον συμβολαιογράφου ή 

ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα 

και ότι ο υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
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4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

4.1 Τρόπος και Χρόνος Υποβολής Προσφορών 

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως ή σε περίπτωση 

νομικού προσώπου ή κοινοπραξίας οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, 

ιδιοχείρως στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στους Ασπραγγέλους, Ζαγορίου, 

μέχρι την 01/06/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 13:00. Οι υποψήφιοι 

μπορούν εναλλακτικά να αποστείλουν τις προσφορές τους και μέσω ΕΛΤΑ με 

αναγραφή της ημερομηνίας αποστολής, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα υποβολής προσφορών στην εξής διεύθυνση: Ασπράγγελοι, Ζαγορίου ΤΚ 440 07, 

με την ένδειξη για την επιλογή Αναδόχου του Πρόχειρου Διαγωνισμού 

«Προμήθεια Ραδιοκολάρων και συνοδευτικού εξοπλισμού παγίδευσης», που 

αποτελεί Τμήμα της Δράσης 3: « Επιστημονική παρακολούθηση συγκεκριμένων ειδών 

χλωρίδας και πανίδας της κοινοτικής οδηγίας 92/43 και για την καταγραφή άλλων 

σημαντικών ειδών χλωρίδας, με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό 

Πάρκο Βόρειας Πίνδου» της Απόφασης Αυτεπιστασίας .  

Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα ή θα 

ταχυδρομηθεί με ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών, δε θα ληφθεί υπόψη και θα επιστραφεί.  Αρμόδιοι υπάλληλοι 

για την παραλαβή προσφορών είναι  ο κ. Πέτσης Νικόλαος και ο κ. Κυριαζής Νικόλαος 

(Τηλέφωνο: 26530 22806 - 22245).  

 

 

4.2 Περιεχόμενο προσφορών  

 

Οι προσφορές κατατίθενται επι ποινή αποκλεισμού μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο 

φάκελο σε δυο αντίγραφα που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην 

παρούσα διακήρυξη.  

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο 

φάκελο, στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω: 

 

α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

β. «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου». 

γ. Τίτλος έργου: «Προμήθεια Ραδιοκολάρων και συνοδευτικού εξοπλισμού 

παγίδευσης», Αριθμός Προκήρυξης.  

δ. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

ε. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, 

τηλέφωνο, αριθμό τηλεομοιοτυπίας).  

 

Ο σφραγισμένος κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους 

ακόλουθους τρεις (3) διαφορετικούς επίσης σφραγισμένους φακέλους:  

 

α. Σφραγισμένο φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα 
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περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 3 της παρούσας 

Προκήρυξης, σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο 

απλό φωτοαντίγραφο.  

 

β. Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος θα έχει 

όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Το περιεχόμενο των τεχνικής προσφοράς 

αφορά την υποχρεωτική συμπλήρωση του Πίνακα Επακριβών Προδιαγραφών που 

βρίσκεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας προκήρυξης, συμπληρώνοντας στη 

στήλη Απάντηση την ένδειξη ΝΑΙ εάν πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή την 

ένδειξη ΟΧΙ σε αντίθετη περίπτωση. Θα πρέπει να κατατεθεί ένα Πρωτότυπο και ένα 

απλό φωτοαντίγραφο.  

Στην στήλη Παρατηρήσεις ο Προσφέρων μπορεί να καταγράψει προαιρετικά τυχόν  

σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν τα στοιχεία του Πίνακα Επακριβών 

Προδιαγραφών, όπως π.χ. σε περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι ζητούμενες 

προδιαγραφές. Κάθε σελίδα της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα πρέπει να είναι 

μονογραμμένη.  

 

γ. Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο φάκελος 

θα έχει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνει την οικονομική 

προσφορά (Πρωτότυπο, Αντίγραφο) για την εκτέλεση του έργου, ολογράφως και 

αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.  

Θα αποκλείονται του διαγωνισμού, προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε 

ιδιαίτερο φάκελο τα οικονομικά στοιχεία. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.  

Αν οι προσφορές είναι υπερβολικά χαμηλές, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα 

να εξετάσει τις λεπτομέρειες των προσφορών πρίν αποφασίσει την κατακύρωση του 

διαγωνισμού. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ζητήσει από τον Προσφέροντα να παράσχει 

εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της 

διαδικασίας εκπόνησης του έργου που έχει επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες 

που διαθέτει ο Προσφέρων τις οποίες επαληθεύει πριν απορρίψει την προσφορά.   
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Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς και καθαρές. Προσφορές που υποβάλλονται με  

οποιαδήποτε επιφύλαξη, όρο ή αίρεση καθώς και οι προσφορές που φέρουν 

διορθώσεις, ξέσματα, απαλείψεις ή οποιοδήποτε στοιχείο που καθιστά το περιεχόμενό 

τους αμφίβολο, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

 

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 120 ημερολογιακές ημέρες 

προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Οι τιμές 

της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προσφέροντα μέχρι την οριστική παραλαβή 

του έργου. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

6.1 Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών 

 

Οι προσφορές που παραλήφθηκαν έως την προβλεπόμενη ημερομηνία 

αποσφραγίζονται με την εξής διαδικασία:  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού 

Παρακολούθησης και Παραλαβής που έχει καθοριστεί από το Δ.Σ. του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου. Κατά την αποσφράγιση των 

προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων ή 

εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.  

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, Παρακολούθησης και Παραλαβής, 

καταχωρεί αυτούς που υπέβαλαν προσφορές. Στη συνέχεια για κάθε Διαγωνιζόμενο 

αποσφραγίζεται ο «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΣ». Η Επιτροπή Διαγωνισμού μονογράφει και 

σφραγίζει τους τρεις (3) υποφακέλους (δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς και 

οικονομικής προσφοράς) και συντάσσει πρακτικό. Οι φάκελοι των οικονομικών 

προσφορών μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω  όργανο και 

τοποθετούνται σ’ ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από 

το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 

 

Στην συνέχεια ή σε επόμενη συνεδρίαση αποσφραγίζεται ο υποφάκελος: 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και μονογράφονται και σφραγίζονται όλα τα 

πρωτότυπα δικαιολογητικά, ανά φύλλο. Στη συνέχεια, η Επιτροπή, προβαίνει σε 

έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των Δικαιολογητικών Συμμετοχής  και 

συντάσσει πρακτικό. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους, σε αυτή τη 

φάση αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση. 
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Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού Παρακολούθησης και Παραλαβής, σε 

επόμενη συνεδρίαση, αποσφραγίζει τον υποφάκελο: «Τεχνική Προσφορά», 

μονογράφει και σφραγίζει  όλα τα πρωτότυπα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς, κατά 

φύλλο. Στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολόγηση των Τεχνικών Προδιαγραφών των 

διαγωνιζομένων οι οποίοι δεν απορρίφθηκαν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των Τεχνικών Προδιαγ ραφών και της αξιολόγησής 

τους, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού Παρακολούθησης και Παραλαβής 

προχωρεί στη σύνταξη πρακτικού στο οποίο αναφέρονται τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης. 

Τα παραπάνω πρακτικά, διαβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναθέτουσας 

Αρχής και εκδίδεται  σχετική απόφαση έγκρισης. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

κοινοποιείται στους συμμετέχοντες ταχυδρομικώς και ηλεκτρονικά ή με 

τηλεομοιοτυπία. 

Μετά την άπρακτη προθεσμία του χρόνου υποβολής ενστάσεων, η Επιτροπή 

Διενέργειας, του Διαγωνισμού Παρακολούθησης και Παραλαβής, ορίζει την ημέρα 

ανοίγματος των φακέλων των οικονομικών προσφορών και ενημερώνει τουλάχιστον 

τρεις (3) ημέρες πριν την παραπάνω ημέρα ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία τους 

προσφέροντες που δεν αποκλείσθηκαν και δικαιούνται να παρίστανται στην διαδικασία 

αποσφράγισης των σχετικών οικονομικών προσφορών. 

Κατά την ημέρα ανοίγματος των φακέλων οικονομικών προσφορών , αποσφραγίζονται 

οι Υποφάκελοι: «Οικονομική Προσφορά» –για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές. 

Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται 

οι σχετικοί υποφάκελοι κλειστοί στους αποκλεισθέντες. Κατά την αποσφράγιση των 

υποφακέλων: «Οικονομική Προσφορά» μονογράφονται και σφραγίζονται  κατά 

φύλλο, όλα τα πρωτότυπα φύλλα της Οικονομικής Προσφοράς.  

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου του περιεχομένου των Οικονομικών Προσφορών, 

οι προσφορές κατατάσσονται σε πίνακα κατά αύξουσα σειρά (από την μικρότερη στην 

μεγαλύτερη τιμή προσφοράς) και ανά προσφέροντα καταχωρούνται σε πρακτικό στο 

οποίο αναγράφονται τα αποτελέσματα της οικονομικής αξιολόγησης και η τελική 

κατάταξη των Προσφερόντων. Η επιτροπή εισηγείται προς το Δ.Σ. της Αναθέτουσας 

Αρχής, σχετικά με την επιλογή του Αναδόχου με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή 

προσφοράς για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης κατακύρωσης του Έργου σε 

αυτόν.  

Σε περιπτώσεις προσφορών με ίδια ακριβώς τιμή προσφοράς, αφού οι προσφορές 

έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της 

παρούσας προκήρυξης  οι προσφορές θεωρούνται ισοδύναμες. Μεταξύ ισοδύναμων 

προσφορών και αφού οι προμηθευτές των ισοδύναμων προσφορών προσκομίσουν τα 

δικαιολογητικά κατακύρωσης που προβλέπονται από την παρούσα, παρόντων των  

ισοδύναμων προμηθευτών, επιλέγεται η προσφορά μετά από κλήρωση.  

7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Ενστάσεις μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως, στο αρμόδιο όργανο για την 

διενέργεια του διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής, κατά της Προκήρυξης του 
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διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντα σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και 

την κατακυρωτική απόφαση, για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής 

προσφυγή) σύμφωνα με το Άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. Για το παραδεκτό της 

άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού 

ίσου µε το 0,10% επί της προϋπολογιζόµενης αξίας των υπό προκήρυξη υπηρεσιών, 

το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000,00 € και μεγαλύτερο 

των 5.000,00 €. 

Ενστάσεις που θα υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ή θα 

υποβάλλονται εκτός των τιθέμενων προθεσμιών δεν θα γίνονται δεκτές . 

 

 

8. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Η σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και θα καταρτιστεί σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στην ελληνική γλώσσα 

με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Προκήρυξη και την 

προσφορά του Αναδόχου. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της παρούσας Προκήρυξης, με την 

επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο 5 του Άρθρου 12 του Π.Δ. 

118/2007. 

Ο Προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει 

μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας, ταυτόχρονα, τα παρακάτω 

στοιχεία: 

 

A. Δικαιολογητικά που προβλέπονται στη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση των 

Δικαιολογητικών συμμετοχής της παρούσης Διακήρυξης, που είναι τα εξής:  

 

Α. Οι Έλληνες πολίτες:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα σχετικό 

με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  ή για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) 

του εδ. Α της παρ.2 του Άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007 καταστάσεις .  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
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προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση 

εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων 

(2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός 

η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας 

του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

Β. Οι Αλλοδαποί πολίτες: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο 

από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007.  

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση 

ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.  

3. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 

την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:  

1. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 6 

του Π.Δ. 118/2007, αντίστοιχα.  

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου  

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 

εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε 

ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, 

επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες  ανάλογες καταστάσεις (μόνο 

για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο 

για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 

έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της 
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παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.  

4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια 

Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 

οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε  ισχύει, 

και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, 

από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 

εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών 

εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο 

τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.   

Δ. Οι Συνεταιρισμοί:  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της 

παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.  

2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 

του Π.Δ, 118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της 

περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον 

πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. 

γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007.  

3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

 

Ε. Οι Ενώσεις/ Κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά : 

Για κάθε μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

δικαιολογητικά που ανωτέρω αναλυτικά απαριθμούνται, ανάλογα με την περίπτωση 

(ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο της παρούσης). 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή 

αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Υποψηφίου Αναδόχου, 

ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του Υποψηφίου Αναδόχου.  

 

2. Την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Άρθρο 13 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 

 

Αν παρέλθει η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο Προσφέρων να προσέλθει για να 

υπογράψει τη σύμβαση ή αρνηθεί να καταθέσει, προ της υπογραφής της σύμβασης, 

οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω εγγράφων και εγγυήσεων, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά 

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο από 

την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 



 

                                            
                                                     

Με τη συγ χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
 

 

23 

ΑΑσσππρράάγγ γγ εελλοοιι  ΖΖααγγ οορρίίοουυ,,  4444000077  ΙΙωωάάννννιινναα,,      ΤΤηηλλ::  22665533  00  2222224411,,  2222224455,,2222228833    

FFaaxx::  2266553300--2222224411  
 

WWeebbssiittee::  wwwwww..ppiinnddoossnnaatt iioonnaallppaarrkk..ggrr        ee--mmaaiill::  ppiinnddooss..nnpp@@ggmmaaii ll..cc oomm  

 

αυτήν και να αποφασίσει την ανάθεση του διαγωνισμού στον επόμενο κατά σειρά 

κατάταξης ή την επανάληψη του διαγωνισμού. Και στις δυο περιπτώσεις, η απόφαση 

λαμβάνεται σε βάρος του και επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση 

κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος με την χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει, ένα ή 

περισσότερα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, η κατακύρωση γίνεται στον 

ενδιαφερόμενο που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ' 

εξής. Αν κανένας από τους ενδιαφερόμενους δεν προσκομίσει, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός 

ματαιώνεται.  

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 

Ανάδοχος θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με 

τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε 

διαφορά που δεν θα είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, αρμόδια θα 

είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στα Γρεβενά. 

Η σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και θα καταρτιστεί σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ στην ελληνική γλώσσα 

με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Προκήρυξη και την 

προσφορά του Αναδόχου. 

 

9. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Η διάρκεια υλοποίησης της παρούσας προκήρυξης ορίζεται έως 2 μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης. Λεπτομέρειες και ακριβές χρονοδιάγραμμα θα καθορίζονται 

στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο. 

 

10. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί σε Ευρώ (€). Η πληρωμή του Αναδόχου θα 

γίνει με επιταγή η οποία θα εκδίδεται στο όνομά του βάσει των νόμιμων 

δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής 

ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε 

περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.). 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή 

των παραδοτέων από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Παρακολούθησης και 

Παραλαβής και την έγκρισή τους από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η πληρωμή του Αναδόχου συνδέεται άμεσα με την χρηματική ροή των πιστώσεων του 

ΕΠΠΕΡΑΑ, από το Υπουργείο ΠΑΠΕΝ προς την Αναθέτουσα Αρχή. 
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11. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Όλες οι σχετικές κρατήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  βαρύνουν τον 

ανάδοχο (παρακράτηση φόρου, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και 

χαρτόσημο επί αυτού κτλ). 

12. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος, για την εκτέλεση του έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που 

έχει προσδιορίσει στην προσφορά του. 

Ο Ανάδοχος μετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωμα, χωρίς την έγγραφη 

συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο, 

υπεργολαβικά σε τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν έχει περιληφθεί στην προσφορά του.  

Την πλήρη ευθύνη για την εκτέλεση του έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.  

 

13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυήσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ της 

παρούσης και εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία 

των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Ειδικότερα απαιτούνται οι ακόλουθες εγγυήσεις: 

Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

- Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η Προκήρυξη.  

 

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

-  Ο Προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.  

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης υποβάλλεται από τον Ανάδοχο 

κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 

- Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 

συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά δυο μήνες. 

- Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου, η παραπάνω Εγγυητική 

Επιστολή παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα. 

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ο 
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διαγωνισμός, επιστρέφεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της 

σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό 

επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δυο συμβαλλόμενους. 

Στην περίπτωση ένωσης φορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

 

14. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της 

προσφοράς, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση 

επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή της προσφοράς, οδηγεί σε 

αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό.  

Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψηφίους.  

 

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου επιφυλάσσεται, 

εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που 

θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού 

και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Από τη συμμετοχή στο 

διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού τεκμαίρεται αμάχητα η πλήρης 

αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως 

εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου, δε δεσμεύεται για την 

τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να 

αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς  ουδεμία υποχρέωση για 

καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.  

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη 

σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, Φακέλων, 

Προσφοράς κ.λ.π. 

Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του Αναδόχου και του Φορέας Διαχείρισης 

Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου, από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα 

επιλύεται από τα εδρεύοντα στα Γρεβενά αρμόδια δικαστήρια. 

 

Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη  (αλλαγή ΦΠΑ, αντικατάσταση μέλους Ένωσης κ.λ.π.) και με 

την απαραίτητη προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Διαχειριστικής Αρχής του 

ΕΠΠΕΡΑΑ. Σε κάθε περίπτωση  το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται 
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αναλλοίωτο.  

Το αναλυτικό τεύχος Προκήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο για τουλάχιστον 15 

ημέρες στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και 

Πίνδου : wwwwww..ppiinnddoossnnaatt iioonnaallppaarrkk..ggrr,, στο δικτυακό τόπο του Φορέα στο πρόγραμμα 

Διαύγεια: hhtt ttpp::////eett ..ddiiaavvggeeiiaa..ggoovv..ggrr//ff//ppiinnddoossnnaatt iioonnaallppaarrkk, στον Πίνακα Ανακοινώσεων 

του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου καθώς και Περίληψη 

της Προκήρυξης  σε δύο τοπικές εφημερίδες   ((μία των Ιωαννίνων και μία των 
Γρεβενών))  τα έξοδα δημοσίευσης των οποίων θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

http://www.pindosnationalpark.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/pindosnationalpark


 

                                                    
                                                     

Με τη συγ χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
  

 

ΑΑσσππρράάγγ γγ εελλοοιι  ΖΖααγγ οορρίίοουυ,,  4444000077  ΙΙωωάάννννιινναα,,      ΤΤηηλλ::  22665533  00  2222224411,,  2222224455,,2222228833    

FFaaxx::  2266553300--2222224411  
 

WWeebbssiittee::  wwwwww..ppiinnddoossnnaatt iioonnaallppaarrkk..ggrr        ee--mmaaiill::  ppiinnddooss..nnpp@@ggmmaaii ll..cc oomm  

 

- 27 - 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α :  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

 

Πίνακας 1: Προμήθεια ειδών σε αντίστοιχες ποσότητες 

 

 
Α/Α Ονομασία είδους Συνολική Ποσότητα ανά είδος 

1 ΡΑΔΙΟΚΟΛΑΡΟ 2 

2 VHF ΔΕΚΤΗΣ - ΑΝΤΕΝΑ 1+1 

 
 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ 

 

Α/Α Ονομασία είδους Συνολική Ποσότητα ανά είδος 

3 
ΠΑΓΙΔΕΣ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ 
5 

4 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΓΙΔΩΝ 5 

5 ΔΙΧΤΥΑ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ 1 
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Πίνακας 2: ΕΠΑΚΡΙΒΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΔΙΟΚΟΛΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ 

  

 

Α/Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παρατηρήσεις

/Παραπομπές 

1 ΡΑΔΙΟΚΟΛΑΡΑ    

1.1 Βάρος 
Μικρότερο ή 

ίσο με 350 gr 

 
 

1.2 Άνοιγμα Περιλαίμιου 
Μεταξύ 

25-50 cm 
  

1.3 Πλήθος εντοπισμών 

Τουλάχιστον 

500 ανά μήνα, 

για 2 έτη 

 
 

1.4 
Ενσωματωμένος πομπός 

VHF  

Απόσταση 

εντοπισμού 

≥1km 

 
 

1.5 

Συμβατό με την υπηρεσία 

εύρεσης θέσης Iridium , 

Globalstar ή αντίστοιχο 

ΝΑΙ 
 

 

1.6 
Ενσωματωμένος 

αισθητήρας κατάστασης 

Σήματα: 

Κίνησης/Ακινησ

ίας/Θανάτου / 

περιβ. 

παραμέτρων 

 

Επίπεδο 

φόρτισης 

μπαταρίας 

 

 

1.7 Μπαταρίες 

- Να 

περιέχονται 

- Διάρκεια 

λειτουργίας για 

πάνω από 

7.500 θέσεις 

εντοπισμού 

- Υποστήριξη 

ενσωματωμένο

υ VHF και 

μηχανισμού 

απόπτωσης 

 

 

1.8 Συνθήκες λειτουργίας 
Από -20ο C  

έως +45ο C 
  

1.9 

Λογισμικό 

προγραμματισμού και 

ελέγχου δεδομένων 

ΝΑΙ 
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Α/Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παρατηρήσεις

/Παραπομπές 

1.10 Μηχανισμός Απόπτωσης 

Προκαθορ. 

ημερομηνία και 

ώρα 

 
 

Με χρήση 

τηλεκοντρόλ 

πριν την 

προκαθορ. 

ημερομηνία 

 

 

1.11 
Εγγύηση καλής 

λειτουργίας 
≥1 έτος   

2 VHF ΔΕΚΤΗΣ - ΑΝΤΕΝΑ    

2.1 VHF Δέκτης ΝΑΙ   

2.2 Εύρος συχνότητας δέκτη 

Αντίστοιχο με 

αυτό των 

ραδιοκολάρων 

και των 

συναγερμών 

παγίδευσης 

 

 

2.3 

Καλώδια σύνδεσης –

μπαταρίες υποστηρικτικό 

υλικό 

Ένα πλήρως 

λειτουργικό 

 
 

2.4 

Συνοδευτικό υλικό – 

προστατευτικό Κάλυμμα- 

τσάντα μεταφοράς 

ΝΑΙ 
 

 

2.5 
Φορητή Κεραία 

κατεύθυνσης 
ΝΑΙ   

2.6 

Εύρος συχνότητας 

εντοπισμού Φορητής 

Κεραίας κατεύθυνσης 

Αντίστοιχο με 

αυτό των 

ραδιοκολάρων 

και των 

συναγερμών 

παγίδευσης 

 

 

2.7 
Βάρος Φορητής κεραίας 

κατεύθυνσης 

Μέχρι 900 

γραμ. 
  

2.8 

Καλώδια σύνδεσης – 

Μπαταρίες- υποστηρικτικό 

υλικό 

 Ένα πλήρως 

λειτουργικό  

 
 

2.9 

Συνοδευτικό υλικό – 

προστατευτικό Κάλυμμα- 

τσάντα μεταφοράς 

ΝΑΙ 
 

 

2.10 
Εγγύηση καλής 

λειτουργίας 
≥1 έτος   

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ 
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Α/Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση 
Παρατηρήσεις

/Παραπομπές 

 

3 

ΠΑΓΙΔΕΣ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 

 

3.1 Υλικό 
Γαλβανιζέ και 

αντισκωριακό 
  

3.2 Ήδη διαμορφωμένη θηλιά ΝΑΙ   

4 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΓΙΔΩΝ    

4.1 

Ειδοποίηση ενεργοποίησης 

παγίδας από απόσταση  

Κατ’ ελάχιστον 2 Km με 

πομπό  VHF  

ΝΑΙ 

 

 

4.2 

Σήμα αναμονής / 

ειδοποίησης 

ενεργοποίησης 

ΝΑΙ 
 

 

4.3 

Συμβατό με την υπηρεσία 

εύρεσης θέσης Iridium , 

Globalstar ή αντίστοιχο 

ΝΑΙ 
 

 

4.4 
Εγγύηση καλής 

λειτουργίας 
≥1 έτος   

5 ΔΙΧΤΥ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ     

5.1 Διαστάσεις ≥7,5 X 7.5 m   

5.2 Υλικό κατασκευής 

Νάιλον ή άλλο 

ανθεκτικό 

υλικό 

 
 

5.3 

μηχανισμός 

απελευθέρωσης με  

Τηλεχειριστήριο 

ΝΑΙ 
 

 

5.4 Πάσσαλοι  και σχοινιά ΝΑΙ   

5.5 
Μπαταρία 12 v, συμβατή 

με το μηχανισμό 
ΝΑΙ   

5.6 Καλώδια και συνδέσεις ΝΑΙ   

5.7 Τσάντες μεταφοράς ΝΑΙ   

5.8 
Εγγύηση καλής 

λειτουργίας 
≥1 έτος   

 

Όλα τα ως άνω είδη της παρούσας προκήρυξης «Προμήθεια Ραδιοκολάρων και 

συνοδευτικού εξοπλισμού παγίδευσης» που περιγράφηκαν στον Πίνακα Τεχνικών 

Προδιαγραφών θα πρέπει να είναι αμεταχείριστα και ο ανάδοχος αναλαμβάνει την μεταφορά 

και την ενδεχόμενη συναρμολόγησή τους στα Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στους 

Ασπραγγέλους, ή εναλλακτικά στο Μέτσοβο, χωρίς επιπλέον χρέωση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ  

Επιτροπή Διαγωνισμού για «Προμήθεια Ραδιοκολάρων και συνοδευτικού εξοπλισμού 

παγίδευσης». 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Του/Της 

_________________________________________________________________________

_______________________________________1*  

Με την παρούσα υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για την Προμήθεια 

Ραδιοκολάρων και συνοδευτικού εξοπλισμού παγίδευσης  του ……………………………………………. Το 

ποσό που προσφέρουμε για την προμήθεια κατά τους όρους της διακήρυξης του ανωτέρω 

είναι Ευρώ:__________________________________________________________2* 

_______________________________________________________________3*. 

 

______________ (Ημερομηνία)  

 

____________ (Τόπος)  

 

Ο προσφέρων/ 

  

Ο νόμιμος εκπρόσωπος/  

 

Ο δυνάμει του __________ ειδικού πληρεξουσίου  

εκπρόσωπος του προσφέροντος  

 

Θεώρηση γνησίου υπογραφής 

1* Πλήρη στοιχεία προσφέροντος, όπως αναφέρονται στην Αίτηση Συμμετοχής.  

2* Ποσό ολογράφως.  

3* Ποσό αριθμητικώς. Ο αριθμητικός προσδιορισμός της προσφοράς θα γίνει υποχρεωτικά με 

δύο δεκαδικά ψηφία (π.χ. …,00). 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

 

 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

/ΕΙΔΟΣ 

Σύνολο ευρώ 

(χωρίς ΦΠΑ) 

Σύνολο ευρώ 

(με ΦΠΑ) 

1 ΡΑΔΙΟΚΟΛΑΡΑ 2   

2 ΔΕΚΤΗΣ VHF - ΑΝΤΕΝΑ 1+1   

3 
ΠΑΓΙΔΕΣ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ 
5   

4 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΓΙΔΩΝ 5   

5 ΔΙΧΤΥ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ 1   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 Για την    

«Προμήθεια Ραδιοκολάρων και συνοδευτικού εξοπλισμού παγίδευσης» 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΠΕΡΑΑ) 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» 

 

ΕΡΓΟ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου» 

 

Τμήμα της Δράσης 3: «Επιστημονική παρακολούθηση ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύπων 

οικοτόπων και κυρίως των ειδών των κοινοτικών οδηγιών 92/43 και την καταγραφή άλλων 

σημαντικών ειδών χλωρίδας, με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο 

της Βόρειας Πίνδου» της Απόφασης Αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Δράσεις για 

την Προστασία και Διατήρηση της βιοποικιλότητας» της Πράξης «Προστασία και διατήρηση 

της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου», του Άξονα Προτεραιότητας 9 

«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013». 

 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : (το τελικό ποσό προσφοράς: …................ ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  

 

 

 

 

Ανάδοχος 

 

 

 

      ………………………………………………………………………………………………………. 
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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ  

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια Ραδιοκολάρων και συνοδευτικού εξοπλισμού παγίδευσης» 

 

 

 
Στα Ιωάννινα, σήμερα την …….. 2015, ημέρα ………….., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

Α.  Ο «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου» με έδρα στο Δήμο 

Γρεβενών, με Α.Φ.Μ. 099922591 (Δ.Ο.Υ. Γρεβενών), καλούμενος στο εξής «Αναθέτουσα 

Αρχή», νομίμως εκπροσωπούμενος, σύμφωνα με τους Νόμους 2742/1999 και 3044/2002 και 

την Υπουργική Απόφαση 42155/10-09-2014 (ΦΕΚ 577/ΥΟΔΔ/23.09.2014), από τον κ. 

Μαλλίνη Γεώργιο, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και 
Πίνδου, και  

B. Επωνυμία Αναδόχου………., που εδρεύει στην….. (ακριβής διεύθυνση αναδόχου, Τ.Κ. ……) 

με Α.Φ.Μ. …………….., Δ.Ο.Υ. …………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την …………., ο/η 
οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύμβαση ως «ο Ανάδοχος».  

 

Αφού έλαβαν υπόψη τους: 

1. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή  

μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και 

προϊόντων  και  για  τη  σύναψη  και  εκτέλεση  των  σχετικών  συμβάσεων  του  Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου (ΥΑ 34939/ΦΕΚ 1311B’ /19.9.05) και 
τις διορθώσεις σφαλμάτων αυτού (ΦΕΚ560Β/1/04/2008). 

2. Την  με  αρ.  πρωτ.  14053/  ΕΥΣ1749  /27.03.08  Υπουργική  Απόφαση  Συστήματος 

Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 

Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και την με αρ. πρωτ. 

28020/ΕΥΘΥ/1212/30.06.10 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 
συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την υπ. αριθμ. 183741/23-11-2010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής γ ια την Ένταξη της 

Πράξης:«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ 

ΔΡΥΜΩΝ  ΒΙΚΟΥ  ΑΩΟΥ  ΚΑΙ  ΠΙΝΔΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΦΟΡΕΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΤΗΣ»  στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη  2007-2013» που 

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ελληνικό Δημόσιο και  την 

εγγραφή του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με κωδικό ΣΑΕ 
(2010ΣΕ07580107). 

4. Το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ ΚΑΙ 
ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ». 
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5. Την υπ.αριθμ.116356/15-02-2012 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της 1ης Τροποποίησης της 

Πράξης: «Προστασία και Διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας 

Πίνδου» με κωδικό MIS 302528 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος 
Ανάπτυξη». 

6. Την υπ. αριθμ. Πρωτ. οικ. 119029/4-5-2012 έγγραφο ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ: Προέγκριση της 

υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Δράσεις για την προστασία και διατήρηση της 

βιοποικιλότητας» της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού 
Πάρκου Βόρειας Πίνδου» που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013. 

7. Την από 31/12/2013 τροποποίηση 3 της συλλογικής απόφασης Ε0758 (ΑΔΑ ΒΙΡΤΦ-

4ΙΧ) του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

 

8. Το με αριθ. πρωτ.  129502/8-8-2014 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑ με θέμα «Διατύπωση 

Γνώμης για την τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου [1] «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» της Πράξης [302528] 

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΠΙΝΔΟΥ». 

 

9. Την Απόφαση στο Θέμα 3 της 2ης/15/27-03-2015 (ΑΔΑ: ΩΤ6946Ψ8ΒΩ-Ρ58) 

Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και 

Πίνδου, που αφορά τον ορισμό της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, 

Παρακολούθησης και Παραλαβής και την έγκριση του τεύχους του Πρόχειρου 

Διαγωνισμού για την υλοποίηση του τμήματος της Δράσης 3, της Απόφασης 

Αυτεπιστασίας του Υποέργου 1 του ΤΔΠΠ του ΕΠΠΕΡΑΑ, που αφορά το έργο 

«Προμήθεια Ραδιοκολάρων και συνοδευτικού εξοπλισμού παγίδευσης». 

 

29. Την με αρ. πρωτ.  ΑΑΥ206/13-05-2015 ΑΔΑ: Ω34Π46Ψ8ΒΩ-ΣΛΩ Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης. 
 

10. Την υπ’ αριθμ. 476/13-05-2015 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού, με κριτήριο 

κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάθεση της Προμήθειας 

«Ραδιοκολάρων και συνοδευτικού εξοπλισμού παγίδευσης» της Απόφασης 

Αυτεπιστασίας του Υποέργου 1 «Δράσεις για την Προστασία και Διατήρηση της 

βιοποικιλότητας» της πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού 

Πάρκου Βόρειας Πίνδου» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και από εθνικούς πόρους. 

11. Την υπ’ αριθμ. …./….-….-2015 Προσφορά του/της (Επωνυμία Αναδόχου……….) για την 
Προμήθειας «Ραδιοκολάρων και συνοδευτικού εξοπλισμού παγίδευσης» 

12. Το υπ’ αριθμ. …../…-…-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου για την Προμήθεια «Ραδιοκολάρων και 
συνοδευτικού εξοπλισμού παγίδευσης». 

13. Την  με  αριθμό  …  Απόφαση  της  ..ης  συνεδρίασης  (….-…-2015)  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου, σύμφωνα με 

την οποία κατακυρώνεται η Προμήθεια «Ραδιοκολάρων και συνοδευτικού 
εξοπλισμού παγίδευσης» 



 

                                                    
                                                     

Με τη συγ χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
  

 

ΑΑσσππρράάγγ γγ εελλοοιι  ΖΖααγγ οορρίίοουυ,,  4444000077  ΙΙωωάάννννιινναα,,      ΤΤηηλλ::  22665533  00  2222224411,,  2222224455,,2222228833    

FFaaxx::  2266553300--2222224411  
 

WWeebbssiittee::  wwwwww..ppiinnddoossnnaatt iioonnaallppaarrkk..ggrr        ee--mmaaiill::  ppiinnddooss..nnpp@@ggmmaaii ll..cc oomm  

 

- 36 - 

14. Δεν υφίστανται εκκρεμότητες από ενστάσεις, προσφυγές, ασφαλιστικά ή άλλα ένδικα 
μέτρα κατά του διαγωνισμού και των αποφάσεων που τον αφορούν. 

Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με τη σύμβαση αυτή ο «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου - Αώου και Πίνδου» 

αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την υλοποίηση της Προμήθειας «Ραδιοκολάρων 

και συνοδευτικού εξοπλισμού παγίδευσης» που αποτελεί τμήμα της Δράσης 3: 

«Επιστημονική παρακολούθηση συγκεκριμένων ειδών χλωρίδας και πανίδας της κοινοτικής 

οδηγίας 92/43 και την καταγραφή άλλων σημαντικών ειδών χλωρίδας, με στόχο τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου» της Απόφασης 

Αυτεπιστασίας στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Δράσεις για την Προστασία και Διατήρηση της 

βιοποικιλότητας» της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού 

Πάρκου Βόρειας Πίνδου», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013». 

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Η «Προμήθεια Ραδιοκολάρων και συνοδευτικού εξοπλισμού παγίδευσης» συνίσταται 

στην προμήθεια των ειδών στις αντίστοιχες ποσότητες που περιγράφονται στον παρακάτω 

Πίνακα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τέθηκαν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της σχετικής 

Προκήρυξης που εξέδωσε η Αναθέτουσα Αρχή και η από …./…/2015 Προσφορά του 

αναδόχου: 

 

 

Α/Α Ονομασία είδους Συνολική Ποσότητα ανά είδος 

1 ΡΑΔΙΟΚΟΛΑΡΑ 2 

2 VHF ΔΕΚΤΗΣ - ΑΝΤΕΝΑ 1+1 

 
 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ 

 

Α/Α Ονομασία είδους Συνολική Ποσότητα ανά είδος 

3 
ΠΑΓΙΔΕΣ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ 
5 

4 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΠΑΓΙΔΩΝ 5 

5 ΔΙΧΤΥΑ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗΣ 1 

 

  
 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης συντάσσεται σύμφωνα με 

το υπόδειγμα που δίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ και θα ανέρχεται στο 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά τέσσερις (4) μήνες από το 

συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης της προμήθειας. Σε περίπτωση παράτασης του 

συμβατικού χρόνου, η παραπάνω Εγγυητική Επιστολή παρατείνεται για ανάλογο χρονικό 
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διάστημα. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης υποβάλλεται από τον Ανάδοχο κατά την 

υπογραφή της Σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της παρούσης μέχρι και τις 

../../2015. Κατά το διάστημα αυτό, ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει παραδώσει το σύνολο 
της προμήθειας.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το Συμβατικό Τίμημα για την «Προμήθεια Ραδιοκολάρων και συνοδευτικού εξοπλισμού 

παγίδευσης» ανέρχεται στο συνολικό ποσό των …………(ολογράφως)…………ευρώ 

(…αριθμητικώς….. €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το συμβατικό τίμημα καλύπτει το 

σύνολο του έργου και την άρτια εκτέλεση του και συμπεριλαμβάνει τυχόν έξοδα μεταφοράς, 

ασφάλισης, συναρμολόγησης και εκπαίδευσης χειρισμού των παρεχόμενων ειδών. Επίσης, 

συμπεριλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις (παρακράτηση φόρου, Ανεξάρτητη Αρχή 

Δημοσίων Συμβάσεων και χαρτόσημο επί αυτού κτλ). 

Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο.  

Ρητά συμφωνείται ότι ο «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου» δεν 

καθίσταται υπερήμερος και δεν έχει καμία υποχρέωση τόκων σε περίπτωση καθυστέρησης 

καταβολής της πληρωμής του «Αναδόχου» εξαιτίας μη έγκαιρης χρηματοδότησης του 

«Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου» από τις πιστώσεις του 

προγράμματος. Επίσης ο «Ανάδοχος» αποδέχεται ότι οι προθεσμίες πληρωμών των 

προηγούμενων εδαφίων δύναται να αναστέλλονται καθόσον χρόνο δεν έχουν χορηγηθεί από 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες οι σχετικές πιστώσεις. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με επιταγή η οποία θα εκδοθεί στο όνομά του βάσει των 

νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής 

ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση μη 

αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου, κ.λ.π.). Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει 

εφάπαξ και θα συνδέεται με την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων του 

συνόλου της προμήθειας από την Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής και την έγκρισή 

τους από την Αναθέτουσα Αρχή. Η πληρωμή του Αναδόχου συνδέεται άμεσα με την 

χρηματική ροή των πιστώσεων του ΕΠΠΕΡΑΑ, από το Υπουργείο ΠΑΠΕΝ προς την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τη ΣΑΕ 075/8 του Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό: 2010ΣΕ07580107 της πράξης «Προστασία και Διατήρηση 

της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου» με κωδικό MIS 302528, που έχει 

τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ.116356/15-02-2012 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, της 1ης Τροποποίησης και 

με το υπ’αριθμ. 129502/08-08-2014 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ με θέμα: Διατύπωση 

σύμφωνης γνώμης για την τροποποίηση σύμβασης του Υποέργου 1 «Δράσεις για την 

προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» της Πράξης 302528 «Προστασία και 

διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου».  
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ΑΡΘΡΟ 6 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της παρούσης σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν 
τις ακόλουθες υποχρεώσεις και  δικαιώματα: 

1. Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον καθορισμένο χρόνο τις 

προμήθειες που έχει αναλάβει με την παρούσα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
έχουν συμφωνηθεί. 

2. Ο «Ανάδοχος» υποχρεούται για την εμπροθέσμως, άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της 

σύμβασης αυτής, κατά τις υποδείξεις του «Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου 

Αώου και Πίνδου». 

3. Ο «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου» αναλαμβάνει να 
παρέχει στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου της παρούσης.  

4. Ο «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου» υποχρεούται στην 

εμπρόθεσμη καταβολή της αμοιβής κατά τους όρους που έχουν συμφωνηθεί με την 

παρούσα σύμβαση και εφόσον υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις στο Φορέα Διαχείρισης 
από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

α. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 

βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος ‘ανωτέρα βία’ νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις 

περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας 

βίας και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της 
παρούσας σύμβασης. 

β. Οσάκις ο «Ανάδοχος», λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των 

υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για 

εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο 
συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας.  

γ. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως στην Αναθέτουσα 

Αρχή την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τότε που 

έλαβαν χώρα και να προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

δ. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες ώστε να ελαχιστοποιήσει τις 

επιπτώσεις που προκύπτουν από τα γεγονότα ανωτέρας βίας που έχει επικαλεστεί και να τις 
γνωστοποιεί εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της 

παρούσας δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές 
των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλόμενων.   

Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε 
περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα 

σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από 
αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του έτερου συμβαλλομένου.  

 

ΑΡΘΡΟ 10- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σε περίπτωση που ο «Ανάδοχος» για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει όπως 

αρμόζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, ο «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου 

Αώου και Πίνδου» δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήμια από τη σύμβαση αυτή και να ζητήσει 

την αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται.  

Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή 

τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη 

ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να 
υπερβεί τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και 

υλικό που πηγάζει από την παρούσα σύμβαση. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να δεσμεύει 
τους συμβαλλόμενους και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της σύμβασης αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκαν όλες οι παρεχόμενες προμήθειες. Όπου απαιτείται εκπαίδευση του 

προσωπικού, οριστική παραλαβή του συγκεκριμένου παραδοτέου  νοείται αφού η εκπαίδευση 
έχει λάβει χώρα. 

β. Παραλήφθηκαν και οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα παραδοτέα.  

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος.  

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση 

κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την 

ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με 
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
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Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική 

προθεσμία δύο (2) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της 

Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Γρεβενών.  

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 

απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τα 

συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο 

μέλος ένα, και για λογαριασμό του και με επιμέλεια του «Φορέας Διαχείρισης Εθνικών 
Δρυμών Βίκου Αώου και Πίνδου» θα υποβληθεί ένα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

 

              ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ    Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

     

 

Για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών 
Βίκου-Αώου και Πίνδου  

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 
 
 

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΝΗΣ  
Δασολόγος, Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ 

 

       Επωνυμία Αναδόχου 

 

  …………………………………………... 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ   

 

1. ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ: 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ….. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα, 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ του 

(νομικού ή φυσικού προσώπου) ….., οδός …., αριθμός …. (ή, σε περίπτωση ένωσης ή 

κοινοπραξίας, υπέρ των προσώπων (1) …, (2) …, (3) … κ.λπ., ατομικά για τον καθένα από 

αυτούς και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας υποψηφίων Αναδόχων) για ποσό ευρώ ……….. Στο ως 

άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την συμμετοχή της …………… στον διαγωνισμό της 

…………. (ημερομηνία διενέργειας) για την παροχή των Υπηρεσιών…………… και για κάθε 

αναβολή αυτού. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του 

πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης 

των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 

δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία 

θα μας γνωστοποιήσετε ότι η …………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται 

στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη 

ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιασδήποτε εκ μέρους μας ένσταση ή 

αντίρρηση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, ολόκληρο ή μέρος του 

ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 

συγκατάθεσης της …………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη 

ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας ισχύει μέχρι την …. (η εγγύηση 

πρέπει να ισχύει επί τουλάχιστον ένα ημερολογιακό μήνα μετά τη λήξη του χρόνου 

προσφοράς που ζητά η Προκήρυξη). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί 

εφόσον ζητηθεί από εσάς πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο 

που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

 

 

Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή 
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2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ: 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΔΟΥ   

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ….. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα, 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ του 

(νομικού ή φυσικού προσώπου) ….., οδός …., αριθμός …. (ή, σε περίπτωση ένωσης ή 

κοινοπραξίας, υπέρ των προσώπων (1) …, (2) …, (3) … κ.λπ., ατομικά για τον καθένα από 

αυτούς και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 

ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας του Αναδόχου) για ποσό ευρώ ……….. Στο ως άνω ποσό 

περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της 

…………….. και της …………… για την παροχή των Υπηρεσιών ………….. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του 

πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης 

των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα 

δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία 

θα μας γνωστοποιήσετε ότι η …………. δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται 

στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη 

ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιασδήποτε εκ μέρους μας ένσταση ή 

αντίρρηση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, ολόκληρο ή μέρος του 

ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την απλή 

έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 

συγκατάθεσης της …………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη 

ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.  

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας ισχύει μέχρι την …. (οριστική 

παραλαβή συν 2 μήνες). Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί 

από εσάς πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο 

που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 

 

 

Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή 

 

 


