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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών - Πύργου, 27052 Λάππα Αχαΐας  

Τηλ.: 26930 31939, Φαξ: 26930 31959  

e-mail: fdks@otenet.gr 

Πληροφορίες: Α.Αναγνωστοπούλου 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών 

για την εφαρμογή της δράσης Π.3.10 «Προστασία και ενίσχυση παρόχθιων και αλλουβιακών 

συστάδων Fraxinus angustifolia ssp oxycarpa και Alnus glutinosa» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) στα 

πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του ΥΜΕΠΕΡΑΑ με Κωδικό ΟΠΣ 

5033024. 

 

O ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. το ν. 4412/2016 (Α΄ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. το νόμο 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 

4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α΄/14-05-2015) και τον Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α΄/2-7-2015) και ισχύει,  

3. το ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. το ν. 4250/2014 (Α΄ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 

161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

5. την 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»,  

6. το ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

7. το ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

8. το ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

9. το ν.2690/1999 (Α΄ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

10. το ν. 2121/1993 (Α΄ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

11. το π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

12. το π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

Λάππα, 05/12/2019 

Αρ. Πρωτ.: 1305 

 

mailto:fdks@otenet.gr
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13. την με αρ. 57654 (Β΄ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

14. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, 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, 

15. τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης/12/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 

διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το 

Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», 

16. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β΄/1.11.2016) Υπουργική Απόφαση για 

την Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β΄) 

Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 

2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 

2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση με 

αρ.84528/ΕΥΘΥ 606 (ΦΕΚ 2706/Β΄/1.8.2017) και ισχύει, 

17. την υπ’ αρίθμ. Απόφαση 27206/21-12-2009 (ΦΕΚ 538/2009 ΥΟΔΔ) Υπουργού ΠΕΚΑ «Συγκρότηση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

18. τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Κοτυχίου-Στροφυλιάς και 

Κυπαρισσιακού Κόλπου (ΦΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004), 

19.  τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του παραπάνω Φορέα (ΦΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004),  

20.  τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων, προμηθειών, 

μελετών και υπηρεσιών του παραπάνω Φορέα (ΦΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004), 

21. τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/9722/2559/31-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 6064/31-12-2018), με 

την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2019 του ΦΟΡΕΑ, 

22. Η υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4552/20-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΠΟΦ465ΧΙ8-ΣΜΒ) Απόφαση 

της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ένταξης της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 

5033024 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014 – 2020», 

23. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 59419/04-06-2019 Απόφαση Υπ. ΟΙΚ. ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. 

Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων, περί έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

(ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 2751 του έργου «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 

ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ με κωδικό έργου 2019ΣΕ27510024 (ΑΔΑ: 

Ω1ΝΡ4650Ι8-ΩΑ2), 
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24. την υπ’ αριθ. 03/27-06-2019 Απόφαση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ περί επικαιροποίησης του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού με το ποσό τις εγκεκριμένης πίστωσης ΣΑΕ 275/1 (ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΡΓΟΥ2019ΣΕ27510024), 

25. τα με κωδ. ΑΔΑΜ 19REQ005733239 Πρωτογενές Αίτημα, & 19REQ005735084 Εγκεκριμένο Αίτημα 

που αφορούν στην πρόθεση του ΦΟΡΕΑ να προβεί στη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών, 

26. την υπ’ αριθ. 14/2-9-2019 Απόφαση της 5ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ περί έγκρισης της απευθείας 

ανάθεσης, 

27. Την με αριθμ. 15.1/27-6-2019 Απόφαση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΦΟΡΕΑ που 

αφορά στον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής στα πλαίσια του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 

28. Την υπ’ αριθ. 2/27-06-2019 Απόφαση της 4ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΦΟΡΕΑ σχετικά με 

την έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του Υποέργου 1 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ 

ΦΔ» της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό MIS 5033024 και κωδικό ΣΑ 2019ΣΕ27510024 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΣΠΑ 2014-

2020, 

29. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη με την παρούσα σύμβαση δαπάνη βαρύνει τις εγκεκριμένες 

πιστώσεις του οικονομικού προϋπολογισμού έτους 2019 (ΚΩΔ. ΛΟΓ. 61.00.99) του ΦΟΡΕΑ με τη 

δέσμευση του σχετικού ποσού σύμφωνα με τα ανωτέρω (23 & 24) σχετικά, 

 

Καλεί έναν επιστήμονα Βιολόγο ή Δασολόγο, ή ομάδα έργου που να περιλαμβάνει αυτήν την ειδικότητα, 
και να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε φυτοκοινωνιολογική ανάλυση και σύνθεση βλάστησης ως 
βάση για αναγνώριση και ερμηνεία τύπων οικοτόπων, να υποβάλει σφραγισμένη έγγραφη προσφορά 
για την παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης δασικής έκτασης ειδικού ενδιαφέροντος για την εφαρμογή της 
δράσης Π.3.10 «Προστασία και ενίσχυση παρόχθιων και αλλουβιακών συστάδων Fraxinus angustifolia 
ssp oxycarpa και Alnus glutinosa» στα πλαίσια του Υποέργου 1 της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με Κωδικό MIS 5033024 και 
κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ27510024 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΣΠΑ 2014-2020, και του πρωτογενούς αιτήματος με κωδικό 
ΑΔΑΜ19REQ005733239. 
Η σφραγισμένη έγγραφη προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

Πρόσκληση έως και την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13.00 στα γραφεία του ΦΟΡΕΑ. 

Συνοπτικά Στοιχεία της υπό Ανάθεση παροχής υπηρεσιών 

Τίτλος Πράξης ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ 
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 

Κωδικός ΟΠΣ Πράξης 5033024 
Είδος Σύμβασης  ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Χρονική διάρκεια 
υλοποίησης 

Η διάρκεια υλοποίησης της παροχής υπηρεσιών ορίζεται σε έξι (6) μήνες 
από την υπογραφή της σύμβασης 

Κριτήριο κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Προϋπολογισθείσα 6.500,00 € (με ΦΠΑ 24%) 
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δαπάνη 5.241,93 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) 
Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών 

Ημερομηνία: 16 Δεκεμβρίου 2019 Ημέρα: Δευτέρα 
Ώρα: 13:00 

Τόπος διενέργειας Γραφεία του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ 
ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, ΛΑΠΠΑ ΑΧΑΙΑΣ Τ.Κ. 27052  

CPV 77230000-1 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη δασοκομία 
Προϋπολογισμός που 
βαρύνει 

Π.Δ.Ε. , ΣΑΕ 275/1 
Κωδ. ΣΑ 2019ΣΕ27510024 

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, μέσω του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) στο πλαίσιο του Ε.Π. 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
2014-2020 από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2019ΣΕ27510024 

Διάρκεια ισχύος 
προσφορών 

Διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του 
διαγωνισμού 

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 παροχή υπηρεσιών στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη 
νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 

Παραλαβή Οριστική παραλαβή 
Πληροφορίες: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, 
Εθνική Οδός Πατρών - Πύργου, 27052 Λάππα Αχαΐας  
Τηλ: 26930 31939, Φαξ: 26930 31959 
Email: fdks@otenet.gr 

 

1. Αντικείμενο της Πρόσκλησης  

Σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση, καταγραφή και αξιολόγηση των συστάδων δέντρων νερόφραξου 

(Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa) και σκλήθρου (Alnus glutinosa) εντός της προστατευόμενης 

περιοχής και της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ., καθώς και ο προσδιορισμός των τύπων οικοτόπων που 

συνιστούν, μέσω φυτοκοινωνιολογικής ανάλυσης. Το έργο περιλαμβάνει επίσης την καταγραφή πιέσεων 

και απειλών, την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης, τον προσδιορισμό των κατάλληλων ατόμων 

για την λήψη πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρων) που θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση 

των οικοτόπων και τέλος τη συλλογή του υλικού αυτού. 

Συστάδες με σκλήθρα και φράξους έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες σε ελάχιστες θέσεις στην 

Πελοπόννησο, οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται μέσα και γύρω από το Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου-

Στροφυλιάς1. Στο πλαίσιο του «Υποέργου 5»2 που εκπονήθηκε από τον Φ.Δ. στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ, 

οι συστάδες με σκλήθρο που έχουν καταγραφεί εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2330006 

                                                           
1 Flora Hellenica Database. 
2 Τσιαφούλη Μ., Βότση Ν. Ε., Κρίγκας Ν., Ευαγγελάτου Κ., Ελευθερίου Ι. Παντής Ι., (2015). Υποέργο 5 «ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CENTAUREA NIEDERI, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ- ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ». Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, Ένωση 
Εταιρειών “Δ. Αργυρόπουλος & συνεργάτες ΟΕ – ADENS ΑΕ», Αθήνα. Το Υποέργο χρηματοδοτήθηκε από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΕΠΠΕΡΑΑ. 

mailto:fdks@otenet.gr
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δεν βρέθηκαν, ενώ οι συστάδες που βρίσκονται έξω από τα όρια της ΕΖΔ και υποδείχτηκαν από το ΦΔ 

εντάχθηκαν στον τύπο οικοτόπου 92Α0 του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, και για την 

προστασία τους ο Φ.Δ. πρότεινε στο ΥΠΕΝ την τροποποίηση των ορίων της ΕΖΔ, ώστε να τις περιλάβει. 

Ωστόσο είναι πιθανό, σύμφωνα και με τον Οδηγό Αναγνώρισης των Ευρωπαϊκών Τύπων Οικοτόπων 

(European Commission 2013), ορισμένες συστάδες να εντάσσονται στον τύπο οικοτόπου 

προτεραιότητας 91Ε0* «Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae». Σημειώνεται ότι έκτοτε βρέθηκε και νέα θέση με Alnus glutinosa στην ευρύτερη 

περιοχή. 

Λόγω της επέκτασης της εντατικής καλλιέργειας με μηχανικά μέσα, καθώς και των αναδασμών που 

έχουν πραγματοποιηθεί στην πεδινή ζώνη της προστατευόμενης περιοχής και της περιοχής ευθύνης του 

Φ.Δ., τα παρόχθια και πεδινά πλατύφυλλα δάση και οι αντίστοιχοι τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ έχουν περιοριστεί σε μικρές απομονωμένες συστάδες, που έχουν διατηρηθεί κυρίως κατά 

μήκος ρεμάτων και καναλιών, ενώ παράλληλα έχει παρατηρηθεί σε ελάχιστες θέσεις και η δευτερογενής 

ανάπτυξη τους σε εγκαταλελειμμένους αγρούς. 

Η διατήρηση και αποκατάσταση αυτών των συστάδων είναι υψηλής προτεραιότητας για το Εθνικό 

Πάρκο, αφενός λόγω της οικολογικής αξίας τους, και αφετέρου εξαιτίας της ανάγκης διατήρησης της 

γενετικής ποικιλότητας που περικλείουν. 

Για το λόγο αυτό έχει σχεδιαστεί πρόγραμμα διατήρησης και αποκατάστασης των παρόχθιων 

συστάδων, που συνδυάζεται με τη διαχείριση της κοίτης των ποταμών και στραγγιστικών καναλιών σε 

πιλοτικό επίπεδο. 

2. Τεχνική Περιγραφή του έργου 

Το παρόν έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις: 

1. Διερεύνηση με επιτόπια επίσκεψη των θέσεων εμφάνισης των ειδών Fraxinus angustifolia subsp. 
oxycarpa και Alnus glutinosa καθώς και των τυπικών ειδών των τύπων οικοτόπων: 92Α0 «Δάση-στοές με 
Salix alba» και 91Ε0* «Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior» του Παραρτήματος Ι 
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην προστατευόμενη περιοχή. Θα διερευνηθούν συνολικά τουλάχιστον 10 
θέσεις για το Fraxinus angustifolia ssp oxycarpa και 10 θέσεις για το Alnus glutinosa, με βάση τις έως 
τώρα επιστημονικές καταγραφές και τις υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης. 
 
2. Διενέργεια δειγματοληψιών βλάστησης με τη μέθοδο Braun-Blanquet και συνταξινόμηση των 
δειγματοληψιών, έτσι ώστε να προσδιοριστούν, μέσω φυτοκοινωνιολογικής ανάλυσης, οι φυτοκοινωνίες 
(associations) / φυτοκοινότητες (plant communities) και οι τύποι οικοτόπων όπου εντάσσονται οι 
συγκεκριμένες κοινότητες. 
 
3. Αξιολόγηση δεδομένων και εκτίμηση του βαθμού διατήρησης (τοπική κατάσταση διατήρησης) κάθε 
τύπου οικοτόπου με βάση α) τα τυπικά είδη και τις δομές και λειτουργίες, (β) τις πιέσεις - απειλές που 
ασκούνται σε κάθε θέση δειγματοληψίας (προοπτικές διατήρησης οικοτόπου). 
 
4. Καταχώρηση στοιχείων σε βάση δεδομένων που θα δοθεί από το Φ.Δ. καθώς και χαρτογραφική 
αποτύπωση της εξάπλωσης κάθε τύπου οικοτόπου (σε πλέγμα αναφοράς 1Χ1km). 
 
5. Επιστημονική τεκμηρίωση για πιθανή επέκταση των ζωνών του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων 
Κοτυχίου-Στροφυλιάς και την αντίστοιχη τροποποίηση των ορίων της ΕΖΔ. 
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6. Προσδιορισμός των κατάλληλων ατόμων για την λήψη πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόρων) που θα 
χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση δράσεων αποκατάστασης των συγκεκριμένων τύπων 
οικοτόπων. 
 
7. Συλλογή πολλαπλασιαστικού υλικού και κατάθεσή του στις αρμόδιες υπηρεσίες (Φορέα Διαχείρισης, 
Δασικό Φυτώριο Λάππα Αχαϊας, ΥΠΕΝ Δ/νση Δασικών Έργων & Υποδομών). 
 
 
3. Παραδοτέα 
 
1. Έκθεση με τις θέσεις που προέκυψαν από τη δράση (1), με γεωγραφική απεικόνιση. 

2. Έκθεση αποτελεσμάτων της φυτοκοινωνιολογικής ανάλυσης. 

3. Αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης: α) στα κελιά του πλέγματος (grid cell) όπου θα γίνει 

δειγματοληψία και στα κελιά όπου με βάση βιβλιογραφική τεκμηρίωση και την κρίση ειδικών είναι 

δυνατή η αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης και β) στην περιοχή Natura 2000. 

4. Χάρτες υφιστάμενης κατανομής και εύρους εξάπλωσης με βάση (α) 1 X 1km πλέγμα αναφοράς στους 

ΤΚΣ της περιοχής μελέτης, όσο και στις περιοχές εκτός δικτύου Natura 2000, β) αναλυτικότερο πλέγμα 

αναφοράς σε ΤΚΣ του δικτύου Natura 2000 (ή και εκτός), όπου αυτό είναι εφικτό και που θα οριστεί 

κατά περίπτωση. Η χρωματική διαβάθμιση θα είναι τεσσάρων επιπέδων κάλυψης (0-25%, 26-50%, 51-

75%, >75%), με βάση την έκταση (area) στο εσωτερικό κάθε κελιού του ορισμένου πλέγματος 

αναφοράς. 

5. Έκθεση επιστημονικής τεκμηρίωσης για πιθανή επέκταση των ζωνών του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου-

Στροφυλιάς και αντίστοιχη τροποποίηση των ορίων της ΕΖΔ. 

6. Έκθεση με τις προτεινόμενες θέσεις λήψης πολλαπλασιαστικού υλικού (οι θέσεις θα προσδιοριστούν 

κατά ΕΓΣΑ ΄87). 

7. Κατάθεση του πολλαπλασιαστικού υλικού σύμφωνα με τις δράσεις αρ. 6 & 7. 

 

4. Χρονοδιάγραμμα  

Η διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Τα παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & 

Παραλαβής, η οποία συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Η 

συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών θα γίνει εφάπαξ με την ολοκλήρωση της σύμβασης. Με το ως άνω 

πρακτικό η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής εισηγείται την παραλαβή των παραδοτέων της 

παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της πρόσκλησης και της σύμβασης. 

Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του Αναδόχου και τη 

σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος.  
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5. Προϋπολογισμός  

Το προϋπολογιζόμενο ποσό για την παραπάνω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 5.241,93 (€) ευρώ 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 6.500,00 (€) ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας προτεραιότητας: 

14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΟΡΩΝ (ΤΑ)» 2014-2020, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ. Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τον κωδικό Σ.Α.Ε. 

22019ΣΕ27510024. 

6. Τρόπος πληρωμής  

Το Συμβατικό Τίμημα θα καταβληθεί στον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση του έργου με την παραλαβή 

και έλεγχο των παραδοτέων του έργου από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής και 

την έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση 

του έργου χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης 

αιτίας. Επίσης, στο ανωτέρω τίμημα συμπεριλαμβάνονται και όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και 

όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: 

 Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της παροχής υπηρεσιών από την 

αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής. 

 Τιμολόγιο του Αναδόχου. 

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, εφόσον απαιτείται. 

 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Λαμβανομένου υπόψη ότι η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτεται από επιχορήγηση που λαμβάνει η 

Αναθέτουσα Αρχή από άλλο φορέα, η πληρωμή δεν θα οφείλεται στον Ανάδοχο και η Αναθέτουσα Αρχή 

δεν θα καθίσταται υπερήμερη σε περίπτωση μη καταβολής της, πριν την έγκριση της σχετικής δαπάνης 

και την καταβολή του σχετικού ποσού από την αρμόδια Αρχή στην Αναθέτουσα Αρχή. 

7. Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάθεση παροχής υπηρεσιών 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 

Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και κατάλληλη 

περιγραφή και ανάλυση του έργου σε επιμέρους 

δραστηριότητες 

40% 

Κ2 
Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισης και 

αποτελεσματικής μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου 
30% 

Κ3 
Δομή και σύνθεση ομάδας έργου/ Ρεαλιστικότητα 

Χρονοδιαγράμματος 
30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (Κ1 + Κ2 + Κ3) 100% 

Για το κριτήριο Κ1 αξιολογείται:  

 ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση υπηρεσίας, με 

εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την υλοποίησή του.  

 η γνώση του αντικειμένου, βάσει της προηγούμενης ενασχόλησης της ομάδας με αυτό. 

 η επισήμανση των προβλημάτων κι η υπόδειξη τρόπου αντιμετώπισής τους. 

Για το κριτήριο Κ2 αξιολογείται:  

 ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση υπηρεσίας από δραστηριότητες που 

παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας. 

 η αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης του έργου. 

 το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης. 

 ο καθορισμός των περιεχομένων των προσφερόμενων παραδοτέων. 

Για το κριτήριο Κ3 αξιολογείται:  

 η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας του οικονομικού φορέα σε σχέση με τις ζητούμενες 

υπηρεσίες.  

 ο βαθμός επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας από πλευράς επιστημονικής εξειδίκευσης. Ο 

βαθμός εξειδίκευσης τεκμηριώνεται από μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, αριθμό 

επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συγγραφικό και ερευνητικό 

έργο. 

 ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις συνεργασίας 

(μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της ομάδας με τους υποψηφίους και την έκταση 

προηγούμενων συνεργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας. 

 η σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της ομάδας έργου. 

 η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος. 

 

7. 1. Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 

ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  
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Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει 

από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

 Βi = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς θα γίνει με βάση τον 

ακόλουθο τύπο :  

 Λi = 80 * (Βi/Βmax) + 20 * (Kmin/Ki)  

όπου:  

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi  η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i  

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi  το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.  

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 

βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής 

προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. 

8. Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε Σφραγισμένο Φάκελο. 

8.1. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του υποψήφιου 

Αναδόχου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

ΠΡΟΣ 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ & ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ, 

Εθνική Οδός Πατρών - Πύργου, 27052 Λάππα Αχαΐας  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1305/05-12-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης προσφοράς 16 Δεκεμβρίου 2019, 13:00 

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

8.2. Ο Φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

α) Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει κάθε φορά) 

(επισυνάπτεται υπόδειγμα στο Παράρτημα I της παρούσης). 
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β) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου. Σε 

περίπτωση υποψήφιου νομικού προσώπου, τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής του σύμφωνα με 

την νομοθεσία που διέπει το νομικό πρόσωπο, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργία 

του υποψήφιου, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους 

(νόμιμοι εκπρόσωποι). 

γ) Την οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου (επισυνάπτεται υπόδειγμα στο Παράρτημα IΙ 

της παρούσης). Όλες οι σελίδες της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να είναι μονογραφημένες από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση. 

Η οικονομική προσφορά θα περιέχει συμπληρωμένο τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσης. 

Επισημαίνεται ότι:  

1. Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα του 

Παραρτήματος ΙΙ της Παρούσης. 

2. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. 

που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

3. Η συνολική προσφορά του Αναδόχου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό 

της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

δ) Την Τεχνική έκθεση του υποψήφιου αναδόχου στην οποία θα αναλύεται η μεθοδολογία των 

εργασιών με κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες που 

προτείνεται να πραγματοποιηθούν, μαζί με το χρονοδιάγραμμα αυτών. Η Τεχνική έκθεση θα φέρει 

υποχρεωτικά σφραγίδα του οικονομικού φορέα, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του νόμιμου 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα. 

ε) Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι συναφείς σπουδές και η εργασιακή 

εμπειρία του υποψήφιου αναδόχου. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία 

σε έργα αναγνώρισης οικοτόπων με χρήση φυτοκοινωνιολογικής ανάλυσης, βάσει των κριτηρίων της 

Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ". 

9. Διαδικασία Αξιολόγησης των προσφορών 

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν με βάση τα άρθρα 118, 66 και 38 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α΄ 147/2016) 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ). 

10. Ανάθεση σύμβασης 

Μετά την αξιολόγηση των κατατιθέμενων προσφορών και πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης 
στον Ανάδοχο απαιτείται η υποβολή των ελάχιστων υποχρεωτικών δικαιολογητικών βάσει του Ν. 
4412/2016 (απόσπασμα ποινικού μητρώου του προσφέροντος ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
όλων των μελών του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή των προσώπων που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ασφαλιστική και φορολογική 
ενημερότητα του προσφέροντος). 
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Συνημμένα: 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Υπεύθυνη Δήλωση. 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς. 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Σχέδιο Σύμβασης. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Ο Πρόεδρος 

Νικόλαος Καραβάς 


