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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ  
ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ 
  

Πληροφορίες  : Α. Κοντογιάννη 
Τηλέφωνο      : 26530 22241 
 

                 
                Ασπράγγελοι     25/08/2015 
                Αριθ. Πρωτ. :     838 
     

                 

 

Θέμα:  Διευκρινήσεις επί της υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 824-21/08/2015 Διακήρυξης 
Πρόχειρου Διαγωνισμού για την 1. Παραγωγή φωτογραφικού λευκώματος 
με τίτλο: «Τα μανιτάρια του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου» και 2. 
Παραγωγή φωτογραφικού λευκώματος με τίτλο: «Ορχιδέες του Εθνικού 
Πάρκου Βόρειας Πίνδου». 

 
               

Επί των όρων της υπ’ αρίθμ. πρωτ.: 824/21-08-2015 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού  
διευκρινίζονται τα κάτωθι:  
 
1) Άρθρο 3 – παρ. 2, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σελ.14), διορθώνεται με βάση 

το Άρθρο 157 του  Ν. 4281/2014.  
Έτσι το αντίστοιχο εδάφιο της διακήρυξης αντικαθίσταται με το ορθό:  
Εγγύηση Συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ύψος θα πρέπει να καλύπτει 
το 2% του προϋπολογισμού κάθε Τμήματος του έργου, μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α 
ήτοι τετρακόσια σαράντα δύο ευρώ και επτά λεπτά  (442,07 €). 
 

2) Άρθρο 13 – παρ. Α. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και παρ. Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (σελ.27), διορθώνονται με βάση το Άρθρο 157 του  Ν. 
4281/2014. 
Έτσι τα αντίστοιχα εδάφια της διακήρυξης αντικαθίσταται με τα ορθά:  

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Η Εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

2% του προϋπολογισμού κάθε Τμήματος του έργου, μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α . 
 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύμβασης. Σε 
περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, 
πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήματος, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής. 

 
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 5% 
της συνολικής συμβατικής αξίας κάθε Τμήματος του έργου χωρίς Φ.Π.Α.   

 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο 
παράδοσης κατά δυο μήνες.  
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 Σε περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου, η παραπάνω Εγγυητική Επιστολή 
παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα.  

 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους 
από τα επόμενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης 
κατακύρωσης της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών 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.  

 
 
 
 

 

                             
 
 

Για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών 
Βίκου-Αώου και Πίνδου  

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 
 

Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΝΗΣ  
Δασολόγος, Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ 
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