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ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενοι 
Οικονομικοί Φορείς 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας για την εκπόνηση 
του έργου «Προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας της ευρύτερης περιοχής του όρους 
Ολύμπου, για ένταξη στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Συνθήκης για 
την προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO» 

 

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προτίθεται να προβεί στην 
ανάθεση υπηρεσίας παροχής συμβουλών για την εκπόνηση του έργου «Προετοιμασία φακέλου 
υποψηφιότητας της ευρύτερης περιοχής του όρους Ολύμπου, για ένταξη στον κατάλογο των 
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Συνθήκης για την προστασία της Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO». 
 
Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης: 

Αντικείμενο Πρόσκλησης 
Υπηρεσία παροχής συμβουλών για την εκπόνηση του έργου 
«Προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας της ευρύτερης 
περιοχής του όρους Ολύμπου, για ένταξη στον κατάλογο των 
Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Συνθήκης για την 
προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής 
Κληρονομιάς της UNESCO» 

Κριτήριο ανάθεσης 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες 

συμβάσεις (CPV) 
[73200000-4]-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 
έρευνας και ανάπτυξης 

Προϋπολογισμός Προϋπολογισθείσα δαπάνη: έως του ποσού των 
τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€) χωρίς ΦΠΑ 

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών 

17 Σεπτεμβρίου 2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 
13:00μ.μ. 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. 

 
1. Περιγραφή αντικειμένου 

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, , προτίθεται να προβεί σε 
ανάθεση υπηρεσίας συμβούλων για την προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας της ευρύτερης 
περιοχής του όρους Ολύμπου, για ένταξη στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
της Συνθήκης για την προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της 
UNESCO. 

Η περιοχή έχει καταχωρηθεί από την 16/01/2014 στην δοκιμαστική λίστα της Ελλάδας (tentative 
list) για τις προτεινόμενες περιοχές προς ένταξη στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς. (Ref.: 5862) 
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Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να δομηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο έγγραφο των 
λειτουργικών προδιαγραφών «Operational Guidelines for the implementation of the Word 
Heritage Convention» (https://whc.unesco.org/en/guidelines/), στο οποίο αναφέρονται οι 
κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της Σύμβασης και για την ανακήρυξη μιας περιοχής 
σε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. 

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να προετοιμαστεί στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα 
και να δομηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο ΙΙΙ.Β των λειτουργικών 
προδιαγραφών και ενδεικτικά να περιλαμβάνει : 

 Καθορισμός ορίων και περιγραφή του τόπου 

 Αιτιολόγηση της αξίας και της σημασίας του τόπου για την εγγραφή του στον κατάλογο 

 Κριτήρια για την εκτίμηση της καθολικής αξίας του προτεινόμενου αγαθού (στην 
περίπτωσή μας ο Όλυμπος).  

 Καθεστώς ακεραιότητας (ως προς την προστασία και διαχείριση) 

 Διαδικασία παρακολούθησης της κατάστασης διατήρησης της περιοχής 

 Βιβλιογραφία σχετικά με την περιοχή 

 Σύγκριση με άλλα παρόμοια μνημεία και αναφορά σε καλές πρακτικές 

Ο φάκελος της υποψηφιότητας θα περιλαμβάνει εκτός των ανωτέρω, και την εκπόνηση  ειδικού 
διαχειριστικού σχεδίου για την υπό αξιολόγηση περιοχή σύμφωνα με τα άρθρα 108 έως 118 των 
λειτουργικών προδιαγραφών. Στόχος του σχεδίου είναι ο καθορισμός των μέτρων και έργων για 
την διαχείριση και διατήρηση της αξίας της περιοχής. Το διαχειριστικό σχέδιο θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστο να περιλαμβάνει: 

 Υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας 

 Εφαρμογή του πλαισίου προστασίας  

 Συμβατότητα της πρότασης με τα επίπεδα σχεδιασμού 

 Σχέδιο Διαχείρισης 

 Σχέδιο Δράσης του Σχεδίου διαχείρισης 

 Πολιτικές και προγράμματα που αφορούν την διαχείριση της περιοχής 

 Παρακολούθηση του σχεδίου Διαχείρισης 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας 

 
2. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ 
(30.000€) χωρίς ΦΠΑ ήτοι τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του Οργανισμού Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) Λογαριασμός Λογιστικού σχεδίου 61.03, οικ. 
έτη 2021-2022. 
Σχετική δέσμευση πίστωσης: η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3092/26-08-2021 Α.Α.Υ. (ΑΔΑΜ: 
21REQ009141612, ΑΔΑ: 645Μ46ΜΑΖΤ-ΝΟΖ)  
 

mailto:info@necca.gov.gr
https://necca.gov.gr/
https://whc.unesco.org/en/guidelines/


 
Λ. Μεσογείων 207, 2ος όροφος, 115 25 Αθήνα, 

Τηλ. 210 8089271, email: info@necca.gov.gr , https://necca.gov.gr/ 
 

 

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

 
4. Κατάθεση και σύνταξη προσφοράς 
Η προσφορά θα υποβληθεί με βάση τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και 
εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτή. 
Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (Λ. Μεσογείων 207, 2ος όροφος) έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2021 , ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 13:00μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς) με την ένδειξη: «Προσφορά 
για την ανάθεση υπηρεσίας παροχής συμβουλών για την εκπόνηση του έργου «Προετοιμασία 
φακέλου υποψηφιότητας της ευρύτερης περιοχής του όρους Ολύμπου, για ένταξη στον κατάλογο 
των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Συνθήκης για την προστασία της Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της Unesco»» (αναγράφοντας και τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης) και συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς 
(σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας), η οποία και θα λάβει αριθμό 
πρωτοκόλλου. Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα, θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί. 

 
5. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 
Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 
του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους 
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

β) Συμπληρωμένους και υπογεγραμμένους από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος τους 
πίνακες του Παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης μαζί με τα σχετικά στοιχεία που 
αποδεικνύουν την απάντηση του οικονομικού φορέα αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο 
οικονομικός φορέας υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων τεχνικών 
προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στην 
στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από την διαδικασία. Ειδικότερα, η στήλη 
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων να συμπληρωθεί υποχρεωτικά με τη λέξη «ΝΑΙ. Στην στήλη 
«ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ», προαιρετικά να αναφέρεται οποιαδήποτε παραπομπή ή επισήμανση του 
υποψηφίου (PROSPECTUS, C.E. ISO, ή και άλλα σχετικά ) προς απόδειξη της απάντησης. 

γ) Την Οικονομική Προσφορά του Παραρτήματος ΙΙΙ ως εξής: 

 Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, ανά μονάδα με δύο δεκαδικά ψηφία, 
αριθμητικώς. 

 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. 

 Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

Η προσφορά θα κατατεθεί για το σύνολο του φυσικού αντικειμένου. 
Για τη σύγκριση των προσφορών Θα ληφθεί υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ στο συνολικό κόστος και η 
ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 
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6. Χρόνος ισχύος προσφοράς 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς 
είναι υποχρεωτική. 

 

7. Απόρριψη προσφοράς 

 Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. 

 Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας 
πρόσκλησης. 

 Προσφορά υπό αίρεση 

 Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.  

 Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα (60) ημέρες. 

 Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

 Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως 
αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση. 

 Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής. 

 Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο της προμήθειας. 
 

8. Ματαίωση διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
9. Δικαιολογητικά Ανάθεσης 
O προσωρινός ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, υποχρεούται μετά από 
έγγραφη ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης (πρόσκληση) τα 
δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙV «Δικαιολογητικά Ανάθεσης – Αποδεικτικά Μέσα» της 
παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. Τα ως άνω 
δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση pr@necca.gov.gr . 
 
10. Χρόνος – Τόπος Παράδοσης 
Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί εντός 8 μηνών από την υπογραφή 
του σχετικού συμφωνητικού. 

 
11. Παροχή Διευκρινίσεων 
Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους και το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης 
παρέχονται από τα γραφεία του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (2ος όροφος Λ. Μεσογείων 207, Τ.Κ. 115 25), κ. 
Ζορμπάς, τηλ.: 210 8089271. 

 
12. Πληρωμή- Κρατήσεις 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από την έκδοση των πρωτοκόλλων παραλαβής της 
αρμόδιας επιτροπής Παραλαβής και την κοινοποίηση τους στον ανάδοχο. 
Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και 
την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών / δικαιολογητικών όπως προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και 
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κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα: 
 κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), επιβαρυνόμενη 
με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.), 

 κράτηση 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (A.E.Π.Π.) η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, επιβαρυνόμενη με 
τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.) , 

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

Συνημμένα: 

-Παράρτημα Ι 
-Παράρτημα ΙΙ 

-Παράρτημα ΙΙΙ 

-Παράρτημα IV 
 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης 
του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 

 
 
 

Ιωάννης Μητσόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Για την υπηρεσία «Προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας της ευρύτερης περιοχής του όρους Ολύμπου, 

για ένταξη στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Συνθήκης για την προστασία της 

Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO» 

α/α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Τεκμηρίωση 

 

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ σε συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης 
και διοίκησης 

ΝΑΙ   

Ο ανάδοχος θα διαθέτει ομάδα τουλάχιστον 3 ατόμων με 
επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης 
φυσικού περιβάλλοντος. Τα απαραίτητα προσόντα είναι: 
 
1 άτομο (Συντονιστής της ομάδας έργου) ο οποίος θα πρέπει να 
είναι βιολόγος, περιβαλλοντολόγος, δασολόγος ή επιστήμονας 
συναφούς ειδικότητας με τουλάχιστον 6ετή εμπειρία στη 
εκπόνηση μελετών διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος και 
διαχειριστικών σχεδίων.  
 
1 άτομο δασολόγος ή περιβαλλοντολόγος ή επιστήμονας 
συναφούς ειδικότητας με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στην 
ανάπτυξη και εκπόνηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
οικονομικών προγραμμάτων σε προστατευόμενες περιοχές.  
 
1 άτομο ειδικό επιστήμονα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με 
εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε υλοποίηση προγραμμάτων ή 
έργων σχετικών με πολιτισμικά αγαθά  

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
                                    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Αθήνα ……/……/2021 
ΠΡΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
 

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην υπ’ αριθ. πρωτ……………………πρόσκληση υποβολής 
προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας παροχής συμβουλών για την εκπόνηση του έργου 
«Προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας της ευρύτερης περιοχής του όρους Ολύμπου, για 
ένταξη στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Συνθήκης για την προστασία 
της Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της Unesco». 

 
Επωνυμία Εταιρείας : 

ΑΦΜ/ΔΟΥ: 

Διεύθυνση Έδρας: 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 

Fax / E- mail: 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

 
Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση. 

 
 
 

Ο/Η Αιτ….. 
 
 
 
 

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΠΡΟΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

                             
    

 
 

Ανάθεση Προμήθειας Τεμάχια/ 
Υπηρεσί
α 

 
Αξία 

χωρίς 
ΦΠΑ(€) 

 
Συνολική 

Αξία χωρίς 
ΦΠΑ 

 
Συνολική Αξία 
με ΦΠΑ 24% 

Εκπόνηση του έργου 
«Προετοιμασία φακέλου 
υποψηφιότητας της ευρύτερης 
περιοχής του όρους Ολύμπου, για 
ένταξη στον κατάλογο των 
Μνημείων Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της Συνθήκης για την 
προστασία της Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής και Φυσικής 
Κληρονομιάς της Unesco» 

1    

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ολογράφως 

Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ολογράφως 

ΣΧΟΛΙΑ: 

 

 

 

 

 
Χρόνος ισχύος προσφοράς: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες 

 
 
 

Για τον 
προσφέροντα 

 
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 

(Υπογραφή-
Σφραγίδα-

Ημερομηνία) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 
(πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του 
Ν.4250/2014) 

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

2. Λοιπά δικαιολογητικά 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 
τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., 
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 
του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με  τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες 
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και 
η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης. 

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