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Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Πληροφ. : Θεοδώρα Κρανιώτη
e-mail : pr@necca.gov.gr
Τηλ.     : 2681071919 ΠΡΟΣ:   

Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την  «Ανάθεση υπηρεσιών διαμόρφωσης εσωτερικού
και εξωτερικού χώρου (προμήθεια υλικών και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μικρής κλίμακας)
καθώς και προμήθειας εξοπλισμού πυρασφάλειας για το κτήριο που στεγάζεται η ΜΔΠΠ Βόρειο-
Ανατολικού Αιγαίου», στο πλαίσιο του ΠΕ5.1 του Υποέργου 1 της Πράξης  «Ολοκλήρωση Εθνικού
Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000»,  με
Κωδικό  ΟΠΣ  5130700,  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με ενάριθμο  2022ΣΕ27510034.
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν.4685/2020 (A 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α 143), όπως ισχύει.

3. Τις  διατάξεις  του  ν.  4412/2016  (A 147)  περί  «Δημοσίων  Συμβάσεων  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25 ΕΕ)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

5. Το  ν.  4912  ΦΕΚ Α 59/17-03-2022 «Ενιαία  Αρχή Δημοσίων  Συμβάσεων  και  άλλες  διατάξεις  του
Υπουργείου Δικαιοσύνης».

6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635/03-08-2020 (ΥΟΔΔ 581) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας με θέμα:  «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού
Δικαίου  με  την  επωνυμία  «Οργανισμός  Φυσικού  Περιβάλλοντος  και  Κλιματικής  Αλλαγής»
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/90177/6250/29-09-2021 (ΥΟΔΔ
832) Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.   

7. Την  υπ’  αριθμ.   ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/82834/3077/07-09-2021  (Β  4180)  Απόφαση  του  Υφυπουργού
Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  για  την  «Έναρξη  άσκησης  όλων  των  αρμοδιοτήτων  του  Νομικού
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’ 92)».

8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/11-10-2021 (Β 4768) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών,
Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  και  Εσωτερικών  για  την  «Έγκριση  του  Οργανισμού  του  Νομικού
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)».

9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2927/13-08-2021 Απόφαση Τροποποίησης και Κωδικοποίησης «Κανονισμός
Εσωτερικής  Λειτουργίας  του  Οργανισμού  Φυσικού  Περιβάλλοντος  και  Κλιματικής  Αλλαγής
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 119).

10.Την υπ’ αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27268/1216/22-03-2021 (Β 1328) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών
και  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  για  την  «Έγκριση  Κανονισμού  Οικονομικής  Διαχείρισης  και
Προμηθειών  του  Νομικού  Προσώπου  Ιδιωτικού  Δικαίου  με  την  επωνυμία  «Οργανισμός  Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.).
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11.Tην υπ’ αριθμ.    πρωτ. 59/17-09-2020 απόφαση του ΔΣ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί ορισμού του κ.
Κωνσταντίνου  Τριάντη  (Δ/ντος  Συμβούλου  Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)  ως  διατάκτη  του  Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.  (ΑΔΑ:
Ω0ΥΦ46ΜΑΖΤ-2Υ2).

12.Την υπ’ αριθ. 5658/02-05-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένης
Οικονομικών  Υπηρεσιών  (Π.Ο.Υ.)  και  ορισμού  αναπληρωτή  της  στον  Οργανισμό  Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (ΑΔΑ: 6ΕΣ946ΜΑΖΤ-ΘΞΡ).

13.Την  υπ’  αριθ.  30772/20-12-2022  Απόφαση  ΔΣ  Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.  με  θέμα  την  έγκριση  του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (ΑΔΑ: ΨΓΡΤ46ΜΑΖΤ-ΜΛΔ).

14.Την υπ’ αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/139524/3123 (Β’ 7092) Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος  &  Ενέργειας  για  την  «Έγκριση  του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2023  του
Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής  (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)».

15.Την  με  αρ.  πρωτ.  1317/18-01-2023  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης,  με  α/α  11,  στο  βιβλίο
εγκρίσεων και πληρωμών της υπηρεσίας: Λ.Ε.: 61, ΑΔΑ: ΕΟΗΕ46ΜΑΖΤ-ΞΚ2, όπως συμπληρώθηκε και
ισχύει.

16.Το με αριθ.  πρωτ.  1728/24-01-2023  αίτημα έναρξης διαδικασίας υπηρεσίας (ΕΝΤΥΠΟ Π1) του
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (ΑΔΑΜ: 23REQ012093599). 

17.Το με αριθ. πρωτ.  3623/08-02-2023 εγκεκριμένο αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης  του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
(ΕΥΔ/ΕΠ YΜΕΠΕΡΑΑ/2795/16-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ2Ρ446ΜΤΛΡ-Ψ1Θ), με ΑΔΑΜ: 23REQ012098374. 

18.Ότι  η  δαπάνη θα βαρύνει  τις  πιστώσεις  του Προϋπολογισμού  Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ:
2020ΣΕ27510034,  της Πράξης «Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και
διαχειριστικών  δομών  περιοχών  Natura  2000»,  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5130700,  στο  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Ο  Οργανισμός  Φυσικού  Περιβάλλοντος  και  Κλιματικής  Αλλαγής  (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ,
προτίθεται να προβεί στην  «Ανάθεση υπηρεσιών διαμόρφωσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
(προμήθεια  υλικών και  εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μικρής  κλίμακας)  καθώς και  προμήθειας
εξοπλισμού πυρασφάλειας για το κτήριο που στεγάζεται η ΜΔΠΠ Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου».

Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης:
Αντικείμενο Πρόσκλησης Ανάθεση  υπηρεσιών  διαμόρφωσης  εσωτερικού  και  εξωτερικού

χώρου  (προμήθεια  υλικών  και  εκτέλεση  οικοδομικών  εργασιών
μικρής  κλίμακας)  καθώς  και  προμήθειας  εξοπλισμού
πυρασφάλειας  για  το  κτήριο  που  στεγάζεται  η  ΜΔΠΠ  Βόρειο-
Ανατολικού Αιγαίου

Κριτήριο ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες
συμβάσεις (CPV)

[45300000-0] - Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 

Προϋπολογισμός Προϋπολογισθείσα  δαπάνη:  έως  του  ποσού  των  τεσσάρων
χιλιάδων  τριακοσίων  ευρώ  (4.300,00€)  πλέον  ΦΠΑ,  ήτοι  πέντε
χιλιάδων  τριακοσίων  τριάντα  δύο  ευρώ  (5.332,00€),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών

23 Φεβρουαρίου  2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00

Χρόνος ισχύος προσφορών Εξήντα  (60)  ημερολογιακές  ημέρες  από  την  επομένη  της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς.
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1.     Περιγραφή αντικειμένου  
Το αντικείμενο της παρούσας, αφορά υπηρεσίες διαμόρφωσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
(προμήθεια  υλικών και  εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μικρής  κλίμακας)  καθώς και  προμήθειας
εξοπλισμού πυρασφάλειας για το κτήριο που στεγάζεται η ΜΔΠΠ Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου επί της
οδού  Καβέτσου  28  στη  Μυτιλήνη,  76,50  τ.μ.,  οι  οποίες  θα  πραγματοποιηθούν  σύμφωνα  με  το
Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2.     Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση  
Ο συνολικός  προϋπολογισμός  της  δαπάνης  θα  ανέλθει  έως  του  ποσού των  τεσσάρων   χιλιάδων
τριακοσίων  ευρώ  (4.300,00  €)  πλέον  ΦΠΑ,  ήτοι  πέντε  χιλιάδων  τριακοσίων  τριάντα  δύο ευρώ
(5.332,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  Προϋπολογισμού  Δημοσίων  Επενδύσεων  της  ΣΑΕ:
2020ΣΕ27510034,  της Πράξης «Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και
διαχειριστικών  δομών  περιοχών  Natura  2000»,  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5130700,  στο  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Σχετική  δέσμευση  πίστωσης:  3623/08-02-2023  εγκεκριμένο  αίτημα  της  Γενικής  Διεύθυνσης   του
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.  (ΕΥΔ/ΕΠ  YΜΕΠΕΡΑΑ/2795/16-03-2022  (ΑΔΑ:  Ψ2Ρ446ΜΤΛΡ-Ψ1Θ),  με  ΑΔΑΜ:
23REQ012098374. 

3.     Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης  
Η  διαδικασία  της  ανάθεσης  θα  γίνει  σύμφωνα  με  το  άρθρο  118  του  ν.  4412/2016,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,  με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει  τιμής και εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι  – Φυσικό
Αντικείμενο  και του Παραρτήματος ΙΙ – Τεχνική Ικανότητα.

4.     Κατάθεση και σύνταξη προσφοράς  
Οι προσφορές θα υποβληθούν με βάση τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και
εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτή.
Η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pr@necca.gov.gr
έως τις  23 Φεβρουαρίου  2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφοράς), με την ένδειξη: Προσφορά για την «  Ανάθεση υπηρεσιών διαμόρφωσης εσωτερικού και  
εξωτερικού χώρου (προμήθεια υλικών και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μικρής κλίμακας) καθώς
και προμήθειας εξοπλισμού πυρασφάλειας για το κτήριο που στεγάζεται η ΜΔΠΠ Βόρειο-Ανατολικού
Αιγαίου  »  ,   της  Πράξης  «Ολοκλήρωση  Εθνικού  Συστήματος  Προστατευόμενων  Περιοχών  και
διαχειριστικών  δομών  περιοχών  Natura  2000»,  (αναγράφοντας  και  τον  αριθμό  πρωτοκόλλου  της
παρούσας  πρόσκλησης)  και  συνοδεύεται  από  αίτηση  υποβολής  προσφοράς  (σύμφωνα  με  το
Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ – Υπόδειγμα Αίτησης Υποβολής Προσφοράς), η οποία και θα λάβει
αριθμό πρωτοκόλλου.
Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα θα θεωρηθεί
εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί.

5.     Περιεχόμενο προσφοράς  
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
α)  Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο
του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης.
β) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος τον πίνακα
του Παραρτήματος ΙI – Τεχνική Ικανότητα, της παρούσας πρόσκλησης μαζί με τα σχετικά στοιχεία που
αποδεικνύουν την απάντηση του οικονομικού φορέα αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο οικονομικός
φορέας υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων τεχνικών προδιαγραφών. Τα
υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στην στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν
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δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και ο οικονομικός
φορέας  αποκλείεται  από  την  διαδικασία.  Ειδικότερα,  η  στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»  των  πινάκων  να
συμπληρωθεί υποχρεωτικά με τη λέξη «ΝΑΙ». 

γ) Την Οικονομική Προσφορά του Παραρτήματος ΙV -Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, ως εξής:
 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα και στρογγυλοποιείται αριθμητικώς στα
δύο δεκαδικά ψηφία.
 Στην  τιμή  θα  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  όπως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
 Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, που δε θα είναι μικρότερος των  εξήντα (60)
ημερολογιακών  ημερών.
 Η  προσφερόμενη  τιμή  είναι  σταθερή  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  δεν
αναπροσαρμόζεται.

Η προσφορά θα κατατεθεί για το σύνολο του φυσικού αντικειμένου.
Για τη σύγκριση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ στο συνολικό κόστος και η
ανάδειξη  του  αναδόχου  θα  γίνει  με  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

6.     Χρόνος ισχύος προσφοράς  
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη της
καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  της.  Η  αναγραφή  του  χρόνου  ισχύος  της προσφοράς  είναι
υποχρεωτική.

7.     Απόρριψη προσφοράς  
 Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.
 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας πρόσκλησης.
 Προσφορά υπό αίρεση
 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της. 
 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα (60) ημέρες.
 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή.
 Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται 
στην παρούσα πρόσκληση.
 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
 Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο της υπηρεσίας.

8.     Ματαίωση διαδικασίας  
Η  αναθέτουσα  αρχή  ματαιώνει  ή  δύναται  να  ματαιώσει  εν  όλω  ή  εν  μέρει  αιτιολογημένα  τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.

9.     Δικαιολογητικά Ανάθεσης  
O προσωρινός ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, υποχρεούται μετά από έγγραφη
ειδοποίηση  της  αναθέτουσας  αρχής  να  υποβάλει  εντός  προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερολογιακών
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος V -
Δικαιολογητικά Ανάθεσης – Αποδεικτικά Μέσα της παρούσας,  ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού.
Τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
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10.      Χρόνος – Τόπος παροχής υπηρεσιών  
Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) μήνα από
την υπογραφή της Σύμβασης, έως την παράδοση των περιγραφόμενων υπηρεσιών και την Ποιοτική
και Ποσοτική παραλαβή τους από την αρμόδια Επιτροπή.

11.     Παροχή Διευκρινίσεων  
Διευκρινίσεις  σχετικά  με  τους  γενικούς  όρους  και  το  αντικείμενο  της  παρούσας  πρόσκλησης
παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., αρμόδια υπάλληλος κ. Θεοδώρα Κρανιώτη,
τηλ.: 2681071919.

12.     Πληρωμή- Κρατήσεις  
Η  πληρωμή  του  Αναδόχου  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  σχετικής  σύμβασης,  με  την
προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών και με την Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή, από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 
Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και την
προσκόμιση των νομίμων παραστατικών / δικαιολογητικών όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες
διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή. 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα: 
 Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)

επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον νόμο ν.4912/22 (Α΄59) και στον ν.4413/2016 (Α'
148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ. Η κράτηση υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και
ΟΓΑ  χαρτοσήμου  που  υπολογίζεται  με  ποσοστό  20%  επί  του  χαρτοσήμου.  Το  ποσό  αυτό
καταβάλλεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήμου. 

 Παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.

14.   Ειδικοί όροι  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν
θεσπιστεί  με το δίκαιο της ένωσης,  το  εθνικό δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή διεθνείς  διατάξεις
περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 
Η παρούσα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Κωνσταντίνος Τριάντης

Συνημμένα:
-Παράρτημα Ι
-Παράρτημα ΙΙ
-Παράρτημα ΙΙΙ
-Παράρτημα ΙV
-Παράρτημα V
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσας είναι η διαμόρφωση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου (προμήθεια υλικών
και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μικρής κλίμακας) καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας για το
κτήριο που στεγάζεται η ΜΔΠΠ Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου επί της οδού Καβέτσου 28 στη Μυτιλήνη, 76,50 τ.μ.

Οι εργασίες αφορούν: 
 Καθαίρεση γυψοσανίδας 
 Εξυγίανση  υφιστάμενων  υγρασιών  και  χρωματισμός  τοίχων  και  οροφής  με  οικολογικά  πλαστικά

χρώματα 
 Κατασκευή παροχής νερού και αποχέτευσης για το νεροχύτη της κουζίνας από το υφιστάμενο W.C. 
 Επέκταση-συμπλήρωση ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων και φωτισμού χώρου γραφείου 

- Περιμετρική τοποθέτηση στο χώρο καναλιού διέλευσης καλωδίων με διαχωρισμό ισχυρών ασθενών
ρευμάτων που  θα  επιτρέπει  την  ταυτόχρονη  διέλευση  καλωδίων δικτύου,  τηλεφώνου και  παροχών
ηλεκτρικού ρεύματος στις θέσεις εργασίας  (μήκος καναλιού 35 μ.)
- Εγκατάσταση δικτύου ETHERNET με καλώδιο CAT6 και διπλές παροχές στις θέσεις εργασίας
- 5 θέσεις εργασίας (γραφεία) με πρίζα και παροχή internet στο καθένα
- 3 θέσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων
- 2 θέσεις επί της οροφής ή σε τοίχους για τοποθέτηση WiFi Access Points
- 1 θέση για πολυμηχάνημα
- 1 θέση συναγερμού
- Συμπλήρωση δύο φωτιστικών σποτ οροφής

 Τοποθέτηση ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου 
 2 Πυροσβεστήρες 
 Τοποθέτηση πινακίδας εξωτερικού χώρου (Βλέπε ενδεικτικά παρακάτω) 

ΣΗΜΑΝΣΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Γενικές οδηγίες. 
Τα βασικά σημεία που λαμβάνονται υπόψη στην εγκατάσταση και κατασκευή των πινακίδων από τους

αναδόχους είναι: 
 Η  μεταφορά  και  η  εγκατάσταση  του  εξοπλισμού  γίνεται  υπ’  ευθύνη  του  Αναδόχου  και  βαρύνει

αποκλειστικά τον ίδιο. 
 Το αρχείο της εκτύπωσης θα παρασχεθεί από την Αναθέτουσα αρχή. 

Στο φύλλο της πινακίδας θα αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 
 Το  σήμα,  ή  τα  σήματα  που  δηλώνουν  το  καθεστώς  προστασίας  στην  περιοχή  και  επιγραμματικές

πληροφορίες γι’ αυτό. 
 Λογότυπα  που  αναφέρει  ο  Επικοινωνιακός  Οδηγός  για  την  πληροφόρηση  και  την  δημοσιότητα  των

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014 - 2020, Στον
παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι απαιτήσεις για τον εξοπλισμό και τις συναφείς με
αυτόν υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρει ο ανάδοχος. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι απαιτήσεις για τον εξοπλισμό και τις συναφείς
με αυτόν υπηρεσίες που θα πρέπει να προσφέρει ο ανάδοχος.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ 

ΠΙΝΑΚΙΔΑ
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1 ΣΚΕΛΕΤΟΣ Σκελετός  σχήματος  Π.  Ορθοστάτες  πάσσαλοι
τετράγωνης διατομής 7  Χ  7cm, από ξυλεία καστανιάς
εμποτισμένη και οριζόντια τραβέρσα ίδιας διατομής.
Ύψος  ορθοστατών  (υπολογισμένου  και  του  βάθους
πασάλλωσης) 

210 cm (160 + 40) 

ΤΜΗΜΑ
ΠΑΣΑΛΛΩΣΗΣ

Το κάτω τμήμα, θα πισσαριστεί και θα εγκλωβισθεί σε
σκυρόδεμα

2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ

Σκελετός στήριξης επιφάνειας λαμαρίνας. 100 cm

Ύψος επιφάνειας στήριξης 60cm 
Πλάτος επιφάνειας στήριξης 

3 ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Λαμαρίνα αλουμινίου 2mm (2 όψεις)

Ύψος επιφάνειας εκτύπωσης 100cm
Πλάτος επιφάνειας εκτύπωσης 60 cm
Ψηφιακή  εκτύπωση.  Εκτύπωση  σε  βινύλιο  40-10.
Πλαστικοποίηση 40-114 mat ή γυαλιστερή με εγγύηση 5
ετών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Υποβολή προσφοράς για τις υπηρεσίες διαμόρφωσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου (προμήθεια υλικών και
εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μικρής κλίμακας) καθώς και προμήθειας εξοπλισμού πυρασφάλειας για το κτήριο
που στεγάζεται η ΜΔΠΠ Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου                       

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Απαίτηση Απάντηση Παραπομπές
(προαιρετικές)

Διαμόρφωση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου (προμήθεια υλικών και
εκτέλεση  οικοδομικών  εργασιών  μικρής  κλίμακας)  καθώς  και  η
προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας για το κτήριο που στεγάζεται η
ΜΔΠΠ  Βόρειο-Ανατολικού  Αιγαίου  επί  της  οδού  Καβέτσου  28  στη
Μυτιλήνη,76,50 τ.μ.
Οι εργασίες αφορούν: 
 Καθαίρεση γυψοσανίδας 
 Εξυγίανση  υφιστάμενων  υγρασιών  και  χρωματισμός  τοίχων  και

οροφής με οικολογικά πλαστικά χρώματα 
 Κατασκευή  παροχής  νερού  και  αποχέτευσης  για  το  νεροχύτη  της

κουζίνας από το υφιστάμενο W.C. 
 Επέκταση-συμπλήρωση ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων και φωτισμού

χώρου γραφείου 
- Περιμετρική τοποθέτηση στο χώρο καναλιού διέλευσης καλωδίων με
διαχωρισμό  ισχυρών  ασθενών  ρευμάτων  που  θα  επιτρέπει  την
ταυτόχρονη  διέλευση  καλωδίων  δικτύου,  τηλεφώνου  και  παροχών
ηλεκτρικού ρεύματος στις θέσεις εργασίας  (μήκος καναλιού 35 μ.)
-  Εγκατάσταση  δικτύου  ETHERNET  με  καλώδιο  CAT6  και  διπλές
παροχές στις θέσεις εργασίας
- 5  θέσεις  εργασίας  (γραφεία)  με  πρίζα  και  παροχή  internet  στο
καθένα
- 3 θέσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων
- 2 θέσεις επί της οροφής ή σε τοίχους για τοποθέτηση  WiFi Access
Points
- 1 θέση για πολυμηχάνημα
- 1 θέση συναγερμού
- Συμπλήρωση δύο φωτιστικών σποτ οροφής 

 Τοποθέτηση ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου 
 2 Πυροσβεστήρες 
 Τοποθέτηση πινακίδας εξωτερικού χώρου (Σύμφωνα με τις ενδεικτικές
προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι-Σήμανση) 

ΝΑΙ

Για τον προσφέροντα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αθήνα ……/……/2023

ΠΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην υπ’ αριθ. πρωτ………………………………………………… πρόσκληση για
τις υπηρεσίες διαμόρφωσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου (προμήθεια υλικών και εκτέλεση
οικοδομικών εργασιών μικρής κλίμακας) καθώς και προμήθειας εξοπλισμού πυρασφάλειας για
το κτήριο που στεγάζεται η ΜΔΠΠ Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου.
                    
Επωνυμία Εταιρείας :

ΑΦΜ/ΔΟΥ:

Διεύθυνση Έδρας:

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

Fax / E- mail:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά μας στην ανωτέρω πρόσκληση και δηλώνουμε ότι
αποδεχόμαστε πλήρως τους όρους αυτής.

Ο/Η Αιτ…..

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αθήνα ……/……/2023
ΠΡΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

                            

ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Συνολική Αξία

πλέον ΦΠΑ
(Αριθμητικά)

Συνολική Αξία με
ΦΠΑ 24%

(Αριθμητικά)
  Καθαίρεση γυψοσανίδας 
 Εξυγίανση  υφιστάμενων  υγρασιών  και  χρωματισμός  τοίχων  και

οροφής με οικολογικά πλαστικά χρώματα 
 Κατασκευή παροχής  νερού και  αποχέτευσης  για  το  νεροχύτη της

κουζίνας από το υφιστάμενο W.C. 
 Επέκταση-συμπλήρωση  ηλεκτρολογικών  καλωδιώσεων  και

φωτισμού χώρου γραφείου 
- Περιμετρική τοποθέτηση στο χώρο καναλιού διέλευσης καλωδίων
με διαχωρισμό ισχυρών ασθενών ρευμάτων που θα επιτρέπει την
ταυτόχρονη διέλευση καλωδίων δικτύου, τηλεφώνου και παροχών
ηλεκτρικού ρεύματος στις θέσεις εργασίας  (μήκος καναλιού 35 μ.)
-  Εγκατάσταση  δικτύου  ETHERNET  με  καλώδιο  CAT6  και  διπλές
παροχές στις θέσεις εργασίας
- 5  θέσεις  εργασίας  (γραφεία)  με  πρίζα  και  παροχή  internet  στο
καθένα
- 3 θέσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων
- 2 θέσεις επί της οροφής ή σε τοίχους για τοποθέτηση WiFi Access
Points
- 1 θέση για πολυμηχάνημα
- 1 θέση συναγερμού
- Συμπλήρωση δύο φωτιστικών σποτ οροφής 

 Τοποθέτηση ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου 
 2 Πυροσβεστήρες 

Τοποθέτηση  πινακίδας  εξωτερικού  χώρου  (Σύμφωνα  με  τις
ενδεικτικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι-Σήμανση)
Συνολική αξία πλέον ΦΠΑ 24% (ολογράφως)

Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (ολογράφως)

Χρόνος ισχύος προσφοράς: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
Για τον προσφέροντα

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

(πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του Ν.4250/2014)
1. Προς  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  των  οικονομικών  φορέων  από
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούνται:
α. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986,  εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού
προσώπου,  ή  σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου  την  υποβολή  αυτής  εκ  μέρους  του  νομίμου
εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79 Α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
όπου θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική
απόφαση για οποιονδήποτε από τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ)
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύρια και επικουρική) – σε ισχύ

Λοιπά     δικαιολογητικά  
Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο  οικονομικός  φορέας  είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές  της  σε  αρμόδια  αρχή  (πχ  ΓΕΜΗ)  προσκομίζει  σχετικό  πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή  του.  Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),  συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή     τους.  
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή
αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις
τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών,  αντίστοιχα ΦΕΚ,  κλπ.,  ανάλογα  με  τη νομική  μορφή του οικονομικού
φορέα),  συνοδευόμενα  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  ότι  εξακολουθούν  να
ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία
κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής
κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει  χορηγηθεί  εξουσία  εκπροσώπησης,  καθώς  και  η  θητεία
του/των  ή/και  των  μελών  του  οργάνου  διοίκησης/  νόμιμου  εκπροσώπου.
Επισημαίνεται  ότι  γίνονται  αποδεκτές οι  υπεύθυνες δηλώσεις,  εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης.

Τα έγγραφα υποβάλλονται  σύμφωνα με τον ν.  2690/1999 (Α’  45)  και  τα άρθρα 13 και  15 του ν.
4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται
αποδεκτά  και  σε  απλή  φωτοτυπία,  εφόσον  συνυποβάλλεται  υπεύθυνη  δήλωση  στην  οποία
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους».

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 [11]

https://necca.gov.gr/
mailto:info@necca.gov.gr




Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Μπέλλου Μαρία
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