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 Προς:  Κάθε ενδιαφερόμενο 
 
 

 
 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την  «Απομάκρυνση του πληθυσμού των φασιανών και οικόσιτων 
ζώων από τη νήσο Χρυσή Δήμου Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου Κρήτης». 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 

Σε εφαρμογή α) της υπ’ αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511/25-8-2021 (ΦΕΚ 617/Δ΄/17-9-2021) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση 
της φύσης, της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης» και        
β) της από 8-6-2022 [ΑΔΑ:6Χ7Κ7ΛΚ-10Β, ΑΔΑΜ: 22SYMV010724145 2022-06-09] Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,  

θα προβεί στην διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων/μέτρων : 
i) Άξονας Παρέμβασης ΣΔ ν. Χρυσή 2/Μέτρο-δράση 2.3. «Απομάκρυνση του πληθυσμού των φασιανών»,  
και ii)  Άξονας Παρέμβασης ΣΔ ν. Χρυσή 3/Μέτρο-δράση 3. «Απομάκρυνση οικόσιτων ζώων» του 
Παραρτήματος ΙΙΙ του ΦΕΚ 617/Δ΄/2021. 
Για το λόγο αυτό, 
 

π ρ ο σ κ α λ ε ί 
κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει, εφόσον επιθυμεί και λαμβάνοντας υπόψη όσα αναλυτικότερα 
ορίζονται στα συνημμένα στη παρούσα Συμβατικά Τεύχη, την προσφορά του, για την ανάδειξη αναδόχου 
στο πλαίσιο της διαδικασίας της «απευθείας ανάθεσης» σε εφαρμογή του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, 
όπως ισχύει, και σύμφωνα με τους κάτωθι όρους: 

 
i. Στοιχεία διαδικασίας – Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών  θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης (του άρθρου 118 του ν. 4412/16, όπως ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και 
τους ειδικότερους όρους της παρούσας).  
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κρήτης.  
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Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 155804/30-05-2022, ΑΔΑΜ: 22REQ010654349 
2022-05-31, ΑΔΑ: ΡΟΩΔ7ΛΚ-Β4Δ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 220.000,00€ για το οικονομικό 
έτος 2022 και 380.000,00€ για το οικονομικό έτος 2023. Η εν θέματι απόφαση έλαβε α/α  2903 
καταχώρησης  στο Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Κρήτης με ΑΑ Βεβ: 2836.  
Η παρούσα σύμβαση 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» και με συνολικό προϋπολογισμό 600.000,00€. 
 
ii. Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις 
κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
1. Τις διατάξεις: 
 Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα 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 έχει τροποποιηθεί 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 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’/19-07-2018). 

 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 
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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 Διοίκησης-

Καταπολέμηση 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/09-
03-1999) 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 
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. 

2. Το π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 229/Α΄/27-12-2010), 
όπως ισχύει.          . 

3. Το π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» 
(ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015), όπως ισχύει.  

4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016), όπως ισχύει. 
5. 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. 

6. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) περί 
δημοσίων συμβάσεων. 

7. 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. 
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8. 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./26-5-
2022) όμοια περί ανανέωσης της θητείας της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ στη θέση της 
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

9. 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.682/17-01-2019 (ΦΕΚ 288/Β’/07-2-2019, ΑΔΑ:Ω7ΧΧΟΡ1Θ-ΗΔΥ) όμοια. 

10. 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».  

11. 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».  

12. 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.  

13. 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 εποπτείας», iv)  Άξονας Παρέμβασης ΣΔ ν. Χρυσή 6/Μέτρο-δράση 6.1. «Μελέτη καθορισμού 
αριθμού, εποχής και ωρών ημερήσιας διαμονής επισκεπτών». 

14. Τη με Α/Α 2903/2022 (αρ.πρωτ. 155804/30-5-2022 [ΑΔΑ:ΡΟΩΔ7ΛΚ-Β4Δ, ΑΔΑΜ: 22REQ010654349 31-
5-2022], απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της ΠΕ Λασιθίου για την, προς υπογραφή, Προγραμματική 
Σύμβαση. 

15. Το γεγονός ότι η εν θέματι υπηρεσία δεν δύναται να εκτελεστεί 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. 

16. 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.  

17. 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». 
 

iii. Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την  «Απομάκρυνση 
του πληθυσμού των φασιανών και οικόσιτων ζώων από τη νήσο Χρυσή Δήμου Ιεράπετρας Νομού 
Λασιθίου Κρήτης».   
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Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται μέχρι το 
ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια σαράντα 
ευρώ (13.640,00€) με Φ.Π.Α. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) : 98300000-6   Διάφορες Υπηρεσίες. 

Είδος σύμβασης: Υπηρεσίες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης παρατίθεται στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας.  
 

iv. Κριτήριο Ανάθεσης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο 
βάσει τιμής. 
 
v. Διάρκεια σύμβασης : Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται 
σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 
 

vi. Προσφορές  

Οι προσφορές υποβάλλονται: 
α) είτε με ταχυδρομική αποστολή, σε σφραγισμένο φάκελο, μέσω συστημένης επιστολής ή με 
ταχυμεταφορέα (courier) επί αποδείξει, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Δ/νση Τεχνικού 
Ελέγχου, Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφ. 62 Μαρτύρων, ΤΚ 71304, Γιόφυρο Ηρακλείου. 
β) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή όλων των απαιτούμενων από τους όρους της 
παρούσας Πρόσκλησης εγγράφων, αρμοδίως και ψηφιακά υπογεγραμμένων, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΚ: dte@apdkritis.gov.gr). 
 
Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 18η Νοεμβρίου 2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ. 

Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές. 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα 
δώδεκα [12] μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η 
οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.  
Το περιεχόμενο των προσφορών ορίζεται αναλυτικά στο άρθρο 1.4 της παρούσας. 

 

vii. Αποδεικτικά μέσα (συνοδεύουν τον φάκελο προσφοράς) 

Ο προσφέρων καλείται να υποβάλλει, συνοδευτικά με τη προσφορά του, συμπληρωματικά 
δικαιολογητικά, προς απόδειξη : 
α) της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1.2.3 της παρούσας, 
β) της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής των παρ. 1.2.4 και 1.2.6 της παρούσας. 
  

viii. Εγγυήσεις συμμετοχής-καλής εκτέλεσης: Δεν απαιτούνται. 
 

ix. Γλώσσα διαδικασίας: Ελληνική 
 

x. Δημοσιότητα/Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
Η παρούσα Προσκληση και τα Τεύχη της θα δημοσιευθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν.4412/2016, όπως ισχύει. 
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Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) : www.apdkritis.gov.gr και ειδικότερα στη 
διεύθυνση:https://www.apdkritis.gov.gr/el/διοικητική-δομή/γενική-διεύθυνση-χωροταξικής-
περιβαλλοντικής-αγροτικης-πολιτικής/διεύθυνση-τεχνικού-ελέγχου. 
  
xi. Παροχή διευκρινίσεων (άρθρο 121 του ν.4412/2016, όπως ισχύει) 

Διευκρινίσεις παρέχονται ως εξής: 

 Περί του τεχνικού αντικειμένου της παρούσας Πρόσκλησης, από την αρμόδια υπηρεσία της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ήτοι την Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου. Αρμόδιος υπάλληλος: Κ. 
Πετράκης, τηλ.επικ.: 2810529283, email: k.petrakis@apdkritis.gov.gr. 

 Περί λοιπών ζητημάτων της παρούσας Πρόσκλησης, από την γραμματεία της Επιτροπής Εφαρμογής & 
Παρακ/σης Σχεδίου Δράσης ν. Χρυσή. Αρμόδιος υπάλληλος: Ευφρ. Αργυροπούλου, τηλ.επικ.: 
2813404171, email: e.argyropoulou@apdkritis.gov.gr. 

                     
                   Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 

                           ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 
           
          ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ 
            Δρ Δασολόγος 

 
 
 
Επισυνάπτονται τα έγγραφα της σύμβασης: 
 Τεύχος Α΄: Όροι (Γενικοί-Προσφορών) 
 Τεύχος Β΄:  Όροι (Γενικοί & Ειδικοί) εκτέλεσης της σύμβασης 
 Τεύχος Γ΄: Παραρτήματα 
 
 
Κοινοποίηση 
1. ΥΠΕΝ, Γενική Γραμματεία Δασών, Επιθεώρηση Εφαρμογής 
     Δασικής Πολιτικής, Διεύθυνση Δασών Λασιθίου 
     email: e.koudoumas@eedpkritis.ypen.gr, e.koudoumas@apdkritis.gov.gr 
             
2. Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 

 Δ/νση Ανάπτυξης: margioula@crete.gov.gr 
 Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης : klimatsidad@crete.gov.gr 

 
3. Μέλη της ΚΕΠ της Προγραμματικής Σύμβασης  
 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 Αντιπεριφέρειας 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 
 

4. Επιτροπή Εφαρμογής & Παρακ/σης Σχεδίου Δράσης ν. Χρυσή 
     Υπόψη Γραμματείας Επιτροπής 
      email: e.argyropoulou@apdkritis.gov.gr 
 
Εσωτερική Διανομή 
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 
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1. Τεύχος Α΄- ΟΡΟΙ (ΓΕΝΙΚΟΙ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

1.1.1 Έγγραφα της σύμβασης (Τεύχη) 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης  είναι τα ακόλουθα: 
 η παρούσα Πρόσκληση με τα Τεύχη της που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
 Τεύχος Α΄: Όροι (Γενικοί-Προσφορών) 
 Τεύχος Β΄:  Όροι (Γενικοί & Ειδικοί) εκτέλεσης σύμβασης 
 Τεύχος Γ΄: Παραρτήματα, ως κάτωθι: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

1. 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

2. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

4. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

5. 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

6. ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
 

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες (όπως π.χ. διευκρινίσεις) που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας από την Αναθέτουσα Αρχή, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά 
δικαιολογητικά, 

 το σχέδιο της Σύμβασης. 
 

Σειρά ισχύος  
Τα έγγραφα με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση 
ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν, έχουν την παρακάτω σειρά ισχύος: 
 Το Συμφωνητικό έγγραφο. 
 Η παρούσα Πρόσκληση με τα Τεύχη της. 
 Τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή. 
 Η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

1.1.2 Γλώσσα διαδικασίας  
 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα, 

σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα.  

 Η επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα, επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο..  
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν 
προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την 
απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 
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καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά 
«Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός 
ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 
15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή 
παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή 
ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο 
ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές 
του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.  

 

1.1.3 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης, για 
το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας 
των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς 
αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα (βλ. Παράρτημα V). 

1.1.4 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης (οριζόντια ρήτρα) 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους 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, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους. 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

1.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

1.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
Δικαίωμα συμμετοχής στη παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του ν.4412/2016, όπως ισχύει.  
 
1.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
Δεν απαιτείται. 

 

1.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Στη παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης ισχύουν τα κάτωθι : 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται 
για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

1.2.3.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 
2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 
216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 
(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 
των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103), 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των 
άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) 
και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή 
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή 
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

1.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 
νομοθεσία ή 
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Οι περ. α' και β' παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού 
διακανονισμού. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή 
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων 
αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παρ. 1.2.3.1 και 1.2.3.2. 
 

1.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 (παρ. 1.1.4 α΄ της παρούσας), περί αρχών 
που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
(β) εάν ο οικονομικός φορέας έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, οι αναθέτουσες 
αρχές μπορούν να αποκλείουν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας 
βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 
αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 
Κριτήρια Επιλογής 

Η αναθέτουσα αρχή ορίζει ως κριτήρια επιλογής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας δημόσιας 
σύμβασης τα κάτωθι: 

1.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, ήτοι να είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο ή άλλη αρμόδια αρχή (πχ. φορολογική) του κράτους εγκατάστασης. 
Οι προσφέροντες της αλλοδαπής απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους.  

 





ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΡΥΣΗ (ΦΕΚ 617/Δ΄/2021)                                                                                                                                      14 
 

1.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Δεν απαιτείται.  
 
1.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
α. Ο Ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο χώρο στον οποίο θα 
φυλάσσονται προσωρινά τα οικόσιτα ζώα που απομακρύνει κάθε φορά από τη νήσο Χρυσή.  
Ο χώρος θα πρέπει να είναι κατάλληλα περιφραγμένος και να εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες 
διαβίωσης και ευζωίας των οικόσιτων ζώων για όσο χρονικό διάστημα (εντός της διάρκειας της σύμβασης) 
απαιτηθεί μέχρι αυτά να μεταφερθούν σε αδειοδοτούμενη εγκατάσταση μονάδας σφαγής και 
συντήρησης κρέατος που λειτουργεί εντός των ορίων του νομού Λασιθίου. 
β. Ο Ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, και μέχρι να 
παραδώσει (άπαξ ή τμηματικά) : i) τα οικόσιτα ζώα στα σφαγεία ή/και ii) τους φασιανούς σε επιχείρηση 
εκτροφής και συντήρησής τους υποχρεούται να παρέχει σε αυτά τροφή, νερό και υγειονομική φροντίδα 
(αν και όταν αυτή απαιτηθεί και εντός της διάρκειας της σύμβασης ) προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ευζωία τους. 
 
1.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Δεν απαιτείται.  
 
1.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 
Δεν προβλέπεται στη παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

1.2.9 Αποδεικτικά μέσα 
1. Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία 
από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη παρ. 1.2.3 (Λόγοι αποκλεισμού): 
α) για την παρ. 1.2.3.1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως 
του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν 
λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.   
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, όπως ισχύει. 
β) για την παρ. 1.2.3.2, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή 
χώρας, και σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 1.6 της παρούσας. 
γ) για την απόδειξη της απαίτησης της παρ. 1.2.3.3 η αναθέτουσα αρχή απαιτεί όσα ειδικότερα ορίζονται 
στο άρθρο 1.6 της παρούσας. 

2. Η αναθέτουσα αρχή δέχεται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας πληροί των κριτηρίων 
επιλογής των παρ. 1.2.4 και 1.2.6, όσα αναλυτικότερα ορίζονται στο άρθρο 1.6 της παρούσας. 
 
Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά και αυτά που αναλυτικότερα ορίζονται στο άρθρο 1.6 της 
παρούσας, γίνονται αποδεκτά κατά τον τρόπο που αναλυτικότερα ορίζεται κατά περίπτωση στο άρθρο 80 
του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
 

1.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο 
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Για τη σύγκριση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη η συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) και 
για τα δύο [2]  είδη: οικόσιτα ζώα και φασιανοί, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τη συνολική 
μέγιστη εκτιμώμενη δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στον Πίνακα Ι του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας Πρόσκλησης. 
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1.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

1.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχει κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας.  

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης, όπως ειδικότερα ορίζονται στο 
Παράρτημα Ι της παρούσας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

1.4.2 Κατάρτιση-υποβολή προσφορών  

1.4.2.1 Τρόπος/χρόνος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται, στην ελληνική γλώσσα, από τους ενδιαφερόμενους: 

α) είτε με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με ταχυμεταφορέα (courier) επί 
αποδείξει, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου, Μ. Παρλαμά 2 & Λεωφ. 62 
Μαρτύρων, ΤΚ 71304, (Γιόφυρο) Ηράκλειο. 
β) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή όλων των απαιτούμενων από τους όρους της 
παρούσας Πρόσκλησης εγγράφων, αρμοδίως και ψηφιακά υπογεγραμμένων, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της ΑΔΚ: dte@apdkritis.gov.gr) 

και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παρακάτω. 

Ως καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 18η Νοεμβρίου 2022, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ. 

Προσφορές που κατατίθενται ή αποστέλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές. 
 
Η Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά 
ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε 
ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. Προσφορές που περιέρχονται στην Αρχή με 
οποιονδήποτε τρόπο μέχρι την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και 
φυλάσσονται από την Υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία διενέργειας της αξιολόγησής τους από την αρμόδια υπηρεσία 
της ΑΔΚ. 
 
Περί της δυνατότητας παράτασης προθεσμίας παραλαβής προσφορών ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται 
στο άρθρο 121 ν.4412/2016, όπως ισχύει. 
 

1.4.2.2 Τρόπος σύνταξης και υποβολής προσφορών 

Στην ως άνω περίπτωση (α) της παρ. 1.4.2.1 οι προσφορές, με ποινή απόρριψης, υποβάλλονται μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα 
ακόλουθα: 
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Προς:                                              ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
                          ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
                                                           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του […………………..….αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντα και σε περίπτωση ένωσης οι 
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν………………………………………….] 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΑΦΜ/ ΔΟΥ: 
Στοιχεία Επικοινωνίας (τηλ/ email): 

Για τη με αρ.πρωτ. …… / … -11 - 2022 Πρόσκληση με τίτλο: 
 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την  «Απομάκρυνση του πληθυσμού των φασιανών και οικόσιτων 
ζώων από τη νήσο Χρυσή Δήμου Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου Κρήτης». 

Αναθέτουσα Αρχή:     ΑΔΚ/ΓΕΝ.ΔΝΣΗ ΠΕΧΩΑΠ/ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
                                        (Δνση : Μ. Παρλαμά 2 & Λ.62 Μαρτύρων, ΤΚ: 71304, Ηράκλειο (περιοχή Γιόφυρο) 

Καταληκτική ημερομηνία/ώρα υποβολής προσφορών:   18 Νοεμβρίου 2022, ώρα  11:30 π.μ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο 

 
Ο κυρίως φάκελος προσφοράς περιέχει τα ακόλουθα: 
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» (βλ. παρ. 1.4.3.1 της 
παρούσας), 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» (βλ. παρ. 1.4.3.2 της 
παρούσας). Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.   
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο 
της οικονομικής προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1.4.3.3 της παρούσας. 
 

1.4.3 Περιεχόμενα Φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά-Οικονομική Προσφορά»  

1.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη παρούσα διαδικασία 
περιλαμβάνουν, με ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:  

Α.1. Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο προσκομίζει: 

 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 στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης. 

 για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 
πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες 
σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

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 καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 
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τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και 
των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Α.2. Στις περιπτώσεις φυσικού προσώπου/ατομικής επιχείρησης ο προσφέρων προσκομίζει εκτύπωση 
της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» του taxisnet. 

 Τα ως άνω αναφερόμενα πιστοποιητικά (ή το έγγραφο της περίπτ. Α.2) γίνονται αποδεκτά εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν στις 
ειδικές διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά 
την υποβολή τους. 

 Α.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  

Α.4.Τα έγγραφα του παρόντος 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. 

 Οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της παρούσας πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς και δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής. 

 

1.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν 
την τεχνική επάρκεια, χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των προσφορών και περιγράφονται στα 
έγγραφα της σύμβασης.   

Συγκεκριμένα για την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, ο εν λόγω φάκελος θα πρέπει, 
επί ποινή αποκλεισμού, να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

i) Τεχνική Περιγραφή των προσφερομένων υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει να καλύπτει τις ενδεικτικές 
τεχνικές απαιτήσεις- μεθοδολογία υλοποίησης που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα 
Ι της παρούσας Πρόσκλησης. 
 
ii) Το Φύλλο Συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και 
σφραγισμένο από τον νόμιμο(ους) εκπρόσωπο(ους) του προσφέροντος οικονομικού φορέα, προκειμένου 
να διαπιστωθεί η συμφωνία στις απαιτήσεις-υποχρεώσεις του αναδόχου. Σε περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων, υπογεγραμμένο είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό 
εκπρόσωπό τους. 
     Επισημαίνεται ότι: 

α)  το Φύλλο Συμμόρφωσης (ΦΣ) επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, 
         β)  οι προσφέροντες υποχρεούνται να συμπληρώσουν όλα τα πεδία του Φύλλου Συμμόρφωσης                       
                   (επί ποινή αποκλεισμού) πλην όσων αναγράφονται στην Ενότητα (i.), τα οποία συμπληρώνονται 
                   μόνο στη περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων.  Μη συμμόρφωση με τους τιθέμενους στο 
                   ΦΣ όρους, συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
              γ) Οι προσφέροντες δηλώνουν το χρόνο ισχύος της προσφοράς τους (επί ποινή αποκλεισμού)  
                    και, σε περίπτωση που χαρακτηρίζουν πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού  
                   ή εμπορικού απορρήτου, οφείλουν να αναφέρουν ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή  
                   διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας,  
                   σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της  
                   παρ. 4 του ανωτέρου άρθρου. 

Το εν λόγω έντυπο διατίθεται στους οικονομικούς φορείς, ελεύθερα και άμεσα μέσω της ιστοσελίδας 
της ΑΔΚ, σε επεξεργάσιμη μορφή για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να τα 
συμπληρώσουν, υπογράψουν και υποβάλλουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή.  
[δικτυακός τόπος ΑΔΚ: https://www.apdkritis.gov.gr/el/διοικητική-δομή/γενική-διεύθυνση-χωροταξικής-περιβαλλοντικής-
αγροτικης-πολιτικής/διεύθυνση-τεχνικού-ελέγχου]. 
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Στα περιεχόμενα της Τεχνικής Προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά 
στοιχεία.  Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») 
αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

1.4.3.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση i) το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης του 
άρθρου 1.3 της Πρόσκλησης και ii) σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  

Ο προσφέρων καλείται να υποβάλλει την Οικονομική του Προσφορά, συμπληρώνοντας το «ΕΝΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ως εξής: 

[α]  -> Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) ανά οικόσιτο ζώο, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των                      
214,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 

και 
[β]  -> Τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) ανά φασιανό, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των                       
30,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 

 

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που δεν περιέχουν τιμή ανά άτομο 
και για τα δύο είδη. 

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο 
(επί ποινή αποκλεισμού), το «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας 
Πρόσκλησης, (αποκλειστική χρήση του υποδείγματος που παρέχει η αναθέτουσα αρχή). 
**Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/-ους εκπρόσωπο/-ους του νομικού προσώπου και σε 
περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους. 

 
Αποδεκτές είναι οι προσφορές που δεν υπερβαίνουν: 
i)  τη συνολική μέγιστη εκτιμώμενη δαπάνη της παρούσας δημόσιας σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ήτοι το 
ποσό των 11.000,00€, 
ii) την επιμέρους μέγιστη εκτιμώμενη δαπάνη (χωρίς Φ.Π.Α.) για κάθε ζώο ή για κάθε φασιανό,  
σύμφωνα με τον Πίνακα Ι του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 
 

Ο χρόνος ισχύος προσφοράς πρέπει να αναγράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, στο ως άνω αναφερόμενο 
έντυπο. 

 
Ειδικοί Όροι: 
 Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ (ανά μονάδα και στο σύνολο), αριθμητικώς και 

ολογράφως. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 
υπηρεσιών με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της παρούσας Πρόσκλησης. Διαφορετικά η 
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 

 Οι προσφερόμενες τιμές δεσμεύουν τον ανάδοχο που θα αναδειχθεί, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης. 

 Προσφερόμενη τιμή που δεν προκύπτει με σαφήνεια, με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθρου 102 
του ν.4412/2016, όπως ισχύει, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Επιτρέπονται μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία στις αναγραφόμενες τιμές του Εντύπου της Οικονομικής 
Προσφοράς. 

 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς.  Σε 
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι προσφέροντες δεν δικαιούνται, 
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κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες 
τιμών ή να τους τροποποιούν. 

 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 Σε περιπτώσεις υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 

οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ».   Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και 
αν δεν υπάρχει ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι οι αντίστοιχες υπηρεσίες έχουν 
προσφερθεί δωρεάν. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για 
την τεκμηρίωση της οικονομικής προσφοράς (ιδίως όταν αυτή είναι ασυνήθιστα χαμηλή για το 
αντικείμενο της ανάθεσης),  οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 
διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 88 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  Εάν και μετά τη παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης η 
οικονομική προσφορά κριθεί ως υπερβολικά χαμηλή η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 Αν παρουσιαστούν ελλείψεις ή ήσσονος αξίας ατέλειες ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα 
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως τους προσφέροντες να τα διευκρινίσουν, σύμφωνα 
με το άρθρο 102 παρ 4 του ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

 Οποιαδήποτε διευκρινιστική ανάλυση υπολογισμού των προσφερόμενων τιμών μπορεί να 
συμπεριληφθεί στο τέλος του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς. 

 

1.4.3.4 Λοιποί Όροι  
i) επί των προσφορών: 

 Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 
προσφέροντος. 

 Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων 
της Πρόσκλησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης 

 Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα σύμβαση αφενός είναι 
δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα, 
αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την αναθέτουσα αρχή. 

ii) επί των υποβληθέντων με την προσφορά εγγράφων: 
 Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

 Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α 34) (παρ. 5 του 
άρθ. 21 του ν.4412/2016, όπως ισχύει). 

1.4.4 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα 
δώδεκα (12)  μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο, απορρίπτεται ως μη 
κανονική. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 97 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
 

1.5  Αξιολόγηση προσφορών – Επιλογή αναδόχου 

Η αξιολόγηση των υποβληθείσων προσφορών θα διενεργηθεί από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου και εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των προσφορών. 
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Η αξιολόγηση διενεργείται σε ένα ενιαίο στάδιο και αξιολογούνται, ως προς την πληρότητα και τη 
νομιμότητά τους, κατά σειρά: 
α) τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 
β) η Τεχνική Προσφορά, 
γ) η Οικονομική Προσφορά, 
δ) τα υποβληθέντα Δικαιολογητικά Ανάθεσης. 

Εφόσον όλα τα έγγραφα κριθούν πλήρη, νόμιμα και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, θα επιλεγεί ο 
ανάδοχος με βάση το τιθέμενο από τους όρους της παρούσας κριτήριο ανάθεσης. 

Για τη σύγκριση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη η συνολική προσφερόμενη τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) για 
ένα [1] άτομο και από τα δύο [2]  είδη: οικόσιτα ζώα και φασιανοί, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τη συνολική μέγιστη εκτιμώμενη δαπάνη, όπως αυτή ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στον Πίνακα Ι 
του Παραρτήματος Ι της παρούσας Πρόσκλησης. 

Ακολούθως εκδίδεται η σχετική απόφαση ανάθεσης η οποία δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
και κοινοποιείται στον οικονομικό φορέα.  
Η παράλειψη εκπλήρωσης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου καθιστά τη σύμβαση 
αυτοδικαίως άκυρη. Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει 
συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
Παράλληλα με την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης ανάθεσης στον ανάδοχο, αποστέλλεται (με κάθε 
πρόσφορο τρόπο) και σχετική πρόσκληση σε αυτόν για υπογραφή της σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

1.6 Δικαιολογητικά Ανάθεσης 

Για την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 
συμπληρωματικά με τη προσφορά τους τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

i) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1.2.3 της παρούσας: 

α) Φορολογική Ενημερότητα, εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της. 

β) Ασφαλιστική ενημερότητα,  εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της,  εκδιδόμενη από 
την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, η οποία θα συνοδεύεται από: 

1. Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’68), ή Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως 
ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους είναι υπόχρεος για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο 
και για επικουρική ασφάλιση. 
2. Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) (Α’68), ή Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεων του στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 
γ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του), ή  Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα  (παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 
4412/2016, όπως ισχύει)  σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του ν.4412/2016, όπως ισχύει. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η 
προαναφερόμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως 
αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, και αφορά ιδίως: αα) στις 
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα 
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οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και 
εκπροσώπησης της εταιρείας. 
 
δ) Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης που 
προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) 
(Α’68), ή Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως ισχύει, του νομίμου 
εκπροσώπου του, ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθ. 18, παρ 2 του 
ν.4412/2016, όπως ισχύει. 

ε) Πρόσφατη (έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της) εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία 
Μητρώου/Επιχείρησης» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(taxisnet), για την απόδειξη μη αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οικονομικού 
φορέα.  

 

ii) Προς απόδειξη της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής της παρούσας Πρόσκλησης, οι προσφέροντες 
προσκομίζουν:  

 Για την παρ. 1.2.4: 

 Πιστοποιητικό/Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου ή άλλης αρμόδιας 
αρχής (πχ. φορολογικής) του κράτους εγκατάστασης. 

 
 Για τις περιπτ. α. και β. της παρ. 1.2.6: 

 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης που 
προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΠΝΠ) (Α’68), ή Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως ισχύει, του 
νομίμου εκπροσώπου του, ότι:  

i. διαθέτει χώρο (ιδιόκτητο, μισθωμένο ή νόμιμα παραχωρημένο από τρίτο) κατάλληλα 
περιφραγμένο για τη προσωρινή φύλαξη των οικόσιτων ζώων που θα εξασφαλίζει τις συνθήκες 
διαβίωσης και ευζωίας αυτών καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που αυτά θα παραμένουν εντός 
του συγκεκριμένου χώρου, 

ii. καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων και μέχρι να παραδώσει 
(άπαξ ή τμηματικά): α) τα οικόσιτα ζώα στα σφαγεία ή/και β) τους φασιανούς σε μονάδα 
εκτροφής και συντήρησής τους επιλογής της αναθέτουσας αρχής, θα παρέχει σε αυτά την 
απαιτούμενη τροφή, νερό και υγειονομική φροντίδα (αν και όταν αυτή απαιτηθεί) και θα 
εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και ευζωίας τους. 

 
Ειδικοί Όροι: 
 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση (i) και (ii) δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 Τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν στις ειδικές διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται 
συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους. 

 Όπου στη παρούσα παράγραφο απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, οι σχετικές δηλώσεις του προσφέροντα 
οικονομικού φορέα μπορούν να γίνονται στην ίδια, μία, υπεύθυνη δήλωση. Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται 
αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.  
 

1.7. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3.1, 1.4.3.2, 1.4.3.3. 
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εφόσον αυτές 
δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν 
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έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 
103 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, 
δ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
ε) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 88 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, 
στ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, 
ζ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις «ενδεικτικές τεχνικές απαιτήσεις-
μεθοδολογία υλοποίησης» της σύμβασης, 
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας πρόσκλησης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, όπως ισχύει, 
θ) εάν από τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται από τον υποψήφιο συνοδευτικά με την προσφορά του, 
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1.2.3 της παρούσας ή η 
πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1.2.4 και 1.2.6 της παρούσας. 
 

1.8. Έννομη προστασία (άρθ. 127 ν.4412/2016, όπως ισχύει) 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας 
αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαίνεται 
αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής 
προσφυγής. 
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε 
τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 
 

1.9. Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή διαθέτει το δικαίωμα να μη παράγει αποτελέσματα από την παρούσα Πρόσκληση για 
λόγους ανωτέρας βίας. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επανάληψης έκδοσης Πρόσκλησης,  με τροποποίηση ή μη 
των όρων και προδιαγραφών αυτής, της αναβολής ή της ακύρωσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης ή 
της υπαναχώρησής της από την εν λόγω σύμβαση σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. Η συμμετοχή στη παρούσα διαδικασία 
γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα 
αποζημίωσης. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου των όρων 
διενέργειας της παρούσας δημόσιας σύμβασης, όπως αυτοί εξειδικεύονται στη Πρόσκληση και τα λοιπά 
συμβατικά έγγραφα. Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των 
Προσφορών από τους Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματός τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και 
η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες. 

Η αναθέτουσα αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει ή δύναται να 
ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 
106 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη.  
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Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 
(όπως ισχύει), β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 
άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα 
αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν 
είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97 (όπως ισχύει) περί χρόνου 
ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 106 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
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2. Τεύχος Β΄- ΟΡΟΙ (ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Δεν απαιτείται. 

2.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, οι όροι της 
παρούσας Πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

2.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

2.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

2.3.2. Ρήτρα ακεραιότητας: Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 
και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης και μελών του 
προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης 
της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί 
την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης .  
Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 130 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

2.4 Υπεργολαβία 

Δεν προβλέπεται στη παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

2.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
Κατόπιν αρχικώς γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, ήτοι της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης (που θα συγκροτηθεί με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής για τις ανάγκες της παρούσας δημόσιας σύμβασης) και κατόπιν έγκριση της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Άρθρου 8 της από 8-6-2022 [ΑΔΑ:6Χ7Κ7ΛΚ-10Β, ΑΔΑΜ: 22SYMV010724145 2022-06-09]  
Προγραμματικής Σύμβασης. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016, όπως ισχύει, και του άρθρου 2.8 της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
λόγους του άρθρου 2.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 
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επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει 
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης).. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
της.  Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την 
πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά 
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 132 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και στην από 8-
6-2022 [ΑΔΑ:6Χ7Κ7ΛΚ-10Β, ΑΔΑΜ: 22SYMV010724145 2022-06-09]  Προγραμματική Σύμβαση. 

2.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (καταγγελία της σύμβασης) 

2.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, όπως ισχύει, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παρ. 1.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ, 
δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1.2.3.1 της παρούσας, 
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 
στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 2.3.2 της παρούσας, ως αναλυτικά θα περιγραφούν στην σχετική σύμβαση που θα 
συναφθεί. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.7 Τρόπος πληρωμής 

2.7.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον κάτωθι τρόπο: 

Το 100% της συνολικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) που θα προκύπτει, μετά την οριστική παραλαβή του 
συνόλου των υπηρεσιών, από τους κάτωθι τύπους: 

 Συνολικός αριθμός φασιανών που απομακρύνθηκαν  x  Προσφερόμενη Τιμή Αναδόχου (χωρίς 
Φ.Π.Α.) ανά άτομο φασιανού  
ή/και 

 Συνολικός αριθμός οικόσιτων ζώων που απομακρύνθηκαν x Προσφερόμενη Τιμή Αναδόχου 
(χωρίς Φ.Π.Α.) ανά άτομο οικόσιτου ζώου. 

και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 11.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο αποτελεί το μέγιστο 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος της δαπάνης της παρούσας δημόσιας σύμβασης. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως 





ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΡΥΣΗ (ΦΕΚ 617/Δ΄/2021)                                                                                                                                      26 
 

ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Ειδικότερα και συνδυαστικά με όσα ορίζονται στο Άρθρο 6 της από 8-6-2022 [ΑΔΑ:6Χ7Κ7ΛΚ-10Β, ΑΔΑΜ: 
22SYMV010724145 2022-06-09]  Προγραμματικής Σύμβασης, η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει μετά τη: 

  Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 
αναθέτουσας αρχής και  

 το Πρακτικό Παρακολούθησης-Παραλαβής της Κοινής Επιτροπής (ΚΕΠ) του Άρθρου 8 της ως άνω 
Προγραμματικής Σύμβασης.  

  

 Το τιμολόγιο θα εκδίδεται από τον εκάστοτε Ανάδοχο στην επωνυμία και το ΑΦΜ της ΠΚ/ΠΕΛ. 

 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (Φορέας Υλοποίησης) θα μεριμνά να διαβιβάζει αμελλητί 
ολοκληρωμένο φάκελο που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών δαπάνης στην αρμόδια, 
για έλεγχο και πληρωμή, υπηρεσία της ΠΚ/ΠΕΛ (Φορέα Χρηματοδότησης).  

 
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 
συνδυασμό με το 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. 
 
Για την πληρωμή απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 
α) Πρακτικό Παρακολούθησης-Παραλαβής της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Άρθρου 8 της από 8-6-2022 
[ΑΔΑ: 6Χ7Κ7ΛΚ-10Β, ΑΔΑΜ: 22SYMV010724145 2022-06-09] Προγραμματικής Σύμβασης, για κάθε παράδοση που 
αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου. 
β) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών) της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής της ΑΔΚ, για κάθε παράδοση που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου, 
σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
γ) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου. 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
ε) Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο 
(απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από 
βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 
2/107929/0026 ΦΕΚ Β’ 3172/2013). 
στ) Γνωστοποίηση ΑΜΚΑ ή ΑΜΕ της εταιρίας (αριθμός Μητρώου Εργοδότη στον οποίο εκδίδεται η ασφαλιστική 
ενημερότητα). 
 

Ειδικοί Όροι: 
Δεδομένου ότι η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτεται από την ΠΚ/ΠΕΛ (Φορέας Χρηματοδότησης του 
Σχεδίου Δράσης της νήσου Χρυσή), η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα καθίσταται υπερήμερη σε περίπτωση 
καθυστερήσεων στη καταβολή ή μη καταβολή της από την ΠΚ/ΠΕΛ, σε περιστάσεις που οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του φορέα χρηματοδότησης (ΠΚ/ΠΕΛ) ο οποίος διενεργεί και τις πληρωμές. 
Τέλος, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης  δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, 
που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από την Π.Κ/ΠΕΛ, η οποία 
δεν έχει ουδεμία οικονομική υποχρέωση πέραν των ανωτέρω εγκεκριμένων ποσών.  
 

2.7.2 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται κατά τα προβλεπόμενα στο Ν.4912/2022 (ΦΕΚ Α 59/17.3.2022), 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 
β) Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την πληρωμή των τιμολογίων. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος, ήτοι 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας για τις παρασχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με 
το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως ισχύει. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα αποδίδεται από 
τον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα 
με τις νέες διατάξεις. 

 

2.8 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

2.8.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με τη 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή 
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας και το άρθρο 2.12 της 
παρούσας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 
(β), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει,  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών 
στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία τριάντα 
(30) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την 
ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς 
την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτή. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα και ευθύνη της 
αναθέτουσας αρχής ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση που επικαλείται ανωτέρα βία 
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 
 
2.8.2  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες (άρθρο 218 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει), με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής.  
 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας υλοποίησης της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των υπηρεσιών/παραδοτέων που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς Φ.Π.Α. επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών/παραδοτέων που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
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παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

2.9 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 2.8 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 2.12 (Διάρκεια σύμβασης), 2.14 
(Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής που εκτελεί τη σύμβαση 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως 
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η 
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

(άρθρο 205 του ν.4412/2016, όπως ισχύει) 

2.10 Δικαστική επίλυση διαφορών (άρθ. 205Α του ν.4412/2016, όπως ισχύει) 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από την σύμβαση που θα συναφθεί στο 
πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, ανεξάρτητα από το χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως 
ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 
Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 2.9 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν 
απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο 
δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.11  Παρακολούθηση της σύμβασης  

2.11.1 Η διοίκηση της δημόσιας σύμβασης ασκείται από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΔΚ, ήτοι τη Δ/νση 
Τεχνικού Ελέγχου. 

Η παρακολούθηση της σύμβασης θα ασκείται από την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής, την οποία θα απαρτίζουν υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.  

Η ως άνω Επιτροπή θα συγκροτηθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με την παρ.3 του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

Ο ρόλος της ως άνω Επιτροπής θα είναι, ενδεικτικά, η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου 
της παρούσας Πρόσκλησης.   

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 216 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
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2.12  Διάρκεια σύμβασης (άρθρο 217 του ν.4412/2016, όπως ισχύει) 

2.12.1 Ως «διάρκεια της Σύμβασης» ορίζεται το χρονικό διάστημα ενός τριμήνου από την υπογραφή του 
σχετικού συμφωνητικού με τον ανάδοχο. 

2.12.2 Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης 
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει και την παρ. 2.8.2 της παρούσας. 

2.12.3 Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στο Άρθρο 7 της από 8-6-2022 
Προγραμματικής Σύμβασης. 

2.13  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

2.13.1 Λόγω της ιδιαιτερότητας του φυσικού αντικειμένου της παρούσας, ορίζεται ότι η παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, ήτοι η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών θα διενεργηθεί 
από την Επιτροπή του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του αναδόχου. 

Ειδικότερα η αναθέτουσα αρχή ορίζει ότι προκειμένου να συντελεστεί η παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από την ως άνω αρμόδια Επιτροπή απαιτείται η προσκόμιση από τον Ανάδοχο των κάτωθι 
δικαιολογητικών: 

 Βεβαίωση/ώσεις (αποκλειστική χρήση του Υποδείγματος του Παραρτήματος VI της παρούσας), 
αρμοδίως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες (σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην 
Ενότητα Α.3 του Παραρτήματος Ι της παρούσας), συνοδευόμενες υποχρεωτικά από φωτογραφικό 
υλικό. Οι εν θέματι Βεβαιώσεις θα προσκομίζονται κάθε φορά που θα απομακρύνονται 
οικόσιτα ζώα ή/και φασιανοί από τη νήσο Χρυσή στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΔΚ που διοικεί 
τη σύμβαση, ήτοι στη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ). 

 Βεβαίωση/ώσεις ή απόκομμα/τα φορολογικών στοιχείων/παραστατικών εκδιδόμενα από την 
αδειοδοτούμενη εγκατάσταση μονάδας σφαγής και συντήρησης κρέατος στην οποία έχουν 
παραδοθεί τα οικόσιτα ζώα προκειμένου να σφαγούν και να διατεθεί το κρέας τους. 

 Υπεύθυνη/ες Δήλωση/εις του Αναδόχου όπου θα δηλώνει τον ακριβή κάθε φορά αριθμό των 
φασιανών που παραδίδει σε ιδιωτική επιχείρηση εκτροφής/αναπαραγωγής/φροντίδας και 
συντήρησης ζώων εγκατεστημένη στην περιοχή Κουρούνες νομού Λασιθίου. 

 Όλα τα ως άνω οριζόμενα δικαιολογητικά, αφού ελέγχονται και γίνονται αποδεκτά από την 
υπηρεσία της ΑΔΚ που διοικεί τη σύμβαση, θα προσκομίζονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής της ΑΔΚ, προκειμένου η δεύτερη - μετά την ολοκλήρωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών - να προβεί στη παραλαβή τους, ήτοι στη βεβαίωση της καλής εκτέλεσης αυτών. 

2.13.2 Κατά τη διαδικασία της παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής:  

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,  

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.13.3 και 2.13.4.   

2.13.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
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αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 
και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

2.13.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220 (περί απόρριψης παραδοτέου και αντικατάστασης), όπως ισχύει.  
2.13.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 
παραγράφου 2.13.1 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 2.13.3, θεωρείται ότι η παραλαβή 
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω,  αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι, σύμφωνα με τη παρ. 6 του άρθρου 219 
του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 219 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

Ακολούθως, θα διενεργείται η παραλαβή και έγκριση των παρεχόμενων υπηρεσιών (ή παραδοτέων) από 
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ), σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της από 8-6-2022 
[ΑΔΑ:6Χ7Κ7ΛΚ-10Β, ΑΔΑΜ: 22SYMV010724145 2022-06-09]  Προγραμματικής Σύμβασης. 

2.14  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση (άρθρο 220 του ν.4412/2016, όπως ισχύει)  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και την 
παράγραφο 2.8.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Ηράκλειο,  08/11/2022 

                  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
             Με εντολή Συντονίστριας 
 ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ     Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
               Πολιτικός Μηχανικός               Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου 
             Υπάλληλος Τμήματος 
          Τεχνικής Υποστήριξης 
       Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου ΑΔΚ                                                              Ιωάννης Συσκάκης 

                                                                                                                        Πολιτικός Μηχανικός         
  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθμ.πρωτ. οικ.2768 / 08-11-2022 
απόφαση της ΔΤΕ 

                                                                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
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3. ΤΕΥΧΟΣ Γ΄ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα Ι:  Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

 
ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Α.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής 
 Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Αποκεντρωμένη Διοίκηση [ΑΔΚ] και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση στον 

Υποτομέα Κεντρική Κυβέρνηση και ειδικότερα στην Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος. 
 Η κύρια δραστηριότητά της είναι η παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών. 
 Η λειτουργίας της διέπεται από τις διατάξεις: 
 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως ισχύει, 
 του π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Φ.Ε.Κ. 229/ τ. Α΄/27-12-

2010),  όπως ισχύει, 
 Του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α’) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 

θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 
 
Οργανωτική Δομή της Αναθέτουσας Αρχής: όπως προβλέπεται στο ανωτέρω π.δ. οι οργανικές μονάδες 
της ΑΔΚ εκτείνονται σε τέσσερις (4) Νομούς. 
 
Α.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Α.2.1 Περιγραφή των αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής 

Η σύναψη της από 8-6-2022 [ΑΔΑ:6Χ7Κ7ΛΚ-10Β, ΑΔΑΜ: 22SYMV010724145 2022-06-09]  Προγραμματικής 
Σύμβασης αποτελεί μία συντονισμένη δράση της Περιφέρειας Κρήτης (φορέας χρηματοδότησης) και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (φορέας υλοποίησης) ώστε να συμβάλλουν γενικότερα στην ανάδειξη 
των πολλαπλών δυνατοτήτων της Κρήτης για ισόρροπη, ήπια, βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη στις 
συγκεκριμένες προστατευόμενες περιοχές του Δήμου Ιεράπετρας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της 
Περιφέρειας Κρήτης, ήτοι στις νησίδες Χρυσή και Μικρονήσι. Η  εκτέλεση των υπομέτρων/δράσεων της εν 
θέματι Σύμβασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, θα αποτελέσει μέρος του διαχειριστικού 
σχεδίου στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης της ΚΥΑ (ΦΕΚ 617/Δ΄/2021) για τις ως άνω αναφερόμενες 
νησίδες. 

Οι δράσεις για τη νήσο Χρυσή και το Μικρονήσι περιγράφονται στην υπ’ αρίθμ. οικ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/79116/2511/25-8-2021 (ΦΕΚ 617/Δ/17-9-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί 
καθορισμού των όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης, της 
χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της Νήσου Χρυσή και έγκριση Σχεδίου Δράσης.  
Ειδικότερα,  στο  άρθρο 10 του ως άνω αναφερόμενου ΦΕΚ που αφορά  στο Σχέδιο Δράσης της Νήσου 
Χρυσή, αναφέρονται τα παρακάτω: 
«1. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει διοικητικά και διαχειριστικά μέτρα που διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική προστασία της περιοχής και την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης, στο 
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Η εξειδίκευση των αναγκαίων μέτρων και δράσεων, ανά Άξονα 
Παρέμβασης (ΑΠ),  παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας απόφασης. 
2. Για την υλοποίηση των μέτρων του παραρτήματος ΙΙΙ δύναται να καταρτίζονται προγραμματικές 
συμβάσεις ή/και μνημόνια συνεργασίας μεταξύ των φορέων υλοποίησης των δράσεων του 
Σχεδίου.». 

Από τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο ως άνω αναφερόμενο Παράρτημα ΙΙΙ  του ΦΕΚ, με Φορέα 
Υλοποίησης  την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης 
αποτελούν οι κάτωθι: 
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». 
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Σκοπός της παρούσας διαδικασίας αποτελεί : η ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών, για την παροχή υπηρεσιών 
«Απομάκρυνσης του πληθυσμού των φασιανών και οικόσιτων ζώων από τη νήσο Χρυσή Δήμου 
Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου Κρήτης». 
 
Α.2.2 Στόχοι υλοποίησης δράσεων 

Τα προαναφερόμενα μέτρα/δράσεις 2.3. και 3. του Παραρτήματος ΙΙΙ του ΦΕΚ 617/Δ΄/17-9-2021 έχουν ως 
απώτερο στόχο αφενός τη διατήρηση των ιθαγενών ειδών πανίδας και αφετέρου τη καλή διατήρηση 
άγριας ζωής των προστατευόμενων περιοχών Χρυσή και Μικρονήσι.  
Συγκεκριμένα οι εναπομείναντες φασιανοί στο νησί ανέρχονται σε μικρό αριθμό πληθυσμού ενώ τα 
οικόσιτα ζώα που βόσκουν σε αυτό ανέρχονται σε λίγες δεκάδες. Τα ως άνω αναφερόμενα είδη πρόκειται 
για εισαγόμενα και ξένα προς το οικοσύστημα της νήσου είδη τα οποία ως ζωντανοί οργανισμοί 
αλληλεπιδρούν με τους υπόλοιπους και αυτό το γεγονός σε μικρές νησίδες, όπως είναι η Χρυσή και το 
Μικρονήσι - όπου αποτελούν απομονωμένα συστήματα με περιορισμένους πόρους - προκαλεί έντονες 
επιπτώσεις δημιουργώντας ένα νέο οικολογικό «σκηνικό» στο νησί.   
Επιπρόσθετα, α) τα οικόσιτα ζώα απαγορεύονται στο νησί δεδομένου ότι υφίσταται απαγόρευση βοσκής 
[αριθμ. 2717/ΔΑΔ 10/19.10.1983 Απαγορευτική Διάταξη Βοσκής της Δ/νσης Δασών Λασιθίου για τη Νήσο 
Χρυσή] λόγω χαρακτηρισμού του ως αναδασωτέα έκταση [αριθ. 2576/08.10.2001 Απόφαση Γ.Γ.Π.Κ. (ΦΕΚ 
896/Δ΄/22.10.2001) «Κήρυξη αναδασωτέας των Νήσων Χρυσής (Γαϊδουρονήσι) και Μικρονήσι, 
περιφέρειας Δήμου Ιεράπετρας, Νομού Λασιθίου»]  και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιοχή [ΥΑ 
9597/12.09.1970 (ΦΕΚ 666/Β/23.09.1970) «Περί χαρακτηρισμού τόπων ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» 
όπως συμπληρώθηκε με την Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ24/8607/2735/28.12.1981 «Κήρυξη Χρυσής Νήσου 
(Γαϊδουρονήσι) Ιεράπετρας ως τόπου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους»], β) οι δε φασιανοί ουδέποτε υπήρξαν 
συστατικό στοιχείο της πανίδας των προστατευόμενων περιοχών Χρυσή και Μικρονήσι. 
 
Α.2.3 Στοιχεία ωριμότητας της σύμβασης 
Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των υπό ανάθεση υπηρεσιών από την Περιφέρεια 
Κρήτης/Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου με την έκδοση: 

 των σχετικών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚ για i) την έγκριση διάθεσης των 
σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΠΚ/ΠΕΛ και ii) την έγκριση των όρων σύναψης της 
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΚ/ΠΕΛ και ΑΔΚ,  

 της Α/Α 2903, αρ.πρωτ. 155804/30-05-2022, ΑΔΑΜ: 22REQ010654349 2022-05-31, ΑΔΑ: 
ΡΟΩΔ7ΛΚ-Β4Δ, Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης, ποσού 220.000,00€ για το 
οικονομικό έτος 2022 και 380.000,00€ για το οικονομικό έτος 2023.  Η εν θέματι απόφαση έλαβε 
α/α 2903 καταχώρησης στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Κρήτης με ΑΑ Βεβ: 2836. 
 

 

Α.2.5 Κωδικοί Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων 
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 
(CPV) : 98300000-6   Διάφορες Υπηρεσίες. 

 
Α.3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Α.3.1 Περιγραφή φυσικού αντικειμένου  

Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τη διαδικασία της εν θέματι δημόσιας σύμβασης υποχρεούται, μέσα 
από ορθά επιλεγμένη μέθοδο και λαμβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραμμα που τίθεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή, στην: 

 Περισυλλογή φασιανών και οικόσιτων ζώων 

 Μεταφορά φασιανών και οικόσιτων ζώων (για σφαγή κλπ). 
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Α.3.2 Μεθοδολογία 

Η αναθέτουσα αρχή σε εφαρμογή σχετικού όρου του Άρθρου 4 της από 8-6-2022 Προγραμματικής 
Σύμβασης (σελ. 7) ορίζει, με τη παρούσα Πρόσκληση, τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις-μεθοδολογία 
υλοποίησης των υπό ανάθεση υπηρεσιών, ως εξής: 

Η σύλληψη των φασιανών και οικόσιτων ζώων θα γίνεται με τη χρήση ειδικών παγίδων (κλωβών) 
σύλληψης που θα κατασκευάσει-χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος, κατ’ επιλογή και προσωπική του εκτίμηση 
και στους οποίους με τροφική έλξη θα εγκλωβίζονται τα ζώα/φασιανοί. Η μεταφορά- των ατόμων που θα 
συλλαμβάνονται κάθε φορά από κάθε είδος - από το νησί προς το πλωτό μέσο και από το πλωτό μέσο σε 
σημείο της λιμενικής εγκατάστασης της Ιεράπετρας, θα γίνεται με τη χρήση ειδικών κλωβών. Η δαπάνη 
που θα προκύψει από τυχόν προμήθεια υλικών κατασκευής (σιδηροπάσσαλοι, πλέγμα γαλβανιζέ, δομικό 
πλέγμα κλπ.)  ή τροφής καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς τους στο νησί, θα βαρύνει τον ανάδοχο. 

Οι κλωβοί που θα κατασκευάσει-χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει 
να έχουν διαστάσεις που να εξασφαλίζουν την ευζωία των οικόσιτων ζώων και των φασιανών, σε όλα τα 
στάδια εκτέλεσης της σύμβασης (περισυλλογή-μεταφορά), προς αποφυγή πρόκλησης οποιουδήποτε 
τραυματισμού των ζωντανών ειδών πανίδας. 

Κάθε τμηματική απομάκρυνση του/των ζώου/ων-φασιανού/ών που θα εκτελεί ο Ανάδοχος θα 
βεβαιώνεται από υπάλληλο της Δ/νσης Δασών Λασιθίου και ελλείψει αυτού από υπάλληλο της ΑΔΚ. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται κάθε φορά που θα απομακρύνει ζώα/φασιανούς από τη νήσο Χρυσή: 

α. στη λήψη φωτογραφικού υλικού από το τόπο λιμενικής εγκατάστασης της χερσαίας ζώνης λιμένα 
Ιεράπετρας στον οποίο τα αποβιβάζει. Από το εν λόγω φωτογραφικό υλικό πρέπει να προκύπτει με 
ευκρίνεια ο ακριβής αριθμός των ζώων/φασιανών που απομακρύνονται καθώς και η ημερομηνία λήψης 
της φωτογραφίας. Τα ως άνω θα προσκομίζονται με κάθε πρόσφορο τρόπο από τον Ανάδοχο στην 
υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση, ήτοι την Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου. 

β. στη συμπλήρωση και υπογραφή της Βεβαίωσης του Υποδείγματος του Παραρτήματος VI της παρούσας. 
Η εν λόγω Βεβαίωση υποχρεωτικά θα φέρει συνυπογραφή του υπαλλήλου της Δ/νσης Δασών Λασιθίου 
(και ελλείψει αυτού του υπαλλήλου της ΑΔΚ) που θα βεβαιώνει την απομάκρυνση των ατόμων (από κάθε 
είδος) από τη νήσο Χρυσή και θα συνοδεύεται από το ως άνω οριζόμενο φωτογραφικό υλικό. 

Για τα οικόσιτα ζώα ορίζονται τα κάτωθι: 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίσει τη προσωρινή φύλαξη των ζώων, μέχρι την 
ολοκλήρωση του σταδίου της περισυλλογής αυτών, σε χώρο κατάλληλα περιφραγμένο παρέχοντάς τους 
τροφή, νερό και υγειονομική φροντίδα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της παραμονής τους σε αυτόν, 
εξασφαλίζοντας τις συνθήκες διαβίωσης και ευζωίας τους. 

Όταν ολοκληρωθεί το στάδιο της περισυλλογής και απομάκρυνσης του συνόλου των οικόσιτων ζώων από 
τη νήσο Χρυσή ο Ανάδοχος υποχρεούται στην ασφαλή μεταφορά των ζώων σε αδειοδοτούμενη 
εγκατάσταση μονάδας σφαγής και συντήρησης κρέατος που λειτουργεί εντός των ορίων του νομού 
Λασιθίου και στην οποία πραγματοποιείται η εκδορά, ο εκσπλαχνισμός, ο τεμαχισμός του ζώου και η 
διαχείριση των ζωϊκών υποπροϊόντων αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) 853/2004, 
854/2004 και 1069/2009. 

Τα έξοδα των σφαγείων θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος, μετά τη παράδοση των ζώων στην ως 
άνω εγκατάσταση, οφείλει να προσκομίζει στην υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση (ΑΔΚ/ΔΤΕ) Βεβαίωση ή 
αντίγραφο φορολογικού στοιχείου/παραστατικού (εκδιδόμενη από την ως άνω αναφερόμενη 
αδειοδοτούμενη μονάδα) από τα οποία θα προκύπτει ο ακριβής αριθμός των ζώων που παραδόθηκαν για 
σφαγή και ο οποίος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τον συνολικό αριθμό των ζώων που 
απομακρύνθηκαν από το νησί όπως αυτός προκύπτει και αποδεικνύεται από τις βεβαιώσεις του 
Παραρτήματος VI καθώς και του φωτογραφικού υλικού που θα προσκομίζει ο ανάδοχος στην αρμόδια 
υπηρεσία της ΑΔΚ. 

Το κρέας των ζώων, μετά τη σφαγή τους, θα συντηρηθεί σε ειδικά ψυγεία συντήρησης κρέατος που 
διαθέτει η ως άνω μονάδα, προκειμένου στη συνέχεια να διατεθεί σε ιδρύματα και λοιπές δομές 
κοινωνικής πρόνοιας/υγείας, με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής και σε συνεργασία με όποια άλλη 
Υπηρεσίας απαιτηθεί. 
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Για τους φασιανούς ορίζονται τα κάτωθι: 
Κάθε φορά που θα απομακρύνεται φασιανός/νοί από τη νήσο Χρυσή αυτός/οί θα μεταφέρεται/ρονται με 
μέριμνα του αναδόχου – και σε συνεργασία με τη Δ/νση Δασών Λασιθίου αν αυτό απαιτηθεί - σε ιδιωτική 
επιχείρηση εκτροφής/αναπαραγωγής/φροντίδας και συντήρησης ζώων, επιλογής της αναθέτουσας αρχής, 
προκειμένου να φιλοξενηθούν και να συντηρηθούν.   
Ο Ανάδοχος θα προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΔΚ που διοικεί τη σύμβαση, 
ήτοι τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), με την οποία θα δηλώνει κάθε φορά τον αριθμό των φασιανών 
που παρέδωσε στην ως άνω αναφερόμενη ιδιωτική επιχείρηση. 
 
Μετά την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, η ΔΤΕ θα διαβιβάσει όλα τα ως άνω οριζόμενα 
δικαιολογητικά και στοιχεία στην Επιτροπή παραλαβής της ΑΔΚ, προκειμένου αυτή να παραλάβει το 
σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών, ήτοι να βεβαιώσει την καλή εκτέλεσή τους. 
 
Όλες οι ως άνω περιγραφόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 
τριμήνου από την υπογραφή του συμφωνητικού με τον ανάδοχο. 
 
Α.4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 2.12 (Διάρκεια της Σύμβασης) της παρούσας. 
 
Α.5 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
Δεν προβλέπεται. 
 
Α.6   ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Αναλυτική περιγραφή στα άρθρα: 
α) 2.11 «Παρακολούθηση της σύμβασης», 
β) 2.13 «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης» και 
γ) 2.14 «Απόρριψη παραδοτέων- αντικατάσταση». 
 
Α.7  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
Αναλυτική περιγραφή στη παρ. 2.8.2 (περί επιβολής ποινικών ρητρών) της παρούσας και λαμβάνοντας 
υπόψη όσα ειδικότερα ορίζονται στο Άρθρο 9 της από 8-6-2022 Προγραμματικής Σύμβασης. 
 
Α.8  ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
Αναλυτική περιγραφή στο άρθρο 2.8 (Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου-Κυρώσεις) της παρούσας.  
 
Α.9  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αναλυτική περιγραφή στο άρθρο 2.5 (Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη διάρκειά της) της παρούσας και 
λαμβάνοντας υπόψη όσα ειδικότερα ορίζονται στο Άρθρο 7 της από 8-6-2022 Προγραμματικής Σύμβασης.  
 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄ - Περιγραφή Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
 
Β.1. Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης  [Άρθρο 6 της από 8-6-2022 Προγραμματικής Σύμβασης] 
Χρηματοδότηση: Φορέας Χρηματοδότησης είναι η Περιφέρεια Κρήτης/Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 
(ΠΚ/ΠΕΛ). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) της 
ΠΚ/ΠΕΛ. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται μέχρι το 
ποσό των έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια σαράντα 
ευρώ (13.640,00€) με Φ.Π.Α. 

Ακολουθεί Πίνακας στον οποίο ορίζεται η μέγιστη εκτιμώμενη δαπάνη ανά άτομο από κάθε είδος, ήτοι 
ανά ζώο και ανά φασιανό: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΖΩΟ/ΦΑΣΙΑΝΟ 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

α/α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
[άτομα από 
κάθε είδος] 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 
χωρίς Φ.Π.Α. (€) 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
με Φ.Π.Α. (€) 
(5) = (3) + (4) 

1 Οικόσιτο ζώο 1 214,00 € 51,36 € 265,36 € 

2 Φασιανός  1 30,00 € 7,20 € 37,20 € 

 

*Για τις ανάγκες υπολογισμού των ανωτέρω τιμών του Πίνακα Ι έγινε η εκτίμηση ότι η μέγιστη ποσότητα από κάθε είδος που χρήζουν 
απομάκρυνσης από το νησί είναι: i) για τα οικόσιτα ζώα έως 50 άτομα και ii) για τους φασιανούς έως 10 άτομα.  

Οι ως άνω αναφερόμενες Τιμές του Πίνακα Ι αποτελούν τις μέγιστες προσφερόμενες τιμές για τον 
ανάδοχο και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη συμπλήρωση του Εντύπου της Οικονομικής του 
Προσφοράς. 

Παρακρατήσεις: Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα παρακρατούνται οι 
προβλεπόμενες κρατήσεις και φόροι. 

Συμπληρωματικά με τα ως άνω, ισχύουν και τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 6 της από 8-6-2022 
Προγραμματικής Σύμβασης. 

 
ΜΕΡΟΣ Γ΄ - Υποχρεώσεις και δικαιώματα 
Γ.1 Γενικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται να τηρεί και να εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, εφόσον καταστεί ανάδοχος, 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, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016, όπως ισχύει.   

2. Ειδικότερα, ως προς την εθνική, εργατική και κοινωνικοασφαλιστική, νομοθεσία, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική 
Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες 
αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι 
εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους 
όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, τις 
λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κλπ., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών 
για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες 
του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 

3. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν.4624/2019 σχετικά με 
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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 Προστασίας Δεδομένων / General Data 
Protection Regulation – GDPR). 

4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την αναθέτουσα αρχή για την τήρηση της 
σύμβασης. Επίσης να ακολουθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης πιστά τις οδηγίες και τις 
υποδείξεις/κατευθύνσεις και να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με 
τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που διοικεί 
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τη σύμβαση. 
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων 

και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί 
στο προσωπικό του. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή 
οποιασδήποτε ζημιάς, φθοράς ή βλάβης συμβεί κατά την εκτέλεση του έργου και είναι μοναδικός 
υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που 
τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, αν τυχόν υποχρεωθεί η αναθέτουσα αρχή να 
καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο 
ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει καμία αστική ή 
άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού (ομάδας έργου) που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας που προκληθεί στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους 
στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται για την αποκατάσταση αυτών, εφόσον 
αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του. 

7. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή/και στοιχεία ή κάθε άλλου είδους πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων ή επ’ ευκαιρία 
εκτέλεσης αυτών και αφορούν την αναθέτουσα αρχή ή τις δραστηριότητές της.  Ο ανάδοχος 
δεσμεύεται ειδικότερα ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα αποκαλύψει τις πληροφορίες ή θα ανακοινώσει 
προφορικά ή θα διαρρεύσει εγγράφως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα διαβιβάσει ή θα 
γνωστοποιήσει προς τρίτους οποιαδήποτε πληροφορία τυχόν έρθει σε γνώση του στο πλαίσιο ή επ’ 
ευκαιρία της εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου όπως και μετά τη λήξη του η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η διάθεση 
σε τρίτους με ή χωρίς αμοιβή, η παραχώρηση ή η χρησιμοποίηση για άλλο έργο ή η δημοσίευσή 
στοιχείων και εγγράφων σε ιστοσελίδα του διαδικτύου. Σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης της 
υποχρέωσης εμπιστευτικότητας κατά τα ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα να καταγγείλει 
άμεσα τη σύμβαση. Σε κάθε δε περίπτωση έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την αποκατάσταση 
οποιασδήποτε τυχόν ζημίας ήθελε υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου. Η 
υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και στο προσωπικό του. Σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης των 
υποχρεώσεων τήρησης της εμπιστευτικότητα κατά τα ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα να 
καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση, με όλες τις συνακόλουθες συνέπειες. Σε κάθε δε περίπτωση έχει 
δικαίωμα να διεκδικήσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας ήθελε υποστεί από την 
αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου. 

8. Αν ο ανάδοχος διαπιστώσει ότι κάποια από τα στοιχεία που του παρέχει η αναθέτουσα αρχή είναι 
ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της 
σύμβασης, θα την ειδοποιήσει εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. 

9. Ο ανάδοχος και τυχόν προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δεν έχουν 
καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την αναθέτουσα αρχή, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, 
καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις (δώρα και επιδόματα, εισφορές κλπ.), οι οποίες 
επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο 
οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση 
καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών. 

10. Οι εργαζόμενοι του αναδόχου που θα διατίθενται για την εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει να είναι 
Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ή πολίτες χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, 
εφόσον για τους τελευταίους δεν συντρέχει κώλυμα δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ή 
δημόσιας υγείας και να έχουν τη νόμιμη άδεια εργασίας. 

11. Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε είδους δαπάνη (προμήθεια υλικών, δαπάνες καυσίμων, έξοδα 
σφαγείων κλπ.), απαραίτητης για την καλή και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

12. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την αναθέτουσα αρχή στη περίπτωση που δεν 
εξαντληθεί το σύνολο του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης που θα συναφθεί. 

13. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των όρων 
της παρούσης.  
 

Για τις ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, επιπλέον: 
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14. Τα μέλη που αποτελούν την ένωση θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
αναθέτουσας αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη παρούσα και το συμφωνητικό, 
υποχρεώσεων τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους 
έχουν ισχύ μόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να προβληθούν 
έναντι της αναθέτουσας αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις 
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

15. Σε περίπτωση που εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία- κάποιο μέλος της 
ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με 
το ίδιο τίμημα. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, η 
σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα 
εναπομείναντα μέλη του αναδόχου, μόνο εφόσον, αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για 
τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζει εάν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διάδοχου 
μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της σύμβασης. Εάν η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει ότι τα 
εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να 
ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε στην αντίστοιχη φάση 
της διαδικασίας ανάθεσης. Η αντικατάσταση, ωστόσο πρέπει να εγκριθεί από την αναθέτουσα αρχή. 

16. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των όρων 
i) της τελευταίας παραγράφου της παρ. 1.4.1, ii) της παρ. 2.3.2 της παρούσας Πρόσκλησης της ΑΔΚ. 
 

Γ.2 Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης: 
 Θα παρακολουθεί την πιστή εκτέλεση της σύμβασης και θα υποστηρίζει και θα παρέχει στον 

ανάδοχο κάθε αναγκαία πληροφορία για τη βέλτιστη εκτέλεση του έργου του. 
 Δεν φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την 

εκτέλεση της σύμβασης.  Σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας που προκληθεί στο προσωπικό του 
Αναδόχου ή σε τρίτους, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούνται για την 
αποκατάσταση αυτών, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητά του. 

 Απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατυχήματα ή από 
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία νομική 
σχέση με τυχόν προσωπικό (ομάδα έργου) που θα απασχολεί ο Ανάδοχος και δεν έχει καμία 
υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε φύσεως επιπλέον αμοιβής. 

 Δύναται να μην εξαντλήσει το σύνολο του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου, εφ’ όσον κριθεί 
σκόπιμο, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο. 

 Είναι αυτονόητο ότι σε οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ τους ή σε οποιοδήποτε πρόβλημα 
ανακύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια και από τις δύο 
μεριές για φιλική διευθέτησή του.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
(αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης) 

 

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ1  
Προς:   ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/EMAIL  

Α.Φ.Μ. / ΔΟΥ  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  

Α.Δ.Τ.  (Νόμιμου Εκπροσώπου)  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

 
Ο υπογράφων   .......(Όνομα-Επώνυμο-Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.).........................  με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου και 
αναφορικά με την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «Απομάκρυνσης του πληθυσμού των 
φασιανών και οικόσιτων ζώων από τη νήσο Χρυσή Δήμου Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου Κρήτης», όπως αυτές περιγράφονται στη 
με αρ.πρωτ.…………………….... Πρόσκληση, υποβάλλω την παρακάτω προσφορά και δηλώνω την πλήρη αποδοχή (χωρίς όρους και 
αιρέσεις)  και συμμόρφωση με τις γενικές απαιτήσεις-υποχρεώσεις της υπό ανάθεση σύμβασης, όπως προσδιορίζονται 
παρακάτω αλλά και στο Παράρτημα Ι της ως άνω Πρόσκλησης: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

Ο οικονομικός φορέας (ανάδοχος) δεσμεύεται/υποχρεούται: 

1 

Να τηρεί και να εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, εφόσον καταστεί ανάδοχος, 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, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.   

 
 

ΝΑΙ 
  

2 

Ειδικότερα, ως προς την εθνική, εργατική και κοινωνικοασφαλιστική, 
νομοθεσία, υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους 
τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις 
για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες 
αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από τις οικίες 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι 
εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες 
ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων, και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, τις λοιπές 
κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κλπ., θα ευθύνεται δε 
έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που 
προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις 
υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και 
σε κάθε τρίτο. 

ΝΑΙ   

3 

Να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν.4624/2019 
σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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 Προστασίας Δεδομένων / 
General Data Protection Regulation – GDPR). 

ΝΑΙ   

                                                           
1 Το παρόν επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. 
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4 

Να συνεργάζεται με την αναθέτουσα αρχή για την τήρηση της 
σύμβασης. Επίσης να ακολουθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης 
πιστά τις οδηγίες και τις υποδείξεις/κατευθύνσεις και να συνεργαστεί 
με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, με τον τρόπο 
που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης. 

ΝΑΙ   

5 
Να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των 
εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά 
και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. 

ΝΑΙ   

6 

Να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την 
αποτροπή οποιασδήποτε ζημιάς, φθοράς ή βλάβης συμβεί κατά την 
εκτέλεση του έργου και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για 
την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, 
που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των 
προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 
Στις περιπτώσεις αυτές, αν τυχόν υποχρεωθεί η αναθέτουσα αρχή να 
καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
τόκων και εξόδων. Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει καμία αστική ή άλλη 
ευθύνη έναντι του προσωπικού (ομάδας έργου)που θα απασχοληθεί 
για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας που 
προκληθεί στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους στο πλαίσιο 
εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται για την 
αποκατάσταση αυτών, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του. 

ΝΑΙ   

7 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση 
αυτής, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και 
να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα 
ή/και στοιχεία ή κάθε άλλου είδους πληροφορίες που θα περιέλθουν 
σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση 
των συμβατικών του υποχρεώσεων ή επ’ ευκαιρία εκτέλεσης αυτών 
και αφορούν την αναθέτουσα αρχή ή τις δραστηριότητές της.  Ο 
ανάδοχος δεσμεύεται ειδικότερα ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα 
αποκαλύψει τις πληροφορίες ή θα ανακοινώσει προφορικά ή θα 
διαρρεύσει εγγράφως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα διαβιβάσει 
ή θα γνωστοποιήσει προς τρίτους οποιαδήποτε πληροφορία τυχόν 
έρθει σε γνώση του στο πλαίσιο ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου όπως και μετά τη λήξη του η 
αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η διάθεση σε τρίτους με ή χωρίς αμοιβή, 
η παραχώρηση ή η χρησιμοποίηση για άλλο έργο ή η δημοσίευσή 
στοιχείων και εγγράφων σε ιστοσελίδα του διαδικτύου. Σε περίπτωση 
ουσιώδους παραβίασης της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας κατά τα 
ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα τη 
σύμβαση. Σε κάθε δε περίπτωση έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την 
αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας ήθελε υποστεί από την 
αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου. Η υποχρέωση αυτή 
επεκτείνεται και στο προσωπικό του, καθώς και σε κάθε τυχόν 
υπεργολάβο απασχολεί σχετικά. Σε περίπτωση ουσιώδους 
παραβίασης των υποχρεώσεων τήρησης της εμπιστευτικότητας κατά 
τα ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα να καταγγείλει άμεσα 
τη σύμβαση, με όλες τις συνακόλουθες συνέπειες. Σε κάθε δε 
περίπτωση έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την αποκατάσταση 
οποιασδήποτε τυχόν ζημίας ήθελε υποστεί από την αντισυμβατική 
συμπεριφορά του αναδόχου. 

ΝΑΙ   

8 

Αν ο ανάδοχος διαπιστώσει ότι κάποια από τα στοιχεία που του 
παρέχει η αναθέτουσα αρχή είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς 
ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση 
της σύμβασης, θα την ειδοποιήσει εγγράφως και χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση. 

ΝΑΙ   

9 

Ο ανάδοχος και τυχόν προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση 
εξαρτημένης εργασίας με την αναθέτουσα αρχή, οι δε μισθοί και 
αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις (δώρα και 
επιδόματα, εισφορές κλπ.), οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική 
και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, ο 
οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους 
συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ 
αφορμής των σχέσεων αυτών. 

ΝΑΙ   

10 

Οι εργαζόμενοι του αναδόχου που θα διατίθενται για την εκτέλεση 
της σύμβασης θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ή 
πολίτες χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, 
εφόσον για τους τελευταίους δεν συντρέχει κώλυμα δημόσιας τάξης ή 
δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας και να έχουν τη νόμιμη άδεια 
εργασίας. 

ΝΑΙ   
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11 
Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε είδους δαπάνη (προμήθεια υλικών, 
δαπάνες καυσίμων, έξοδα σφαγείων κλπ.) απαραίτητης για την 
καλή και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

ΝΑΙ   

12 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την αναθέτουσα αρχή 
στη περίπτωση που δεν εξαντληθεί το σύνολο του οικονομικού 
αντικειμένου της σύμβασης που θα συναφθεί. 

ΝΑΙ   

13 Η κατάθεση της προσφοράς μου συνεπάγεται εκ μέρους μου την 
πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσης Πρόσκλησης. ΝΑΙ   

i. Μόνο για τις ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, επιπλέον: 

13 

Τα μέλη που αποτελούν την ένωση θα είναι από κοινού και εις 
ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη παρούσα και το 
συμφωνητικό, υποχρεώσεων τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους 
συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο στις 
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να 
προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του 
ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των 
άλλων μελών για την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

ΝΑΙ   

14 

Σε περίπτωση που εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή 
ανωτέρα βία- κάποιο μέλος της ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με το ίδιο τίμημα. Εάν η παραπάνω 
ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, η 
σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη 
σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του 
Αναδόχου, μόνο εφόσον, αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η 
κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης 
εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία 
εξετάζει εάν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του 
διάδοχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της σύμβασης. Εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν 
επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης, τότε αυτά 
οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του 
μέλους που αξιολογήθηκε στην αντίστοιχη φάση της διαδικασίας 
ανάθεσης. Η αντικατάσταση, ωστόσο πρέπει να εγκριθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

ΝΑΙ   

15 
Αποδέχομαι πλήρως (χωρίς όρους και αιρέσεις) τους όρους: i) της 
τελευταίας παραγράφου της παρ. 1.4.1, ii) της παρ. 2.3.2 της ως άνω 
αναφερόμενης Πρόσκλησης της ΑΔΚ.  

ΝΑΙ   

 
Η παρούσα Τεχνική Προσφορά ισχύει για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

 
Τόπος, Ημερομηνία 

Για τον προσφέροντα 
 
 

Υπογραφή-Σφραγίδα 
(Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ: 
 Στήλη  «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»: Στα κελιά της στήλης αυτής έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη απαίτηση είναι 

υποχρεωτική για τον προσφέροντα.   

 Στήλη  «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»: Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προσφέροντα που θα έχει την ένδειξη «ΝΑΙ» 
εάν από την προσφορά αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση ή την ένδειξη «ΟΧΙ» σε αντίθετη περίπτωση. 

 Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»: Τα κελιά της στήλης αυτής θα έχουν συμπληρωθεί (όχι επί ποινή αποκλεισμού),  κατά περίπτωση και όπου 
κρίνεται απαραίτητο, από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα, με παραπομπές σε σελίδες της έντυπης τεχνικής προσφοράς ή σε άλλα 
στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης) 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ:     ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ :  

ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ & ΑΔΤ:   

ΥΠEΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

E-MAIL :  

 
Ο υπογράφων   .......(Όνομα-Επώνυμο-Πατρώνυμο-Α.Δ.Τ.).........................  με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου και 
αναφορικά με την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «Απομάκρυνσης του πληθυσμού των 
φασιανών και οικόσιτων ζώων από τη νήσο Χρυσή Δήμου Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου Κρήτης», όπως αυτές περιγράφονται στη 
με αρ.πρωτ….……………….. Πρόσκληση, υποβάλλω την παρακάτω προσφορά: 
 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

α/α ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

[άτομα 
από κάθε 

είδος] 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

      χωρίς Φ.Π.Α. (€) 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
 με Φ.Π.Α. (€) 
(5) = (3) + (4) 

1 Οικόσιτο ζώο 1 € € € 

2 Φασιανός  1 € € € 

 Η συνολική προσφερόμενη τιμή (για κάθε άτομο από το είδος α/α 1 του ως άνω Πίνακα) χωρίς Φ.Π.Α. 
ανέρχεται στο ποσό των ………………………………………(ολογράφως)…………………………………….. 

 Η συνολική προσφερόμενη τιμή (για κάθε άτομο από το είδος α/α 2 του ως άνω Πίνακα) χωρίς Φ.Π.Α. 
ανέρχεται στο ποσό των ………………………………………(ολογράφως)…………………………………….. 

Οι ως άνω αναγραφόμενες τιμές δεν υπερβαίνουν την μέγιστη εκτιμώμενη (συνολική και επιμέρους) αξία (χωρίς 
και με Φ.Π.Α.) που έχει τεθεί στο Μέρος Β. του Παραρτήματος Ι της ως άνω αναφερόμενης Πρόσκλησης της ΑΔΚ. 

Χρόνος ισχύος προσφοράς: 
Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
 
Αφού έλαβα γνώση των ορών της με αρ. πρωτ. ………………. Πρόσκλησης για την παροχή των εν θέματι υπηρεσιών, 
δηλώνω ότι τους αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη. 

 
Τόπος/ Ημερομηνία…………………… 

Για τον προσφέροντα 
Υπογραφή - Σφραγίδα 

(Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης) 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Δημόσια Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών «Απομάκρυνσης του πληθυσμού των φασιανών και 
οικόσιτων ζώων από τη νήσο Χρυσή Δήμου Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου Κρήτης», μέχρι του ποσού των 
έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι δεκατρείς χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ 
(13.640,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
Στο Ηράκλειο σήμερα .....  - … - 2022, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου, Μ.Παρλαμά 2 & Λ.62 
Μαρτύρων, ΤΚ: 71304, Ηράκλειο, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

αφενός η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (ΑΔΚ) με Α.Φ.Μ. 090306519 & Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου, νομίμως 
εκπροσωπούμενη από την κα. Κοζυράκη Μαρία, Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, 
εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή»  

και αφετέρου ο/η κ………(πλήρη στοιχεία για φυσικό πρόσωπο)……… ή η εταιρεία με την επωνυμία 
«……………………….………………….…….» που εδρεύει στην ………………........(στοιχεία διεύθυνσης και 
επικοινωνίας) ………………..…….......  με Α.Φ.Μ.: .......................... & Δ.Ο.Υ.: ...................... και εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον/την κ…………(ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου)…………..εφεξής  «Ανάδοχος», 
 
σε συνέχεια της αρ. πρωτ……………………………. [ΑΔΑ:…………………………..ΑΔΑΜ: ……………………………..] 
απόφασης της Συντονίστριας της ΑΔΚ με την οποία ανατέθηκε απευθείας στον Ανάδοχο η παροχή των 
υπηρεσιών της με αρ. πρωτ. οικ…………………………. Πρόσκλησης με ΑΔΑΜ:………………………………… 
 

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

 
 

Άρθρο 1ο 
Αντικείμενο της σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή με το παρόν αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τις 
υπηρεσίες «Απομάκρυνσης του πληθυσμού των φασιανών και οικόσιτων ζώων από τη νήσο Χρυσή 
Δήμου Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου Κρήτης».   
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 98300000-6   Διάφορες Υπηρεσίες. 

 
Άρθρο 2ο 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες 
Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις 

 
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές – Απαιτήσεις είναι σύμφωνες με τη με αρ.πρωτ. ….  …./…/2022 Τεχνική 
Προσφορά και το υποβληθέν Φύλλο Συμμόρφωσης του Αναδόχου.  
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Άρθρο 3ο 
Διάρκεια της Σύμβασης 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρεις μήνες από την υπογραφή του παρόντος. 

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει 
η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα 
της σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, 
όπως ισχύει, και το άρθρο 14ο του παρόντος. 
 
 

Άρθρο 4ο 
Παρακολούθηση Εκτέλεσης Σύμβασης 

Παραλαβή αντικειμένου Σύμβασης  
 

Ι. Παρακολούθηση Εκτέλεσης Σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης θα διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής, που έχει οριστεί με τη με αρ. πρωτ. …/….-….-2022 [ΑΔΑ: 
……………………………..] Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τη παροχή 
υπηρεσιών με τίτλο:  «Απομάκρυνση του πληθυσμού των φασιανών και οικόσιτων ζώων από τη νήσο 
Χρυσή Δήμου Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου Κρήτης». 

Ο ρόλος της ως άνω Επιτροπής είναι η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου του παρόντος. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 216 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 
ΙΙ. Παραλαβή αντικειμένου Σύμβασης 

Λόγω της ιδιαιτερότητας του φυσικού αντικειμένου της παρούσας, ορίζεται ότι η παραλαβή των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, ήτοι η βεβαίωση καλής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών θα διενεργηθεί 
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, μετά την ολοκλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

Ειδικότερα η αναθέτουσα αρχή ορίζει ότι προκειμένου να συντελεστεί η παραλαβή των παρεχόμενων 
υπηρεσιών από την ως άνω αρμόδια Επιτροπή απαιτείται η προσκόμιση από τον Ανάδοχο των κάτωθι 
δικαιολογητικών: 

 Βεβαίωση/ώσεις (αποκλειστική χρήση του Υποδείγματος του Παραρτήματος VI της παρούσας), 
αρμοδίως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες (σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στην 
Ενότητα Α.3 του Παραρτήματος Ι της παρούσας), συνοδευόμενες υποχρεωτικά από φωτογραφικό 
υλικό. Οι εν θέματι Βεβαιώσεις θα προσκομίζονται κάθε φορά που θα απομακρύνονται 
οικόσιτα ζώα ή/και φασιανοί από τη νήσο Χρυσή στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΔΚ που διοικεί 
τη σύμβαση, ήτοι στη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ). 

 Βεβαίωση/ώσεις ή απόκομμα/τα φορολογικών στοιχείων/παραστατικών εκδιδόμενα από την 
αδειοδοτούμενη εγκατάσταση μονάδας σφαγής και συντήρησης κρέατος στην οποία έχουν 
παραδοθεί τα οικόσιτα ζώα προκειμένου να σφαγούν και να διατεθεί το κρέας τους. 

 Υπεύθυνη/ες Δήλωση/εις του Αναδόχου όπου θα δηλώνει τον ακριβή κάθε φορά αριθμό των 
φασιανών που παραδίδει σε ιδιωτική επιχείρηση εκτροφής/αναπαραγωγής/φροντίδας και 
συντήρησης ζώων εγκατεστημένη στην περιοχή Κουρούνες νομού Λασιθίου. 

 Όλα τα ως άνω οριζόμενα δικαιολογητικά, αφού ελέγχονται και γίνονται αποδεκτά από την 
υπηρεσία της ΑΔΚ που διοικεί τη σύμβαση, θα προσκομίζονται στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
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και Παραλαβής της ΑΔΚ, προκειμένου η δεύτερη - μετά την ολοκλήρωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών - να προβεί στη παραλαβή τους, ήτοι στη βεβαίωση της καλής εκτέλεσης αυτών. 

Κατά τη διαδικασία της παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, υποχρεούται δε να παρίσταται και ο ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η Επιτροπή Παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, β) είτε 
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.13.3 και 2.13.4 της Πρόσκλησης.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς 
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις.  Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζόμενων στο άρθρο 220 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 
2.13.1 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 2.13.3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 219 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.   

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 219 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

Ακολούθως, θα διενεργείται η παραλαβή και έγκριση των παρεχόμενων υπηρεσιών (ή παραδοτέων) από 
την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ), σε εφαρμογή του Άρθρου 8 της από 8-6-2022 
[ΑΔΑ:6Χ7Κ7ΛΚ-10Β, ΑΔΑΜ: 22SYMV010724145 2022-06-09]  Προγραμματικής Σύμβασης. 
 

Άρθρο 5ο 
Απόρριψη παραδοτέων - αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών (ή/και 
παραδοτέων), με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και την 
παράγραφο 2.8.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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Άρθρο 6ο 
Συμβατική Αμοιβή – Χρηματοδότηση Σύμβασης 

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου για την παροχή των εν θέματι υπηρεσιών ανέρχεται μέχρι του 

συνολικού ποσού των έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι μέχρι του συνολικού 

ποσού των δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (13.640,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

(24%). 

Ακολουθεί αναλυτικός Πίνακας με τις Προσφερόμενες Τιμές του Αναδόχου:  
 ανά άτομο οικόσιτου ζώου και 
 ανά άτομο φασιανού 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 

(βάσει της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου) 
 

Η συμβατική αμοιβή παραμένει σταθερή, δεν υπόκεινται σε καμία μεταβολή καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και δεν αναθεωρείται από οποιαδήποτε αιτία. 

 
Φορέας Χρηματοδότησης της παρούσας είναι η Περιφέρεια Κρήτης/Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου 
(ΠΚ/ΠΕΛ). 
Η παρούσα Σύμβαση χρηματοδοτείται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) της ΠΚ/ΠΕΛ και 
συγκεκριμένα από το Έργο με κωδ. από 04.09.20.006 και με τίτλο «Σχέδιο Διαχείρισης Νήσου Χρυσής» 
και με συνολικό προϋπολογισμό 600.000,00€. 
Για την παρούσα Σύμβαση έχει εκδοθεί η με αρ.πρωτ. 155804/30-05-2022, ΑΔΑΜ: 22REQ010654349 2022-
05-31, ΑΔΑ: ΡΟΩΔ7ΛΚ-Β4Δ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 220.000,00€ για το οικονομικό έτος 
2022 και 380.000,00€ για το οικονομικό έτος 2023. Η εν θέματι απόφαση έλαβε α/α 2903 καταχώρησης 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης με ΑΑ 
Βεβ: 2836. 

 
Άρθρο 7ο 

Τρόπος Πληρωμής - Κρατήσεις 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον κάτωθι τρόπο: 

Το 100% της συνολικής αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) που θα προκύπτει, μετά την οριστική παραλαβή του 
συνόλου των υπηρεσιών, από τους κάτωθι τύπους: 

 Συνολικός αριθμός φασιανών που απομακρύνθηκαν  x  Προσφερόμενη Τιμή Αναδόχου (χωρίς 
Φ.Π.Α.) ανά άτομο φασιανού  
ή/και 

 Συνολικός αριθμός οικόσιτων ζώων που απομακρύνθηκαν x Προσφερόμενη Τιμή Αναδόχου 
(χωρίς Φ.Π.Α.) ανά άτομο οικόσιτου ζώου. 

και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 11.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο αποτελεί το μέγιστο 
εκτιμώμενο συνολικό κόστος της δαπάνης της παρούσας δημόσιας σύμβασης. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, όπως 
ισχύει, καθώς και τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 2.7 της αρ.πρωτ. …. /  …-…-2022 [ΑΔΑΜ: ………………………..] 
Πρόσκλησης  και στο Άρθρο 6 της από 8-6-2022 [ΑΔΑ: 6Χ7Κ7ΛΚ-10Β, ΑΔΑΜ: 22SYMV010724145 2022-06-
09] Προγραμματικής Σύμβασης.  

Ειδικότερα,  η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει μετά τη: 

  Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της 
αναθέτουσας αρχής και  

 το Πρακτικό Παρακολούθησης-Παραλαβής της Κοινής Επιτροπής (ΚΕΠ) του Άρθρου 8 της ως άνω 
Προγραμματικής Σύμβασης.  
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 Το τιμολόγιο θα εκδίδεται από τον εκάστοτε Ανάδοχο στην επωνυμία και το ΑΦΜ της ΠΚ/ΠΕΛ. 

 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (Φορέας Υλοποίησης) θα μεριμνά να διαβιβάζει αμελλητί 
ολοκληρωμένο φάκελο που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών δαπάνης στην αρμόδια, 
για έλεγχο και πληρωμή, υπηρεσία της ΠΚ/ΠΕΛ (Φορέα Χρηματοδότησης).  

 
Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 
συνδυασμό με το 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. 
 
Για την πληρωμή απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά: 
α) Πρακτικό Παρακολούθησης-Παραλαβής της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Άρθρου 8 της από 8-6-2022 
[ΑΔΑ: 6Χ7Κ7ΛΚ-10Β, ΑΔΑΜ: 22SYMV010724145 2022-06-09] Προγραμματικής Σύμβασης, για κάθε παράδοση που 
αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου. 
β) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών) της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής της ΑΔΚ, για κάθε παράδοση που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικειμένου, 
σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
γ) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών του Αναδόχου. 
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
ε) Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο 
(απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από 
βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 
2/107929/0026 ΦΕΚ Β’ 3172/2013). 
στ) Γνωστοποίηση ΑΜΚΑ ή ΑΜΕ της εταιρίας (αριθμός Μητρώου Εργοδότη στον οποίο εκδίδεται η ασφαλιστική 
ενημερότητα). 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει κάθε επιπλέον δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή της δαπάνης. 

Το/α  τιμολόγιο/α θα εκδοθεί/ούν από τον Ανάδοχο στην επωνυμία και το ΑΦΜ της ΠΚ/ΠΕΛ. 
Συγκεκριμένα στα κάτωθι στοιχεία: 

Επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, ΤΚ: 72100, Άγιος Νικόλαος Ν.Λασιθίου 
Α.Φ.Μ.: 997579388 
ΔΟΥ: Ηρακλείου 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (Φορέας Υλοποίησης) μεριμνά να διαβιβάζει αμελλητί 
ολοκληρωμένο φάκελο που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών δαπάνης στην αρμόδια, για 
έλεγχο και πληρωμή, υπηρεσία της ΠΚ/ΠΕΛ (Φορέα Χρηματοδότησης).  
 
Κρατήσεις 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υπό προμήθεια είδους στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται κατά τα προβλεπόμενα στο Ν.4912/2022 (ΦΕΚ Α 59/17.3.2022), 
 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 
β) Κάθε άλλη εν ισχύ κράτηση κατά την εκκαθάριση των τιμολογίων. 
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Κατά την πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας (άρθρο 64 του ν. 4172/2013 όπως ισχύει). 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο και θα αποδίδεται από 
τον ανάδοχο. 

Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση των παραπάνω κρατήσεων, ο ανάδοχος επιβαρύνεται σύμφωνα 
με τις νέες διατάξεις. 

 
Άρθρο 8ο 

Γενικές Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται να τηρεί και να εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης, εφόσον καταστεί ανάδοχος, 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, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α 
του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.   

2. Ειδικότερα, ως προς την εθνική, εργατική και κοινωνικοασφαλιστική, νομοθεσία, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική 
Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες 
αποδοχές στους εργαζόμενους οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπόμενων από τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι 
εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους 
όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, τις 
λοιπές κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κλπ., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών 
Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να 
εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε 
κάθε τρίτο. 

3. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν.4624/2019 σχετικά με 
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 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 Προστασίας Δεδομένων / General Data 
Protection Regulation – GDPR). 

4. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με την αναθέτουσα αρχή για την τήρηση της 
σύμβασης. Επίσης να ακολουθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης πιστά τις οδηγίες και τις 
υποδείξεις/κατευθύνσεις και να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία, Επιτροπή ή και κάθε τρίτο, 
με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Δ/νση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που 
διοικεί τη σύμβαση. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων 
και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για κάθε ατύχημα που ήθελε 
συμβεί στο προσωπικό του. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή 
οποιασδήποτε ζημιάς, φθοράς ή βλάβης συμβεί κατά την εκτέλεση του έργου και είναι μοναδικός 
υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που 
τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, αν τυχόν υποχρεωθεί η αναθέτουσα αρχή να 
καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτήν το αντίστοιχο 
ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η αναθέτουσα αρχή δε φέρει καμία αστική ή 
άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού (ομάδας έργου) που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση της 
σύμβασης. Σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας που προκληθεί στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους 
στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται για την αποκατάσταση αυτών, 
εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του. 

7. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή/και στοιχεία ή κάθε άλλου είδους πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά 
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την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων ή επ’ ευκαιρία 
εκτέλεσης αυτών και αφορούν την αναθέτουσα αρχή ή τις δραστηριότητές της.  Ο ανάδοχος 
δεσμεύεται ειδικότερα ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα αποκαλύψει τις πληροφορίες ή θα 
ανακοινώσει προφορικά ή θα διαρρεύσει εγγράφως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα διαβιβάσει ή 
θα γνωστοποιήσει προς τρίτους οποιαδήποτε πληροφορία τυχόν έρθει σε γνώση του στο πλαίσιο ή 
επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου όπως και μετά τη λήξη του η αναπαραγωγή, η αντιγραφή, η διάθεση 
σε τρίτους με ή χωρίς αμοιβή, η παραχώρηση ή η χρησιμοποίηση για άλλο έργο ή η δημοσίευσή 
στοιχείων και εγγράφων σε ιστοσελίδα του διαδικτύου. Σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης της 
υποχρέωσης εμπιστευτικότητας κατά τα ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα να καταγγείλει 
άμεσα τη σύμβαση. Σε κάθε δε περίπτωση έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την αποκατάσταση 
οποιασδήποτε τυχόν ζημίας ήθελε υποστεί από την αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου. Η 
υποχρέωση αυτή επεκτείνεται και στο προσωπικό του. Σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης των 
υποχρεώσεων τήρησης της εμπιστευτικότητα κατά τα ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα να 
καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση, με όλες τις συνακόλουθες συνέπειες. Σε κάθε δε περίπτωση έχει 
δικαίωμα να διεκδικήσει την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας ήθελε υποστεί από την 
αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου. 

8. Αν ο ανάδοχος διαπιστώσει ότι κάποια από τα στοιχεία που του παρέχει η αναθέτουσα αρχή είναι 
ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της 
σύμβασης, θα την ειδοποιήσει εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. 

9. Ο ανάδοχος και τυχόν προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, δεν 
έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την αναθέτουσα αρχή, οι δε μισθοί και 
αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις (δώρα και επιδόματα, εισφορές κλπ.), οι 
οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον 
ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή 
άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών. 

10. Οι εργαζόμενοι του αναδόχου που θα διατίθενται για την εκτέλεση της σύμβασης θα πρέπει να είναι 
Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ή πολίτες χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, 
εφόσον για τους τελευταίους δεν συντρέχει κώλυμα δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας ή 
δημόσιας υγείας και να έχουν τη νόμιμη άδεια εργασίας. 

11. Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε είδους δαπάνη (προμήθεια υλικών, δαπάνες καυσίμων, έξοδα 
σφαγείων κλπ.), απαραίτητης για την καλή και έντεχνη εκτέλεση της εργασίας. 

12. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την αναθέτουσα αρχή στη περίπτωση που δεν 
εξαντληθεί το σύνολο του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης που θα συναφθεί. 

13. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των 
όρων της παρούσης.  
 

Για τις ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, επιπλέον: 
14. Τα μέλη που αποτελούν την ένωση θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

αναθέτουσας αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη παρούσα και το 
συμφωνητικό, υποχρεώσεων τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να 
προβληθούν έναντι της αναθέτουσας αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες 
και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

15. Σε περίπτωση που εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία- κάποιο μέλος της 
ένωσης δε μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με 
το ίδιο τίμημα. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, η 
σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα 
εναπομείναντα μέλη του αναδόχου, μόνο εφόσον, αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση 
για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια 
της αναθέτουσας αρχής, η οποία εξετάζει εάν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του 
διάδοχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της σύμβασης. Εάν η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει ότι 
τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης, τότε αυτά 
οφείλουν να ορίσουν αντικαταστάτη με προσόντα αντίστοιχα του μέλους που αξιολογήθηκε στην 
αντίστοιχη φάση της διαδικασίας ανάθεσης. Η αντικατάσταση, ωστόσο πρέπει να εγκριθεί από την 
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αναθέτουσα αρχή. 
16. Η κατάθεση της προσφοράς συνεπάγεται εκ μέρους των προσφερόντων την πλήρη αποδοχή των 

όρων i) της τελευταίας παραγράφου της παρ. 1.4.1, ii) της παρ. 2.3.2 της παρούσας Πρόσκλησης της 
ΑΔΚ. 

 
 

Άρθρο 9ο 
Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης: 
 Θα παρακολουθεί την πιστή εκτέλεση της σύμβασης και θα υποστηρίζει και θα παρέχει στον 

ανάδοχο κάθε αναγκαία πληροφορία για τη βέλτιστη εκτέλεση του έργου του. 
 Δεν φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την 

εκτέλεση της σύμβασης.  Σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας που προκληθεί στο προσωπικό του 
Αναδόχου ή σε τρίτους, στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούνται για την 
αποκατάσταση αυτών, εφόσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητά του. 

 Απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατυχήματα ή από 
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία νομική 
σχέση με τυχόν προσωπικό (ομάδα έργου) που θα απασχολεί ο Ανάδοχος και δεν έχει καμία 
υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε φύσεως επιπλέον αμοιβής. 

 Δύναται να μην εξαντλήσει το σύνολο του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου, εφ’ όσον κριθεί 
σκόπιμο, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης στον Ανάδοχο. 

 Είναι αυτονόητο ότι σε οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ τους ή σε οποιοδήποτε πρόβλημα 
ανακύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια και από τις δύο 
μεριές για φιλική διευθέτησή του.  
 

 

Άρθρο 10ο 
Τροποποίηση της Σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 
Κατόπιν, αρχικώς, γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, ήτοι της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης και έγκριση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Άρθρου 8 της από 8-6-2022 [ΑΔΑ:6Χ7Κ7ΛΚ-10Β, ΑΔΑΜ: 22SYMV010724145 2022-06-09]  Προγραμματικής 
Σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 132 και 201 του ν.4412/2016, όπως ισχύει και 
σύμφωνα με τις οδηγίες που εξέδωσε η ΕΑΑΔΗΣΥ με την αρ.πρωτ.3802/14-06-2017 [ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ) 
Κατευθυντήρια Οδηγία (Κ.Ο.) 22/2017Μ, καθώς και με κάθε άλλη σχετική Κ.Ο. 

 
Άρθρο 11ο 

Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης - Καταγγελίας της Σύμβασης 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
παρούσα σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα με το άρθρο 133 του ν. 4412/2016, 
όπως ισχύει, εφόσον: 

α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, όπως ισχύει, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.  
β) Ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύναψης σύμβασης, με την επιφύλαξη της 
παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.  
γ) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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δ) Ο Ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2.3.1 της αρ.πρωτ. …. / ..-..-2022 [ΑΔΑΜ: 
……………………………………..] Πρόσκλησης. 
ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, 
υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 
στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 
στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας (ρήτρα του Παραρτήματος Ι του παρόντος συμφωνητικού).  
 

 
Άρθρο 12ο 

Κήρυξη Αναδόχου ως Έκπτωτου - Κυρώσεις 

Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
(άρθρο 203 του ν.4412/2016, όπως ισχύει) από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 
της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί 
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 
εφόσον δεν εκτελέσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες στον τόπο και μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον 
χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016, όπως 
ισχύει. 

Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί στον Ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 
τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τέθηκε 
με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 
προθεσμία τριάντα [30] ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής.  Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του Αναδόχου 
προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους που οδήγησαν σε αυτή. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
Άρθρο 13ο 

Ποινικές Ρήτρες 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στο άρθρο 218 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.   

Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς Φ.Π.Α. επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
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γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Σε περίπτωση διαφωνίας του Αναδόχου με την επιβληθείσα ποινική ρήτρα, αυτός μπορεί να ασκήσει 
προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 205 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα του άρθρου 16 του 
παρόντος. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Αν γίνει δεκτή 
η προσφυγή εν όλω ή εν μέρει, η επιβληθείσα ποινή εξαλείφεται ή προσαρμόζεται ανάλογα. Η απόρριψη 
της προσφυγής καθιστά οριστική την επιβληθείσα ποινή.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο.  

 
Άρθρο 14ο 

Διοικητικές Προσφυγές κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των όρων των 
άρθρων 12 (Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου-Κυρώσεις), 13 (Ποινικές Ρήτρες) και 5 (Απόρριψη 
παραδοτέων-αντικατάσταση) και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να υποβάλει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης.  Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.  Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα.  Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής.  Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική.  Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί  (άρθρο 205 του ν.4412/2016, όπως ισχύει) 

 
Άρθρο 15ο 

Ανωτέρα Βία 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

 
Άρθρο 16ο 

Εκχώρηση Σύμβασης 

Η εκχώρηση των εισπρακτέων δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή, επιτρέπεται μόνο σε 
αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αποκλειστικά και 
μόνο για την εκτέλεση των υπηρεσιών που αναλαμβάνει με την παρούσα.  Σε κάθε περίπτωση, έχουν 
εφαρμογή οι κείμενες διατάξεις περί εκχώρησης απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, ήτοι όσα ορίζονται στο 
άρθρο 145 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει. 

Οποιαδήποτε εκχώρηση (μερική ή ολική), σύσταση ενέχυρου ή μεταβίβαση της σύμβασης, οποιουδήποτε 
δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέουν από αυτήν, απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής και της Περιφέρειας Κρήτης/ΠΕΛ.  Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε 
μεταβίβαση ή εκχώρηση της σύμβασης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΑΔΚ και της 
ΠΚ/ΠΕΛ, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις που 
προβλέπονται για αθέτηση της σύμβασης. 
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Άρθρο 17ο 
Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137) 

(αφορά σε φυσικά πρόσωπα) 
Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 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 Προστασίας Δεδομένων / General 
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019. 
Ειδικότερα: 
Α. Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 
ισχύουν τα παρακάτω: 
Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και 
επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου 
που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης,  την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την 
εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους 
υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι 
οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση,  
αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων 
επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) 
γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, 
(στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους 
εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς. 
Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη 
νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 
Καθ’ όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο 
Ανάδοχος έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή 
και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο. 
Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 
4624/2019, όπως ισχύει. 
Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα 
επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου. 
Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της 
Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (Καλαντζάκης Ιωάννης, email:  dpo@apdkritis.gov.gr, τηλ: 
6936988100). 
Β. Ως προς την επεξεργασία από τον ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 ΓΚΠΔ. Ειδικότερα, ισχύουν τα 
παρακάτω: 
α) ο ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών της αναθέτουσας αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),  
β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική 
υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,  
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γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 ΓΚΠΔ,  
δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την 
επεξεργασία,  
ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,  
στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις 
πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,  
ζ) κατ’ επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (αναθέτουσα αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών 
επεξεργασίας και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους 
μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  
η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της 
συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει 
τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.  
ι) Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη 
ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.  

 
Άρθρο 18ο 

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται:  i) οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ii) οι όροι 
της παρούσας Σύμβασης και συμπληρωματικά της σχετικής Πρόσκλησης και iii) ο Αστικός Κώδικας 
(συμπληρωματικά). 

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία.  Κάθε διαφορά που θα 
προκύψει μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην 
εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα επιλυθεί κατά τα 
αναφερόμενα στα άρθρα 205 και 205Α του ν.4412/2016, όπως ισχύει.  Η διοικητική και η δικαστική 
διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο. 

Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται 
μεταξύ τους. 

 
Άρθρο 19ο 

Τελικές Διατάξεις 

Όλες οι προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση είναι σε ημερολογιακές ημέρες, μήνες ή 
έτη, εκτός αν ορίζεται ρητώς στην παρούσα ότι πρόκειται για εργάσιμες ημέρες. Για τον υπολογισμό των 
προθεσμιών εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.  

Όπου στην παρούσα Σύμβαση γίνεται παραπομπή σε αριθμό άρθρου, χωρίς άλλο προσδιορισμό, νοούνται 
τα άρθρα αυτής της Σύμβασης.  

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί οποιαδήποτε συμφωνία, η οποία 
δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 132 ν. 4412/2016, όπως 
ισχύει.  

Η παράλειψη οποιοδήποτε των συμβαλλομένων να εφαρμόσει οποτεδήποτε οποιονδήποτε από τους 
όρους τις Σύμβασης ή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται σ’ αυτή, δεν μπορεί 
να θεωρηθεί παραίτηση από αυτούς τους όρους ή τα δικαιώματα ή να επηρεάσει την ισχύ της Σύμβασης. 
Καμιά τέτοια παραίτηση δεν θα έχει ισχύ ούτε θα αποτελεί δέσμευση κατά οποιοδήποτε των Μερών, 
εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Μέρους αυτού.  

Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται έτσι, ώστε να διατηρείται η 
λειτουργικότητα της σύμβασης.  Εάν κάποιος όρος της σύμβασης δεν είναι λειτουργικός, δεν επηρεάζεται 
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η ισχύς των υπολοίπων όρων. Τα συμβαλλόμενα μέρη σε αυτήν την περίπτωση είναι υποχρεωμένα να 
βρουν μία δίκαιη και οικονομική λύση με την οποία θα διορθώνεται η μη λειτουργικότητα του όρου.  
Αν οποιοσδήποτε όρος της παρούσας Σύμβασης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εφαρμόσιμος για 
οποιοδήποτε λόγο, δεν θίγεται η νομιμότητα, το κύρος και η εφαρμογή των λοιπών όρων της Σύμβασης 
αυτής, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ και ενέργεια.  

Τα στοιχεία της παρούσας σύμβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής και 
θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της είναι: 

 Η με αρ.πρωτ.…../ …-…-2022 [ΑΔΑΜ: ……………………….] Πρόσκληση με τα Τεύχη της, 
 Τυχόν διευκρινίσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Αναθέτουσα 

Αρχή καθ΄ όλη τη διαδικασία διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης και μέχρι το στάδιο 
υπογραφής της παρούσας σύμβασης, 

 Η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 
Επισημαίνεται ότι, το κείμενο της παρούσας σύμβασης κατισχύει της κατατιθέμενης προσφοράς του 
Αναδόχου εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης 
ανάμεσα στη Σύμβαση, την απόφαση ανάθεσης και τη Πρόσκληση, τα παραπάνω ισχύουν με φθίνουσα 
σειρά με επικρατέστερο το κείμενο της Σύμβασης.  

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των δύο 
συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια 
πρωτότυπα. Από αυτά, από ένα (1) έλαβαν οι συμβαλλόμενοι, ένα (1) διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια 
Κρήτης/Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου (Φορέας Χρηματοδότησης) και ένα (1) στην Αναθέτουσα Αρχή. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
              ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ                              ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
(αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης) 

 
ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  

Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν 
ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο 
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.  

Ειδικότερα ότι: 

1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας 
μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των 
προκαταρκτικών διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί. 

2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των προσφορών, είτε ατομικώς είτε 
σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του ανταγωνισμού. 

3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης 
παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης. 

4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή 
έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, 
καθώς και συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και 
τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα 
πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα προαναφερόμενα πρόσωπα. 

5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε  να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 
ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της 
αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της, 

6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή 
παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή 
συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε προσώπου ή οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις 
διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την 
αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών 
υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους 
ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος, 

7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε 
να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας,  

8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη 
και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, 
συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης 
(συμπεριλαμβανομένων και των υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της 
αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων 
αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν 
γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση 
αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι τη λήξη της.  

 

Υπογραφή/Σφραγίδα 

 

Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με 
το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. 
...................., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον .........................................  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων   
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 
υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ 
εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της 
προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος 
Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση 
των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής 
και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα 
χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση 
των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, 
δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής 
και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός 
εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια 
σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα 
προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί 
κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον 
υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της 
ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία 
απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη 
επεξεργασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Άλλο περιγραφικό έντυπο - Υπόδειγμα 
(αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης) 

 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
(της παρ. 2.13.1 του Τεύχους Β΄ της Πρόσκλησης) 

 

 

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ……………………..(ονοματεπώνυμο Αναδόχου)…………………… δηλώνω υπεύθυνα ότι σήμερα 
…/…./ 2022, ημέρα ……………… και ώρα …………………, προέβη στην απομάκρυνση ………………….(αριθμός οικόσιτων 
ζώων/φασιανών- ολογράφως και αριθμητικώς)……………………… από τη νήσο Χρυσή τα οποία και αποβίβασα στη 
……………………….…(αναγραφή του τόπου αποβίβασης των ζώων/φασιανών από το πλωτό 
σκάφος)……………………………ενώπιον υπαλλήλου της Δ/νσης Δασών Λασιθίου (ή της ΑΔΚ).  

 

 

 

 

 Ιεράπετρα,      …. / …. / ……. 

                                           Ο Δηλών 

 
                 Υπογραφή - Σφραγίδα 
                                  (Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου) 
 

 

 

Συνημμένα: 
1. Φωτογραφικό υλικό 
  

                                 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (ή ΑΔΚ) 

Βεβαιώνουμε την απομάκρυνση ………………………..………(αριθμός 
ζώων/φασιανών………………………)……………… 
από τη νήσο Χρυσή Δήμου Ιεράπετρας νομού Λασιθίου Κρήτης. 
 
 
                                         Ιεράπετρα,  .… /…. /….. 

                         Ο υπάλληλος της Δ/νσης Δασών Λασιθίου (ή ΑΔΚ) 

 

                                          Υπογραφή-Σφραγίδα 

                                    (Ονοματεπώνυμο/Ιδιότητα) 
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