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Ο.ΦΤ.ΠΕ.Κ.Α. 
                            

Ρλθροφ.: Μαντηοφτςου Ευκυμία 

e-mail   : pr@necca.gov.gr 

Τθλ.         : 2693031651 

 

                                   ΠΡΟ: κάθε ενδιαφερόμενο 

 

               

 

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη υποβολήσ προςφοράσ για την ανάθεςη παροχήσ υπηρεςιϊν εργαςιϊν γενικήσ 
επιςκευήσ και ανακαίνιςησ του κτηρίου και του περιβάλλοντα χϊρου του Κζντρου Πληροφόρηςησ 
τησ Μονάδασ Διαχείριςησ Εθνικοφ Πάρκου Τγροτόπων Κοτυχίου – τροφυλιάσ & Προςτατευόμενων 
Περιοχϊν Δυτικήσ Πελ/νήςου.  

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του ν.4685/2020 (A 92) «Εκςυγχρονιςμόσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ, ενςωμάτωςθ ςτθν 
ελλθνικι νομοκεςία των Οδθγιϊν 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

2. Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (Α 143), όπωσ ιςχφει. 

3. Τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (A 147) περί «Δθμοςίων Συμβάςεων Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25 ΕΕ) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ». 

5. Τθν υπ’ αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635/03-08-2020 (ΥΟΔΔ 581) Απόφαςθ Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και 
Ενζργειασ με κζμα: «Συγκρότθςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Νομικοφ Ρροςϊπου Ιδιωτικοφ 
Δικαίου με τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Κλιματικισ Αλλαγισ» 
(Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α.)», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ. αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΔΥ/90177/6250/29-09-2021 (ΥΟΔΔ 832) 
Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

6. Τθν υπ’ αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΝΕΡ/82834/3077/07-09-2021 (Β 4180) Απόφαςθ του Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ 
και Ενζργειασ για τθν «Ζναρξθ άςκθςθσ όλων των αρμοδιοτιτων του Νομικοφ Ρροςϊπου Ιδιωτικοφ 
Δικαίου με τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Κλιματικισ Αλλαγισ» 
(Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α.), ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’ 92)». 

7. Τθν υπ’ αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΝΕΡ/72683/2709/11-10-2021 (Β 4768) Απόφαςθ Υπουργϊν Οικονομικϊν, 
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Εςωτερικϊν για τθν «Ζγκριςθ του Οργανιςμοφ του Νομικοφ Ρροςϊπου 
Ιδιωτικοφ Δικαίου (Ν.Ρ.Ι.Δ.) με τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Κλιματικισ 
Αλλαγισ (Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α.)»». 

8. Τθν υπ’   αρικμ.   πρωτ.   2927/13-08-2021   Απόφαςθ   Τροποποίθςθσ   και   Κωδικοποίθςθσ   του 
«Κανονιςμόσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ του Οργανιςμοφ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Κλιματικισ Αλλαγισ 
(Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α.)» (ΡΑ.Δ.Ι.Τ. 119). 

9. Τθν υπ’ αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΝΕΡ/27268/1216/22-03-2021 (Β 1328) Απόφαςθ Υπουργϊν Οικονομικϊν και 
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ για τθν «Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Ρρομθκειϊν 
του Νομικοφ Ρροςϊπου Ιδιωτικοφ Δικαίου με τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και 
Κλιματικισ Αλλαγισ» (Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α.). 

10. Tθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 59/17-09-2020 απόφαςθ του ΔΣ του Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α. περί οριςμοφ του κ. 
Κωνςταντίνου Τριάντθ (Δ/ντοσ Συμβοφλου Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α.) ωσ διατάκτθ του Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α. (ΑΔΑ: 
Ω0ΥΦ46ΜΑΗΤ-2Υ2). 

11. Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 3033/23-08-2021 Απόφαςθ ΔΣ Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α. ανάκεςθσ προςωρινϊν κακθκόντων 
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Ρροϊςταμζνου Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (Ρ.Ο.Υ.) του Οργανιςμοφ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Κλιματικισ 
Αλλαγισ (Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α.) και αναπλθρωτι του (ΑΔΑ: ΨΟ9146ΜΑΗΤ-ΟΝΕ). 

12. Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 3621/06-04-2022 Απόφαςθ ΔΣ Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α. Επιλογι Ρροϊςταμζνου τθσ 
Διεφκυνςθσ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ του Οργανιςμοφ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Κλιματικισ 
Αλλαγισ (Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α.) (ΑΔΑ: 36Ν46ΜΑΤΗ-29Φ). 

13. Τθν υπ’ αρικ. 5658/02-05-2022 Απόφαςθ ΔΣ Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α. ανάκεςθσ κακθκόντων Ρροϊςταμζνθσ 
Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν (Ρ.Ο.Υ.) και οριςμοφ αναπλθρωτι τθσ ςτον Οργανιςμό Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ 
και Κλιματικισ Αλλαγισ (Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α.) (ΑΔΑ: 6ΕΣ946ΜΑΗΤ-ΘΞ). 

14. Τθν υπ’ αρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΡΔΑ/9239/207/02-02-2022 απόφαςθ Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ κι ενζργειασ για 
τθν «Ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2022 του Οργανιςμοφ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ 
και Κλιματικισ Αλλαγισ (Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α.)»(ΑΔΑ: 69Ω04653Ρ8-Θ6Τ). 

15. Τθν υπ’αρικ. 11340/28-06-2022 Απόφαςθ ΔΣ Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α. περί Ζγκριςθσ τθσ 6θσ
 τροποποίθςθσ 

Ρροχπολογιςμοφ Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α. ζτουσ 2022 (ΑΔΑ: Ρ3Χ46ΜΑΗΤ-662). 

16. Το υπ’ αρικ. πρωτ. 17470/31-08-2022 πρωτογενζσ αίτθμα διατάκτθ του Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α. (ΑΔΑΜ: 
22REQ011331497). 

17. Τθν υπ’ αρ. πρωτ. 21149/03-10-2022 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ (ΑΔΑΜ: 22REQ011354683, ΑΔΑ: 
ΨΑ1Θ46ΜΑΗΤ-9ΙΜ). 

18. Το γεγονόσ ότι θ δαπάνθ κα βαρφνει τον Τακτικό προχπολογιςμό εξόδων του Οργανιςμοφ Φυςικοφ 
Ρεριβάλλοντοσ και Κλιματικισ Αλλαγισ (ΟΦΥΡΕΚΑ) Λογαριαςμόσ Λογιςτικοφ ςχεδίου 62.07, για το ζτοσ 
2022. 

 

Ο Οργανιςμόσ Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Κλιματικισ Αλλαγισ, προτίκεται να προβεί ςτθν ανάκεςθ 

παροχισ υπθρεςιϊν εργαςιϊν γενικισ επιςκευισ και ανακαίνιςθσ του κτθρίου και του περιβάλλοντα 
χϊρου του Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ τθσ Μονάδασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – 

Στροφυλιάσ & Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν Δυτικισ Ρελ/νιςου.  
 

Συνοπτικά ςτοιχεία Πρόςκληςησ: 

Αντικείμενο Ρρόςκλθςθσ 
«Ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν εργαςιϊν γενικισ επιςκευισ 
και ανακαίνιςθσ του κτθρίου και του περιβάλλοντα χϊρου 
του Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ τθσ Μονάδασ Διαχείριςθσ 
Εκνικοφ Ράρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάσ & 
Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν Δυτικισ Ρελ/νιςου» 

Κοινό λεξιλόγιο για τισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (CPV) 

CPV 45453000-7 Εργαςίεσ γενικισ επιςκευισ και ανακαίνιςθσ 

 

Ρροχπολογιςμόσ Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: ζωσ του ποςοφ των είκοςι πζντε 
χιλιάδων ευρϊ (25.000,00€) πλζον ΦΡΑ, ιτοι τριάντα ενόσ 
χιλιάδων ευρϊ (31.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24%. 

Καταλθκτικι θμερομθνία και 
ϊρα υποβολισ προςφορϊν 

14/10/2022, ημζρα Παραςκευή και ϊρα 17:00 

Χρόνοσ ιςχφοσ 
προςφορϊν 

Εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφοράσ. 
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1. Περιγραφή του αντικειμζνου 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ είναι θ ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν εργαςιϊν γενικισ επιςκευισ και 
ανακαίνιςθσ του κτθρίου και του περιβάλλοντα χϊρου του Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ τθσ Μονάδασ Διαχείριςθσ 
Εκνικοφ Ράρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάσ & Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν Δυτικισ Ρελ/νιςου.  

Αναλυτικι περιγραφι του αντικειμζνου δίδεται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ. 

2. Προχπολογιςμόσ - Χρηματοδότηςη 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δαπάνθσ κα ανζλκει ζωσ του ποςοφ των είκοςι πζντε χιλιάδων ευρϊ 
(25.000,00€) πλζον ΦΡΑ, ιτοι τριάντα ενόσ χιλιάδων ευρϊ (31.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%. 
H χρθματοδότθςθ τθσ ωσ άνω υπθρεςίασ κα πραγματοποιθκεί από τον τακτικό προχπολογιςμό 2022 του 
Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α. (Απόφαςθ ανάλθψθσ με αρικ. πρωτ. 21149/03-10-2022, με α/α 658 ςτο βιβλίο εγκρίςεων και 
πλθρωμϊν τθσ υπθρεςίασ:  Λ.Ε.: ΑΔΑΜ: 22REQ011354683, ΑΔΑ: ΨΑ1Θ46ΜΑΗΤ-9ΙΜ) 

3. Διαδικαςία - Κριτήριο Ανάθεςησ 

Θ διαδικαςία τθσ ανάκεςθσ κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 118 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει, με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ και 
εφ’ όςον πλθροφνται όλα τα κριτιρια του Ραραρτιματοσ ΙΙ. 

4. Κατάθεςη και ςφνταξη προςφοράσ 

Θ προςφορά κα υποβλθκεί με βάςθ τισ απαιτιςεισ και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και εντόσ τθσ 
προκεςμίασ που ορίηεται ςε αυτι.  
Θ προςφορά υποβάλλεται μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ pr@necca.gov.gr  

ζωσ τθν 14θ
 Οκτωβρίου 2022, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 17:00 (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφοράσ), με τθν ζνδειξθ: «Ρροςφορά για τθν ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν εργαςιϊν γενικισ επιςκευισ 
και ανακαίνιςθσ του κτθρίου και του περιβάλλοντα χϊρου του Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ τθσ Μονάδασ 
Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάσ & Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν Δυτικισ 
Ρελ/νιςου» (αναγράφοντασ και τον αρικμό πρωτοκόλλου τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ) και ςυνοδεφεται από 
αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ (ςφμφωνα με το Υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΙΙI τθσ παροφςασ), θ οποία και κα 
λάβει αρικμό πρωτοκόλλου. 
Θ προςφορά που κα υποβλθκεί μετά τθν κακοριςμζνθ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα, κα κεωρθκεί 
εκπρόκεςμθ και δε κα αξιολογθκεί. 

5. Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ 

Θ προςφορά κα περιλαμβάνει: 

α) Τπεφθυνη δήλωςη του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπο του 
προςφζροντοσ, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

β) υμπληρωμζνο και υπογεγραμμζνο από το νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντοσ τον πίνακα του 
Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ μαηί με τα ςχετικά ςτοιχεία που αποδεικνφουν την απάντηςη του 
οικονομικοφ φορζα,  αν αυτό κρίνεται απαραίτθτο. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να απαντιςει ςε όλεσ 
τισ ερωτιςεισ του πίνακα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Τα υποχρεωτικά κριτιρια προςδιορίηονται ςτον πίνακα 

προδιαγραφϊν ςτθν ςτιλθ «ΑΡΑΙΤΘΣΘ». Αν δεν ικανοποιοφνται τα κριτιρια αυτά θ προςφορά απορρίπτεται 
ωσ απαράδεκτθ και ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται από τθν διαδικαςία. Ειδικότερα, θ ςτιλθ «ΑΡΑΝΤΘΣΘ» 
του πίνακα να ςυμπλθρωκεί υποχρεωτικά με τθ λζξθ «ΝΑΙ». 

 γ) Σην Οικονομική Προςφορά, ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΙV ωσ εξισ: 
 Θ προςφερόμενθ τιμι κα δίνεται ςε ευρϊ, ανά μονάδα με δφο δεκαδικά ψθφία, αρικμθτικϊσ. 
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 Στθν τιμι κα περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, όπωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ. 
 Θα αναγράφεται το ςυνολικό κόςτοσ πλζον ΦΡΑ και ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. 
 Θα αναγράφεται ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.  
 Θ προςφερόμενθ τιμι είναι ςτακερι κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηεται. 
 Θ προςφορά κα κατατεκεί για το ςφνολο του φυςικοφ αντικειμζνου. 
 H ανάδειξθ του αναδόχου κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ. 

6. Χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ 

Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον υποψιφιο Ανάδοχο για εξιντα (60) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ τθσ. Θ αναγραφι του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ είναι υποχρεωτικι. 

7. Απόρριψη προςφοράσ 

 Ρροςφορά που δεν υποβλικθκε εμπρόκεςμα. 
 Ρροςφορά που υποβλικθκε κατά παράβαςθ των απαράβατων όρων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 
 Ρροςφορά υπό αίρεςθ 

 Ρροςφορά που περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά 
τθν αποςαφινιςθ και τθ ςυμπλιρωςι τθσ.  
 Ρροςφορά θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά. 
 Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από το ηθτοφμενο, ιτοι εξιντα (60) θμζρεσ. 
 Ρροςφορά από τθν οποία δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι. 
 Ρροςφορά ςτθν οποία θ προςφερόμενθ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό, όπωσ αναφζρεται ςτθν 
παροφςα πρόςκλθςθ. 
 Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ. 
 Ρροςφορά που δεν αφορά ςτο ςφνολο τθσ υπθρεςίασ 

8. Ματαίωςη διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016. 

9. Δικαιολογητικά Ανάθεςησ 

O προςωρινόσ ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ ανάκεςθ, υποχρεοφται μετά από ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ (πρόςκλθςθ) τα δικαιολογθτικά του Ραραρτιματοσ V 
«Δικαιολογθτικά Ανάκεςθσ – Αποδεικτικά Μζςα» τθσ παροφςασ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ.  

Τα ωσ άνω δικαιολογθτικά υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ :  pr@necca.gov.gr  

10. Χρόνοσ – Σόποσ Παράδοςησ 

Συνολικι διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ: Ζωσ το πζρασ όλων των εργαςιϊν και τθν ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι 
από τθν αρμόδια επιτροπι. 
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11. Παροχή Διευκρινίςεων 

Διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ γενικοφσ όρουσ και το αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ παρζχονται από 
το Τμιμα Ρρομθκειϊν του Ο.ΦΥ.ΡΕ.Κ.Α. (2οσ

 όροφοσ Λ. Μεςογείων 207, Τ.Κ. 115 25), αρμόδιοσ υπάλλθλοσ 
Μαντηοφτςου Ευκυμία,  τθλ.: 26936031651 

12. Πληρωμή- Κρατήςεισ 

Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνει ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, με τθν προςκόμιςθ των 
απαραίτθτων παραςτατικϊν και μετά από τθν ζκδοςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ παραλαβισ των παραδοτζων. 
Ρριν από τθν πλθρωμι, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν και τθν 
προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν / δικαιολογθτικϊν όπωσ προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ 
του άρκρου 200 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ 
που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία. 

13. Ειδικοί όροι 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ πρζπει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τισ 
διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ που ζχουν κεςπιςτεί με το 
δίκαιο τθσ ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν. 4412/2016. 

 

                  H παροφςα αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘΣ 

 

 

υνημμζνα:  

- Ραράρτθμα   Ι  
- Ραράρτθμα  ΙΙ  
- Ραράρτθμα  ΙΙΙ 
-Ραράρτθμα   ΙV  

-Ραράρτθμα V 

 

 

 

 

 

Ο Διευθφνων φμβουλοσ του Ο.ΦΤ.ΠΕ.Κ.Α. 
 

               Κωνςταντίνοσ Σριάντησ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 
ΦΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν εργαςιϊν γενικισ επιςκευισ και ανακαίνιςθσ 

του κτθρίου και του περιβάλλοντα χϊρου του Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ τθσ Μονάδασ Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου 
Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάσ & Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν Δυτικισ Ρελ/νιςου, προκειμζνου: 
α) να παραμείνει λειτουργικό και αςφαλζσ για τουσ χριςτεσ του και, 
β) να αποτραπεί θ περαιτζρω φκορά του με αποτζλεςμα να μθν υπάρξει ανάγκθ παρεμβάςεων υψθλότερου 
κόςτουσ.  
Αναλυτικά, οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ είναι :  
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΠΟΘΕΙΑ 

1 

ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΜΑΝΤΑΣ ΡΕΤΙΝΘΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3,00Μ. ΜΘΚΟΣ, 0,50μ. ΡΛΑΤΟΣ, 0,60μ., 
ΥΨΟΣ ΚΑΙ  ΒΑΘΟΣ  0,40μ. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΣΚΑΦΘ ΘΕΜΕΛΙΩΣΘΣ,ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ 
ΞΥΛΟΤΥΡΟΥ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΣΙΔΘΟΥ, ΟΡΛΙΣΜΟΥ 350kgr,ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΚΥΟΔΕΤΘΣΘ ΜΡΕΤΟΝ C20/25. 

ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ, ΛΑΡΡΑ 
ΑΧΑΪΑΣ 

2 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΡΑΝΩ ΣΕ ΡΕΤΙΝΘ ΜΑΝΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ  27 ΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΩΝ ΜΕ ΥΨΟΣ 
1,20μ. ΑΡΟ Φ16 ΣΙΔΕΟ ΚΑΕ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΣΥΟΜΕΝΘΣ ΡΟΤΑΣ 1,70μ. ΥΨΟΣ Χ 5,00μ. 
ΜΘΚΟΣ ΑΡΟ ΣΙΔΕΑ ΟΜΟΙΑ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΚΑΓΚΕΛΩΝ. 

3 
ΕΡΙΣΚΕΥΘ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 7 ΞΥΛΙΝΩΝ ΡΑΑΘΥΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,20μ. Χ 
1,20μ.,ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΑΣΜΑ ΜΕ ΒΕΝΙΚΙ ΕΜΡΟΤΙΣΜΟΥ  2 ΧΕΙΑ. 

4 
ΕΡΙΣΚΕΥΘ 4 ΞΥΛΙΝΩΝ ΡΟΤΩΝ ΡΛΑΤΟΣ 1,10μ. Χ 3,00μ. ΥΨΟΣ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΕΣ. 
ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ  ΡΕΑΣΜΑ ΜΕ  2 ΧΕΙΑ ΒΕΝΙΚΙ ΕΜΡΟΤΙΣΜΟΥ. 

5 
ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΤΟΡΙΚΑ ΣΘΜΕΙΑ ΜΕ ΙΝΟΡΛΙΣΜΕΝΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΡΕΙΜΕΤΙΚΑ 
ΤΟΥ ΚΤΙΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΘΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ 9 ΤΕΤ.ΜΕΤΩΝ. 

6 

ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΙΟΥ ΕΞΩΤΕΙΚΘΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ 185 ΤΕΤ. ΜΕΤΩΝ ΜΕ 
ΑΚΥΛΙΚΟ ΧΩΜΑ ΕΞΩΤΕΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ ΥΨΘΛΘΣ ΡΟΣΦΥΣΘΣ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΡΟΥ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΘΜΕΝΑ ΡΕΙΜΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΙΟΥ.  ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΤΕΧ.ΜΕΤΑ 210 ΚΑΙ ΡΛΑΤΟΣ 0,80μ. 

7 

ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ ΡΙΝ ΤΘΝ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΘΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ 215 ΤΕΤ.ΜΕΤΩΝ ΜΕ ΑΚΥΛΙΚΟ ΧΩΜΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΑΟΣΜΟ, ΣΤΟΚΑΙΣΜΑ ΟΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΡΕΑΣΜΑ  ΜΕ 2 ΧΕΙΑ. 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΡΙΣΚΕΥΘ ΣΤΕΓΘΣ ΣΕ ΣΘΜΕΙΑ ΡΟΥ ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΔΙΑΟΘ. 

9 
ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΡΑΛΙΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΟ ΤΟ ΚΕΝΤΟ 
ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ. 

10 

ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΟΥ ΡΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ ΣΤΘΝ ΟΘΘ ΘΕΣΘ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ 
ΜΕΛΕΤΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΦΘΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΟΥ. 

11 

ΑΡΑΑΙΤΘΤΕΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΙΝ ΤΘ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΦΩΤΟΣ ΡΟΥ ΒΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΟ. 

12 ΕΡΙΣΚΕΥΘ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΕΩΝ 

 

Το αντικείμενο τθσ παροφςασ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα .  
Ο υποψήφιοσ Ανάδοχοσ θα πρζπει να παράςχει το ςφνολο των ανωτζρω υπηρεςιϊν . 

Τα ζξοδα προμικειασ και μεταφοράσ των απαιτοφμενων υλικϊν βαρφνουν  τον υποψιφιο Ανάδοχο. 

Τα υλικά που κα χρθςιμοποιθκοφν (χρϊματα, βερνίκια κλπ) κα πρζπει να είναι φιλικά προσ το περιβάλλον, μθ 
τοξικά.  
Τα προκαλοφμενα από τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ απορρίμματα κα τοποκετοφνται ςε κατάλλθλα διαμορφωμζνα 
ςθμεία και κα απομακρφνονται με ευκφνθ του Αναδόχου.  
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Οι εργαςίεσ βαφισ, οι θλεκτρολογικζσ εργαςίεσ και οι εργαςίεσ μεταφοράσ του πίνακα ςυναγερμοφ κα πρζπει να 
ζχουν ολοκλθρωκεί πριν τθν εγκατάςταςθ των νζων εκκεμάτων ςτο κτιριο. 

Θ επιλογι του χρϊματοσ βαφισ του κτθρίου εςωτερικά και εξωτερικά κα γίνει κακ’ υπόδειξθ του υπεφκυνου τθσ 
Μονάδασ Διαχείριςθσ. Ρριν τθ βαφι, κα πραγματοποιοφνται οι απαραίτθτεσ προπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ οι 
οποίεσ περιλαμβάνουν τθν απόξεςθ παλαιϊν χρωμάτων και κατάλλθλο αςτάρωμα.  

Θ ςυντιρθςθ – επιδιόρκωςθ των ξφλινων ςτοιχείων του κτθρίου αφορά ςτθν απόξεςθ των εξωτερικϊν 
επιφανειϊν και επάλειψθ με βερνίκια, ςτθν αντικατάςταςθ ξφλινων τμθμάτων με νζα, εφόςον απαιτείται, και 
ςτθν επιδιόρκωςθ των ξφλινων τμθμάτων που ζχουν υποςτεί φκορζσ αλλά δεν χριηουν αντικατάςταςθσ. 

 Θ ςυντιρθςθ υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων αφορά ςτον ζλεγχο τθσ λειτουργικότθτάσ τουσ, τθν επιδιόρκωςι τουσ 
όπου απαιτείται ι και αποκατάςταςθ τμθμάτων αυτϊν. Ενδεικτικά, οι εργαςίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν 
αποκατάςταςθ διαρροϊν, επιδιόρκωςθ ςε όςεσ εγκαταςτάςεισ απαιτείται, αποκατάςταςθ βρυςϊν, διόρκωςθ 
πόρτασ οικίςκου του βυτίου νεροφ, κλπ. Ππου απαιτείται αντικατάςταςθ κάποιου τμιματοσ υδραυλικισ 
εγκατάςταςθσ (πχ τμιματα ςωλινωςθσ, βρφςθσ, είδθ υγιεινισ) αυτό κα αντικακίςταται, ενϊ ςτισ λοιπζσ 
περιπτϊςεισ που χριηουν ςυντιρθςθσ κα γίνεται επιδιόρκωςθ των βλαβϊν.  

Ο ανάδοχοσ να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα Μθτρϊα εργολθπτικϊν επιχειριςεων ςτθν κατθγορία οικοδομικϊν 
ζργων. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI 
                                                   ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ / ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 
Α/Α Είδοσ εργαςίασ Απαίτηςη Απάντηςη 

Προμηθευτή 

Παραπομπζσ 

(προαιρετικζσ) 

1 

ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΜΑΝΤΑΣ ΡΕΤΙΝΘΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3,00Μ. 
ΜΘΚΟΣ, 0,50μ. ΡΛΑΤΟΣ, 0,60μ., ΥΨΟΣ ΚΑΙ  ΒΑΘΟΣ  
0,40μ. ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΣΚΑΦΘ ΘΕΜΕΛΙΩΣΘΣ,ΤΕΧΝΙΚΘ 
ΕΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΤΥΡΟΥ ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ 
ΣΙΔΘΟΥ, ΟΡΛΙΣΜΟΥ 350kgr,ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΣΚΥΟΔΕΤΘΣΘ ΜΡΕΤΟΝ C20/25. 

ΝΑΙ 

  

2 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΡΑΝΩ ΣΕ ΡΕΤΙΝΘ ΜΑΝΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ  27 
ΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΩΝ ΜΕ ΥΨΟΣ 1,20μ. ΑΡΟ Φ16 
ΣΙΔΕΟ ΚΑΕ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΣΥΟΜΕΝΘΣ ΡΟΤΑΣ 
1,70μ. ΥΨΟΣ Χ 5,00μ. ΜΘΚΟΣ ΑΡΟ ΣΙΔΕΑ ΟΜΟΙΑ 
ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΚΑΓΚΕΛΩΝ. 

ΝΑΙ 

  

3 

ΕΡΙΣΚΕΥΘ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ 7 ΞΥΛΙΝΩΝ 
ΡΑΑΘΥΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,20μ. Χ 
1,20μ.,ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΑΣΜΑ ΜΕ 
ΒΕΝΙΚΙ ΕΜΡΟΤΙΣΜΟΥ  2 ΧΕΙΑ. 

ΝΑΙ 

  

4 

ΕΡΙΣΚΕΥΘ 4 ΞΥΛΙΝΩΝ ΡΟΤΩΝ ΡΛΑΤΟΣ 1,10μ. Χ 
3,00μ. ΥΨΟΣ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΕΣ. ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΩΝ  
ΡΕΑΣΜΑ ΜΕ  2 ΧΕΙΑ ΒΕΝΙΚΙ ΕΜΡΟΤΙΣΜΟΥ. 

ΝΑΙ 
  

5 

ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΤΟΡΙΚΑ ΣΘΜΕΙΑ ΜΕ ΙΝΟΡΛΙΣΜΕΝΑ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΡΕΙΜΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΙΟΥ 
ΣΥΝΟΛΙΚΘΣ ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ 9 ΤΕΤ.ΜΕΤΩΝ. 

ΝΑΙ 
  

6 

ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΙΟΥ ΕΞΩΤΕΙΚΘΣ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ 185 ΤΕΤ. ΜΕΤΩΝ ΜΕ ΑΚΥΛΙΚΟ 
ΧΩΜΑ ΕΞΩΤΕΙΚΘΣ ΧΘΣΘΣ ΥΨΘΛΘΣ ΡΟΣΦΥΣΘΣ 
ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΟΥ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
ΤΟΡΟΘΕΤΘΜΕΝΑ ΡΕΙΜΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΙΟΥ.  
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΕΧ.ΜΕΤΑ 210 ΚΑΙ ΡΛΑΤΟΣ 0,80μ. 

ΝΑΙ 

  

7 

ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΧΩΟΥ ΡΙΝ ΤΘΝ 
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΘΣ 
ΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ 215 ΤΕΤ.ΜΕΤΩΝ ΜΕ ΑΚΥΛΙΚΟ 
ΧΩΜΑ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΟΣΜΟ, ΣΤΟΚΑΙΣΜΑ ΟΡΟΥ 
ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΡΕΑΣΜΑ  ΜΕ 2 ΧΕΙΑ. 

ΝΑΙ 

  

8 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΡΙΣΚΕΥΘ ΣΤΕΓΘΣ ΣΕ ΣΘΜΕΙΑ ΡΟΥ 
ΡΑΑΤΘΕΙΤΑΙ ΔΙΑΟΘ. ΝΑΙ   

9 
ΜΕΤΑΦΟΑ ΚΑΙ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΡΑΛΙΩΝ 
ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΟ ΤΟ ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ. ΝΑΙ   

10 

ΜΕΤΑΦΟΑ ΤΟΥ ΡΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΜΟΥ ΣΤΘΝ 
ΟΘΘ ΘΕΣΘ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΘΝ ΜΕΛΕΤΘ 
ΕΦΑΜΟΓΘΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΦΘΑΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
ΤΟΥ. 

ΝΑΙ 

  

11 

ΑΡΑΑΙΤΘΤΕΣ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΡΙΝ ΤΘ 
ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΚΤΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΦΩΤΟΣ ΡΟΥ 
ΒΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΟ. 

ΝΑΙ 

  

12 ΕΡΙΣΚΕΥΘ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΥΔΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΕΩΝ ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ακινα ……/……/2022 

ΡΟΣ 

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ 

 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολι προςφοράσ ςτθν υπϋ αρικ. ………………………………πρόςκλθςθ για τθν 
ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν εργαςιϊν γενικισ επιςκευισ και ανακαίνιςθσ του 
κτθρίου και του περιβάλλοντα χϊρου του Κζντρου Ρλθροφόρθςθσ τθσ Μονάδασ 
Διαχείριςθσ Εκνικοφ Ράρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάσ & Ρροςτατευόμενων 
Ρεριοχϊν Δυτικισ Ρελ/νιςου. 

 
Επωνυμία: 

ΑΦΜ/ΔΟΥ: 

Διεφκυνςθ Ζδρασ: 

Τθλζφωνα επικοινωνίασ : 

E- mail: 

Υπεφκυνοσ επικοινωνίασ: 
 

Με τθν παροφςα υποβάλλουμε τθν προςφορά τθσ εταιρείασ μασ ςτθν ανωτζρω πρόςκλθςθ και 
δθλϊνουμε ότι αποδεχόμαςτε πλιρωσ τουσ όρουσ αυτισ. 

 

 

 

Ο/Θ Αιτ….. 
 

 

 

 

(Υπογραφι και Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΡΟΣ  

ΟΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΘΣ ΑΛΛΑΓΘΣ 

 

  Ανάλυςη Τπηρεςίασ υνολική Αξία πλζον ΦΠΑ υνολική Αξία 
ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΠΑ 24% 

Εργαςίεσ επιςκευισ και ανακαίνιςθσ   

Συνολικι αξία πλζον ΦΡΑ ολογράφωσ 

Συνολικι αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% ολογράφωσ 

ΣΧΟΛΙΑ :  

 

Χρόνοσ ιςχφοσ προςφοράσ: εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ 

                                                                                                                          

 

 

   Για τον προςφζροντα 

 

    Ο/Θ ΝΟΜΙΜΟΣ /Θ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ 

 

                                                                                                                                     (Υπογραφι-Σφραγίδα-Θμερομθνία) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΝΑΘΕΗ - ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΑ ΜΕΑ 

 

(πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1, του 
Ν.4250/2014) 
1. Ρροσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ των οικονομικϊν φορζων από 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ. 1 και 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, απαιτοφνται: 

α. Τπεφθυνη δήλωςη του ν.1599/1986, εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα ςε περίπτωςθ 
φυςικοφ προςϊπου, ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου τθν υποβολι αυτισ εκ μζρουσ του 
νομίμου εκπροςϊπου, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτο άρκρο 79 Α του ν. 4412/2016, όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, όπου κα δθλϊνεται ότι δεν ςυντρζχει ςε βάροσ του οικονομικοφ 
φορζα αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για οποιονδιποτε από τουσ λόγουσ που 
προβλζπονται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
β. Φορολογική ενημερότητα (ςε ιςχφ) 
γ. Αςφαλιςτική ενημερότητα (κφρια και επικουρικι) – ςε ιςχφ 

2. Λοιπά δικαιολογητικά 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ 
και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ) προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ 
πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά 
ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε 
ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν 
κατά τθν υποβολι τουσ. 
Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον 
αυτι προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί 
θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και 
μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με  
τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, 
όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα 
τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, 
δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου 
εκπροςϊπου. 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ οι υπεφθυνεσ δηλώςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχθεί μετά 
την κοινοποίηςη τησ πρόςκληςησ για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεςησ. 

Τα ζγγραφα υποβάλλονται ςφμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρκρα 13 και 15 του ν. 
4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν 
οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ.». 
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Ακριβές  Αντίγραφο

Κεντρικό Πρωτόκολλο

Μωυσιάδη Χρυσή
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