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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

Α.∆.Α.: _________________________ 

 
Ζάκυνθος, 7 Νοεµβρίου 2014 

Αρ. Πρωτ: 2391 
 
 
 

Προς: Κάθε Ενδιαφερόµενο 
 
 

Θέµα: Προσαρµογές επί της ∆ιακήρυξης του Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. µε αρ. 

πρωτ. 1976/17-9-2014 (Α∆Α: 6Ψ79ΟΡΡΥ-ΗΦ3) για τον ∆ιαγωνισµό µε τίτλο 

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ 

ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». 

  

Σε συνέχεια της δηµοσίευσης του Νόµου 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τεύχ. Α’/8-8-2014) 

και ειδικότερα των άρθρων 157 και 201 παρ. 5 του ανωτέρου Νόµου, σύµφωνα µε τα 

οποία τροποποιείται το ύψος των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής σε ∆ηµόσιο 

∆ιαγωνισµό και καλής εκτέλεσης µιας ∆ηµόσιας Σύµβασης µε άµεση ισχύ από 

8/8/2014, σας ενηµερώνουµε ότι όσον αφορά την ∆ιακήρυξη του Φορέα ∆ιαχείρισης 

του Ε.Θ.Π.Ζ. µε αρ. πρωτ. 1976/17-9-2014 (Α∆Α: 6Ψ79ΟΡΡΥ-ΗΦ3) για τον 

∆ιαγωνισµό µε τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», προσαρµόζονται επί του τεύχους της ∆ιακήρυξης τα 

παρακάτω: 

 

Αντί: 
 

Προσαρµογή σε: 
Άρθρο 9.1 (σελίδα 17) της ∆ιακήρυξης 
- Οι Προσφέροντες οφείλουν υποχρεωτικά 
και µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την 
προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση 
Συµµετοχής τους στον διαγωνισµό, της 
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% 
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
ανά Τµήµα συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.. Πιο αναλυτικά: 
Για το Τµήµα 1: Εννέα χιλιάδες τριάντα έξι 
ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (9.036,97€).  
Για το Τµήµα 2: Πέντε χιλιάδες εννιακόσια 
ογδόντα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτά 
(5.987,32€)  

- Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για 
τουλάχιστον δύο (2) µήνες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
- Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον 

Άρθρο 9.1 (σελίδα 17) της ∆ιακήρυξης 
- Οι Προσφέροντες οφείλουν υποχρεωτικά 
και µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την 
προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση 
Συµµετοχής τους στον διαγωνισµό, της 
οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% 
της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
ανά Τµήµα εκτός του Φ.Π.Α.. Πιο αναλυτικά: 
Για το Τµήµα 1: ∆ύο χιλιάδες εννιακόσια 
τριάντα οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 
(2.938,85€).  
Για το Τµήµα 2: Χίλια εννιακόσια σαράντα 
επτά ευρώ και εννέα λεπτά (1.947,09€) 
 

- Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για 
τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
- Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον 
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Ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης, 
ενώ στους λοιπούς προσφέροντες εντός 
τριών (3) ηµερών από την παρέλευση της 
προθεσµίας για την άσκηση της 
προβλεπόµενης ενδικοφανούς προσφυγής ή 
του προβλεπόµενου ένδικου βοηθήµατος ή, 
σε περίπτωση απόρριψης του 
προβλεπόµενου ένδικου βοηθήµατος, εντός 
τριών (3) ηµερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής απόφασης στην αναθέτουσα αρχή.  
- Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από 
πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα 
που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε 
άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 
2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το 
δικαίωµα. 

Ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς 
προσφέροντες εντός τεσσάρων (4) ηµερών 
από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της 
οριστικής απόφασης περί απόρριψης της 
προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της 
διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής 
απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης. 
-  Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από 
πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα 
στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα 
κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού 
Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 
(Α΄ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

Άρθρο 23 (σελίδα 38, 39) της ∆ιακήρυξης 

- (β) Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  των 
όρων της Σύµβασης που θα ανέρχεται 
στο 10% της συνολικής συµβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 25 
της παρούσας. 

- Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες 
οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην 
Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά 
ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε άλλο 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 
2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το 
δικαίωµα. 
 

Άρθρο 23 (σελίδα 38, 39) της ∆ιακήρυξης 

- (β) Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  των 
όρων της Σύµβασης που θα ανέρχεται 
στο 5% της συνολικής συµβατικής αξίας 
χωρίς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το άρθρο 25 
της παρούσας. 

-  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες 
οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην 
Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά 
ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη 
- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα 
κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού 
Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 
(Α΄ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 

Άρθρο 25 (σελίδα 40) της ∆ιακήρυξης 
- Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η 
κατακύρωση του έργου υ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι  
ν α  κ α τ α θ έ σ ε ι  ε γ γ ύ η σ η  κ α λ ή ς  
ε κ τ έ λ ε σ η ς  των όρων της σύµβασης, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% 
της συνολικής συµβατικής αξίας του έργου 
χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
κατατίθεται κατά την υπογραφή της 
σύµβασης. 
 

Άρθρο 25 (σελίδα 40) της ∆ιακήρυξης 
- Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η 
κατακύρωση του έργου υ π ο χ ρ ε ο ύ τ α ι  
ν α  κ α τ α θ έ σ ε ι  ε γ γ ύ η σ η  κ α λ ή ς  
ε κ τ έ λ ε σ η ς  των όρων της σύµβασης, το 
ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% 
της συνολικής συµβατικής αξίας του έργου 
χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
κατατίθεται κατά την υπογραφή της 
σύµβασης. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σελίδα 109, 110) της 
∆ιακήρυξης 
 – Υποσηµείωση 1  

Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας του έργου 

- Υποσηµείωση 6 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 
δύο (2) µήνες µετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς όπως 
αναφέρεται στη διακήρυξη. 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σελίδα 109, 110) της 
∆ιακήρυξης  
– Υποσηµείωση 1  

Αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας του έργου εκτός του Φ.Π.Α. 

- Υποσηµείωση 6 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 
τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς 
όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (σελίδα 111) της 
∆ιακήρυξης 
 – Υποσηµείωση 7  
Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της 
συµβατικής αξίας του έργου χωρίς Φ Π.Α. 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (σελίδα 111) της 
∆ιακήρυξης 
 – Υποσηµείωση 7  
Αναγράφεται ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της 
συµβατικής αξίας του έργου χωρίς Φ Π.Α. 

 
 
Επισηµαίνεται ότι τα υπόλοιπα στοιχεία της ∆ιακήρυξης παραµένουν ως έχει. 
 

 
Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση. 
 
 

Με ιδιαίτερη εκτίµηση 

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του 

Φορέα ∆ιαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 

 
 
 
 
 
 
 

∆ρ. ∆ρόσος Ι. Κουτσούµπας 

Καθηγητής Θαλάσσιας Βιολογίας 

Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου 
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