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ΘΕΜΑ: Απευθείας Ανάθεση για την σύναψη σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο:
«Σύνταξη και Εφαρμογή Σχεδίου Φύλαξης - Εποπτείας των νησίδων Χρυσή και Μικρονήσι του
Δήμου Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου Κρήτης και Καθορισμός του αριθμού, εποχής και ωρών
ημερήσιας διαμονής επισκεπτών στη νήσο Χρυσή».
που χρηματοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) της Περιφέρειας Κρήτης/Περιφερειακή Ενότητα
Λασιθίου και συγκεκριμένα από το έργο με κωδ. από 04.09.20.006 και με τίτλο «Σχέδιο Διαχείρισης Νήσου Χρυσής».

Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

1. Τις διατάξεις:
 Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.
2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997), όπως ισχύει.
 Toυ ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 Του ν. 4912/2022 (Α’ 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου
Δικαιοσύνης».
 Του ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α/7-5-2020) «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.
 Του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150 Α/30-7-2022) «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»,
όπως ισχύει.
 Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 184/Α/23.09.2020), όπως ισχύει.
 Του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
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χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον
για τον ΕΟΧ) OJ L 119.
Του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση
της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη
και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 133/Α’/19-072018).
Του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής
στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 74/Α/19-05-2017), όπως ισχύει.
Του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής
αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του
ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/22-12-2016) όπως ισχύει.
Των άρθρων 28 & 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της ΔιοίκησηςΚαταπολέμηση Γραφειοκρατίας & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014), όπως ισχύει.
Του ν. 4250/2014 «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις»
(ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
Του άρθρου 64 του ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
ν.4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013),
όπως ισχύει.
Του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει.
Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
Του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως ισχύει.
Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α/16-06-2011),
όπως ισχύει.
Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει.
Του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής
Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005), όπως ισχύει.
Του ν. 3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων
ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και άλλες συναφείς διατάξεις»
(ΦΕΚ 192/Α/21-8-2002), όπως ισχύει.
Του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως
ισχύει.
Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/0903-1999) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15, συμπληρωματικά με το ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
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διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ
226/Α/7-10-2011), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 21 και 26.
Του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α' - Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ-60 Α'/93) «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά
δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», όπως ισχύει.
Του ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών
δημοσίων εγγράφων» (ΦΕΚ 188/Α/27-11-1984), όπως ισχύει.
Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 229/Α΄/27-12-2010),
όπως ισχύει.
.
Το π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ
34/Α/23-03-2015), όπως ισχύει.
Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπως ισχύει.
Την υπ’ αριθ. 76928/09.07.2021 (ΦΕΚ 3075/13.07.2021 τεύχος Β') Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ)», όπως ισχύει.
Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) περί
δημοσίων συμβάσεων.
Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
Το γεγονός ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης διαθέτει το δικαίωμα να μη παράγει αποτελέσματα
από την παρούσα πρόσκληση για λόγους ανωτέρας βίας.
Την αρ. 14026/15-5-2017 (ΑΔΑ: ΩΘ15465ΧΘ7-ΓΜΦ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ
250/τ.ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διορισμού της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και τη με αρ. πρωτ. 34010/25-5-2022 (Φ.Ε.Κ. 435/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-52022) όμοια περί ανανέωσης της θητείας της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ στη θέση της
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Την με αρ. πρωτ. οικ.8165/27-6-2017 (ΦΕΚ 2247/Β’/3 0-6-2017, ΑΔΑ:ΩΚΞΠΟΡ1Θ-ΘΓ8) απόφαση της
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε οργανικές
μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Συντονιστή» («Μ.Ε.Σ.») αποφάσεων κτλ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την αρ. πρωτ. οικ.682/1701-2019 (ΦΕΚ 288/Β’/07-2-2019, ΑΔΑ:Ω7ΧΧΟΡ1Θ-ΗΔΥ) όμοια.
Την υπ’ αριθμ.οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511/25-8-2021 (ΦΕΚ 617/Δ΄/17-9-2021) Κοινή Υπουργική
Απόφαση «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της
φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης».
Το με αρ.πρωτ. 141654/18-5-2022 [ΑΔΑΜ: 22REQ010582396 2022-05-19] αίτημα του διατάκτη προς τη
Διεύθυνση Οικονομικού/ Τμήμα Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών αναφορών της Περιφέρειας
Κρήτης (φορέα χρηματοδότησης του Σχεδίου Δράσης της νήσου Χρυσή) με θέμα: «Τεκμηριωμένο
αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης και έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης».
Τη με αριθ. 658/2022 (Πρακτικό Νο 13/24-05-2022) [ΑΔΑ:ΨΔΕΣ7ΛΚ-ΗΦΗ, ΑΔΑΜ: 22REQ010728164
2022-06-10] Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην έγκριση
διάθεσης πίστωσης για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων-δράσεων για την υλοποίηση των
μέτρων του Σχεδίου Δράσης της Νήσου Χρυσής [του Παραρτήματος ΙΙΙ του ΦΕΚ 617/Δ΄/2021],
προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο με τίτλο «Σχέδιο Διαχείρισης Νήσου Χρυσής» με προϋπολογισμό
600.000,00€ και κωδ. 04.09.20.006, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους (ΚΑΠ) της ΠΚ/ΠΕΛ, με ποσό 220.000,00€ για το έτος 2022 και 380.000,00€ για το έτος 2023.
Τη με αριθ. 660/2022 (Πρακτικό Νο 13/24-5-2022) [ΑΔΑ:ΩΣΛΥ7ΛΚ-8ΙΒ] Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης που αφορά στην έγκριση των όρων σύναψης προγραμματικής
σύμβασης του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Δράσης της Νήσου Χρυσή:
i) Άξονας Παρέμβασης ΣΔ ν. Χρυσή 2/Μέτρο-δράση 2.3 «Απομάκρυνση του πληθυσμού των
φασιανών», ii) Άξονας Παρέμβασης ΣΔ ν. Χρυσή 3/Μέτρο-δράση 3. «Απομάκρυνση οικόσιτων ζώων»,
iii) Άξονας Παρέμβασης ΣΔ ν. Χρυσή 4/Μέτρο-δράση 4.1. «Σύνταξη και εφαρμογή σχεδίου φύλαξης και
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εποπτείας», iv) Άξονας Παρέμβασης ΣΔ ν. Χρυσή 6/Μέτρο-δράση 6.1. «Μελέτη καθορισμού αριθμού,
εποχής και ωρών ημερήσιας διαμονής επισκεπτών».
Τη με Α/Α 2903/2022 (αρ.πρωτ. 155804/30-5-2022 [ΑΔΑ:ΡΟΩΔ7ΛΚ-Β4Δ, ΑΔΑΜ: 22REQ010654349 31-52022], απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της ΠΕ Λασιθίου για την, προς υπογραφή, Προγραμματική
Σύμβαση.
Το γεγονός ότι οι εν θέματι υπηρεσίες δεν δύναται να εκτελεστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της
Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης. Για το λόγο αυτό η Αναθέτουσα Αρχή διενεργεί τη παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
Την από 8-6-2022 [ΑΔΑ:6Χ7Κ7ΛΚ-10Β, ΑΔΑΜ: 22SYMV010724145 2022-06-09] Προγραμματική
Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την υλοποίηση
μέτρων του Σχεδίου Δράσης της Νήσου Χρυσή.
Τη με αρ.πρωτ. 204205/11-07-2022 [ΑΔΑ: ΩΜΠ07ΛΚ-0Ψ5] Απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα:
«Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 της από 08-06-2022 Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την
υλοποίηση μέτρων του Σχεδίου Δράσης της Νήσου Χρυσή».
Τη με αρ.πρωτ. 2055/31-08-2022 [ΑΔΑ: 9ΠΔΕΟΡ1Θ-ΧΜΟ] Απόφαση της Συντονίστριας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα: «Εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Σύνταξη και
Εφαρμογή Σχεδίου Φύλαξης - Εποπτείας των νησίδων Χρυσή και Μικρονήσι του Δήμου Ιεράπετρας
Νομού Λασιθίου Κρήτης και τον Καθορισμό του αριθμού, εποχής και ωρών ημερήσιας διαμονής
επισκεπτών στη νήσο Χρυσή», στο πλαίσιο υλοποίησης των Μέτρων «4.1» και «6.1» του Σχεδίου
Δράσης της νήσου Χρυσής, προϋπολογισμού 30.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.), ήτοι 37.200,00€ με Φ.Π.Α., με
τη διαδικασία του αρ.118 του ν.4412/2016 όπως ισχύει και έγκριση των εγγράφων της επικείμενης
σύμβασης».
Τη με αρ. πρωτ. 2037/31-08-2022 [ΑΔΑΜ : 22PROC011169445 2022-08-31] Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος με τίτλο: «Ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη “Σύνταξη και Εφαρμογή
Σχεδίου Φύλαξης - Εποπτείας των νησίδων Χρυσή και Μικρονήσι του Δήμου Ιεράπετρας Νομού
Λασιθίου Κρήτης και τον Καθορισμό του αριθμού, εποχής και ωρών ημερήσιας διαμονής επισκεπτών
στη νήσο Χρυσή”».
Τη με αρ.πρωτ.εισερχ 2181 / 7-9-2022 μοναδική Προσφορά που κατατέθηκε μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (ημερομηνία αποστολής: 06-09-2022 ώρα 09:18) , του οικονομικού φορέα «Βασίλειος
Ι. Σαμαριτάκης, Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος», με όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και την
τεχνική και οικονομική προσφορά.
Το γεγονός ότι οι λοιποί δύο (2) προσκεκλημένοι οικονομικοί φορείς δεν υπέβαλλαν φακέλους
προσφορών για την ανάληψη της υπηρεσίας.
Το γεγονός ότι η Προσφορά του κ. Βασίλειου Ι. Σαμαριτάκη γίνεται δεκτή καθώς όλα τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά (Συμμετοχής / Τεχνική και Οικονομική Προσφορά / Δικαιολογητικά ανάθεσης)
ελέχθησαν και κρίθηκαν πλήρη και νόμιμα, σύμφωνα με τους όρους / προϋποθέσεις της με ΑΔΑΜ :
22PROC011169445 2022-08-31 Πρόσκλησης.
Τη με αρ.πρωτ 2145/06-09-2022 [ΑΔΑ:ΩΝ7ΓΟΡ1Θ-ΖΟΟ] Απόφαση Συντονίστριας ΑΔΚ περί
συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της παρούσας δημόσιας σύμβασης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την απευθείας ανάθεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο:
«Σύνταξη και Εφαρμογή Σχεδίου Φύλαξης - Εποπτείας των νησίδων Χρυσή και Μικρονήσι του Δήμου
Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου Κρήτης και Καθορισμός του αριθμού, εποχής και ωρών ημερήσιας
διαμονής επισκεπτών στη νήσο Χρυσή”»
που χρηματοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) της Περιφέρειας
Κρήτης/Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και συγκεκριμένα από το έργο με κωδ. από 04.09.20.006 και με
τίτλο «Σχέδιο Διαχείρισης Νήσου Χρυσής».
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στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος με Α.Φ.Μ.
066368061, Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, (στοιχεία επικοινωνίας: Ψυλλάκη 19, 71305 Ηράκλειο / 2814.014216 και
6977979988 / vasilis@samaritakis.gr ).
i. Αντικείμενο Σύμβασης:
(α) «Σύνταξη και Εφαρμογή Σχεδίου Φύλαξης-Εποπτείας των νησίδων Χρυσή και Μικρονήσι του Δήμου
Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου Κρήτης» και
(β) «Καθορισμός του αριθμού, εποχής και των ωρών ημερήσιας διαμονής επισκεπτών στη νήσο Χρυσή».
ii. CPV: Κύριος: 90713000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα και
Δευτερεύον: 90711100-5 Αξιολόγηση υπαρκτών ή δυνητικών κινδύνων, εκτός αυτής που
προορίζεται για κατασκευαστικά έργα.
Iii. Αξία Σύμβασης: 30.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (37.200,00€ με Φ.Π.Α.), και σύμφωνα με τον Πίνακα που
ακολουθεί:
(1)

(2)

(3)

(4)

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)

ΦΠΑ 24%

(α)

Σύνταξη και Εφαρμογή
Σχεδίου Φύλαξης –
Εποπτείας των νησίδων
Χρυσή και Μικρονήσι του
Δήμου Ιεράπετρας Νομού
Λασιθίου Κρήτης

(5)
ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ (€)
(5) = (3) + (4)

1

7.000,00 €

1.680,00 €

8.680,00 €

Επιμερισμός προσφερόμενης
τιμής ανά Παραδοτέο
υπηρεσίας (α)

(β)



Παραδοτέο 4.1.1.

1

3.000,00 €

720,00 €

3.720,00 €



Παραδοτέο 4.1.2.

1

4.000,00 €

960,00 €

4.960,00 €

Καθορισμός του αριθμού,
εποχής και ωρών ημερήσιας
διαμονής επισκεπτών στη
νήσο Χρυσή

1

23.000,00 €

5.520,00 €

28.520,00 €

Επιμερισμός προσφερόμενης
τιμής ανά Παραδοτέο
υπηρεσίας (β)


Παραδοτέο 6.1.1.

1

13.000,00 €

3.120,00 €

16.120,00 €



Παραδοτέο 6.1.2.

1

10.000,00 €

2.400,00 €

12.400,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

30.000,00 €

ΦΠΑ 24%

7.200,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ)

37.200,00 €

iv. Διάρκεια σύμβασης : από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού έως 16-9-2023,
ημερομηνία λήξεως της ισχύος του Σχεδίου Δράσης της νήσου Χρυσή, με δυνατότητα παράτασης ενός
επιπλέον έτους, μη συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ενδιάμεσων χρόνων εγκρίσεων και
πληρωμών.
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Σημειώνεται ότι:
1. Οι προμήθειες / υπηρεσίες του δημοσίου διενεργούνται επί πιστώσει.
2. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι νόμιμες, εν ισχύ, υπέρ τρίτων κρατήσεις.

Η Συντονίστρια της ΑΔΚ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
Δρ Δασολόγος
Κοινοποίηση

1. Στοιχεία Αναδόχου
ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος
e.mail: vasilis@samaritakis.gr
2. ΥΠΕΝ, Γενική Γραμματεία Δασών, Επιθεώρηση Εφαρμογής
Δασικής Πολιτικής, Διεύθυνση Δασών Λασιθίου
email: e.koudoumas@apdkritis.gov.gr
3. Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου,
 Δ/νση Ανάπτυξης: margioula@crete.gov.gr
 Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης : klimatsida@crete.gov.gr
4. Μέλη της ΚΕΠ της Προγραμ.Σύμβασης (ΠΚ/ΠΕΛ-ΑΔΚ)
 κ. Ιωάννη Γουλιδάκη, Περιφερειακό Σύμβουλο και Πρόεδρο της ΚΕΠ
email: g.goulidakis@yahoo.gr
 κα Μαρία Χανιωτάκη, Περιφερειακή Σύμβουλο
(δια της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΚ/ΠΕ Λασιθίου)
 κα Χαρίκλεια Καργιολάκη, Αναπλ.Γεν.Δ/ντρια Χωροτ.Περιβ.Αγρ.Πολ. ΑΔΚ
email: x.kargiolaki@apdkritis.gov.gr
 κ. Καλούστ Παραγκαμιάν, Συντονιστή Επιτροπής Ε.Πα.Σ.Δ. νήσου Χρυσή
email: k.paragamian@gmail.com
 κ. Παύλο Δασκαλάκη, Τακτικό μέλος Επιτροπής Ε.Πα.Σ.Δ. νήσου Χρυσή
email: daskalakispavlos@gmail.com
5. Επιτροπή Εφαρμογής & Παρακ/σης Σχεδίου Δράσης ν.Χρυσή
Υπόψη Γραμματείας Επιτροπής
email: e.argyropoulou@apdkritis.gov.gr

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Τεχνικής Υποστηρίξης/ΔΤΕ
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