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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Παιαηά Δζληθή Οδφο Παηξψλ - Πχξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο  

Σει.: 26930 31939, Φαμ: 26930 31959  

e-mail: fdks@otenet.gr 

Πιεξνθνξίεο: Αιεμάλδξα Αλαγλσζηνπνχινπ, Γ. Καξακπέξνπ 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΦΩΛΑΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 

ΘΑΛΑΙΑ ΥΔΛΩΝΑ CARRETTA CARRETTA ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ 

ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΔΡΓΑΙΑ Π.4.1 ΣΑ 

ΠΛΑΙΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 1 ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ 

ΓΡΑΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ ΔΙΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ» ΜΔ 

ΚΩΓΙΚΟ ΟΠ 5033024 ΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014 – 2020». 

 

O Φνξέαο Γηαρείξηζεο Τγξνηόπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνύ Κόιπνπ έρνληαο ππόςε: 

 

1. ην λ. 4412/2016 (Α΄ 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο 

Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

2. ηνλ λ.4782/2021(ΦΔΚ 36/Α/9-3-2021) Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο άκπλαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία. 

3. ην λ. 4314/2014 γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020 (ΦΔΚ 265/Α΄/23-12-2014), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 

4328/2015 (ΦΔΚ 51/Α΄/14-05-2015) θαη ηνλ λ. 4331/2015 (ΦΔΚ 69/Α΄/02-07-2015) θαη ηζρχεη, 

4. ην λ. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

5. ην λ. 4250/2014 (Α΄ 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο  Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) 

θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, 

6. ηελ παξ. Ε ηνπ λ. 4152/2013 (Α΄ 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 

16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

7. ην λ. 4013/2011 (Α΄ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ 

Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…», 

8. ην λ. 3861/2010 (Α΄ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ 

ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη 

άιιεο δηαηάμεηο”, 

9. ην λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο» 

10. ην λ. 2690/1999 (Α΄ 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηδίσο 

ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

11. ην π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία”, 

12. ην π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”, 

Λάππα, 11/06/2021 

Αξ. Πξση.: 774 
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13. ηελ κε αξ. 57654 (Β΄ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 

14. ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη 

ξεηά παξαπάλσ, 

15. ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) κε αξηζκ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

17εο/12/2013 «πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, 

ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ ηακείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην 

Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη 

ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

1083/2006», 

16. ηε κε αξ. πξση. 110427/ΔΤΘΤ1020/20.10.2016 (ΦΔΚ 3521/Β΄/01.11.2016) Τπνπξγηθή Απφθαζε γηα 

ηελ Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ 1822/Β΄) 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο «Δζληθνί Καλφλεο Δπηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 

2014-2020 – Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-

2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ 

αμηνιφγεζεο πξάμεσλ», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ απφθαζε κε αξ.84528/ΔΤΘΤ 606 (ΦΔΚ 

2706/Β΄/01.08.2017) θαη ηζρχεη, 

17. ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4519/2018 (ΦΔΚ 25/Α΄/20-02-2018) «Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ 

Πεξηνρψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

18. ηελ ππ’ αξίζκ. Απφθαζε 27206/21-12-2009 (ΦΔΚ 538/2009 ΤΟΓΓ) Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ «πγθξφηεζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο» φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

19. ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο θαη Κππαξηζζηαθνχ 

Κφιπνπ (ΦΔΚ 1942/Β΄/29.12.2004), 

20.  ηνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ παξαπάλσ Φνξέα (ΦΔΚ 1942/Β΄/29.12.2004), 

21.  ηνλ Καλνληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, γηα ηελ αλάζεζε θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ, πξνκεζεηψλ, κειεηψλ 

θαη ππεξεζηψλ ηνπ παξαπάλσ Φνξέα (ΦΔΚ 1942/Β΄/29.12.2004), 

22. ε ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. ΔΤΓ/ΔΠ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 4552/20-05-2019 (ΑΓΑ: ΦΠΟΦ465ΥΗ8-ΜΒ) Απφθαζε 

ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ΔΣΠΑ θαη Σ έληαμεο ηεο Πξάμεο 

«ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & 

ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ 

ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5033024 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο 

Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014 – 2020», 

23.  ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 51105/05.05.2021 (ΑΓΑ: Φ6ΥΤ46ΜΣΛΡ-Φ3Α) Απφθαζε Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο 

θαη Δπελδχζεσλ πεξί έγθξηζεο ηεο  πίζησζεο ΠΓΔ 2021 ηνπ έξγνπ «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ 

ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ (ΚΧΓ. 

ΔΡΓΟΤ 2019Δ27510024), χςνπο 240.000,00€. 

ΑΔΑ: 65Π046Μ9ΤΕ-ΜΔΝ
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24. ην κε θσδ. ΑΓΑΜ 21REQ008037055 Πξσηνγελέο Αίηεκα, & 21REQ008037147 Δγθεθξηκέλν Αίηεκα 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πξφζεζε ηνπ ΦΟΡΔΑ λα πξνβεί ζηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή ππεξεζηψλ, 

25. ηελ ππ’ αξηζ. 2/27-06-2019 Απφθαζε ηεο 4
εο

 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΦΟΡΔΑ ζρεηηθά κε ηελ 

έγθξηζε ηεο Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα (ΑΤΗΜ) ηνπ Τπνέξγνπ 1 «ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ ΟΗΚΟΣΟΠΟΤ ΚΑΗ ΣΑ ΔΗΓΖ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΦΓ» ηεο πξάμεο «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ 

ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ» κε Κσδηθφ MIS 5033024 θαη 

θσδηθφ Α 2019Δ27510024 ζην ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ" ΔΠΑ 2014-2020, 

26. ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. ΤΠΔΝ/ΓΠΓΑ/125500/3541/31-12-2020 Τ.Α. (ΦΔΚ Β/5951/31-12-2020), κε 

ηελ νπνία εγθξίλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηνπ ΦΟΡΔΑ, 

27. ηελ ππ’ αξηζ. 15/31-5-2021 (ΑΓΑ: ΧΜΚΘ46Μ9ΣΔ-ΠΔ3) Απφθαζε ηεο 4εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο Γ 

πεξί εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Πξνέδξνπ γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο δξάζεο ηνπ Π.Δ. 4.1, 

28. ηελ κε αξηζκ. 20.2/01-02-2021 (ΑΓΑ : ΧΗ1Ζ46Μ9ΣΔ-Ν5Ξ) Απφθαζε ηεο 1εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηνπ Γ.. ηνπ ΦΟΡΔΑ πνπ αθνξά ζηνλ νξηζκφ Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο ζηα πιαίζηα 

ηνπ ΤΜΔΠΔΡΑΑ, 

29. ην γεγνλφο φηη ε πξνθαινχκελε κε ηε παξνχζα δαπάλε βαξχλεη ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 (ΚΧΓ. ΛΟΓ61.00.99, Α 2019Δ27510024) ηνπ ΦΟΡΔΑ κε 

ηε δέζκεπζε ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ (23), (26) ζρεηηθά, 

30. ην γεγνλφο φηη ε πξνθαινχκελε κε ην παξφλ δαπάλε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΟΥΖ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ, 

 

θαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν λα ππνβάιιεη ζθξαγηζκέλε έγγξαθε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ην έξγν «Παξνρή 

ππεξεζηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε  ηεο θσιαηνπνίεζεο ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο ζην Δζληθφ Πάξθν 

Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ ηξνθπιηάο» γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο Π.4.1 ζηα πιαίζηα ηνπ Τπνέξγνπ 

1 ηεο πξάμεο «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ 

& ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ 

ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ» κε Κσδηθφ MIS 5033024 θαη θσδηθφ ΑΔ 2019Δ27510024 ζην 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ" ΔΠΑ 2014-2020». 

Ζ ζθξαγηζκέλε έγγξαθε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 

Πξφζθιεζε έσο θαη ηελ 18
ε
 Ινπλίνπ 2021, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 14.00 κ.κ. ζηα γξαθεία ηνπ ΦΟΡΔΑ. 

ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΤΠΟ ΑΝΑΘΔΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Σίηινο Πξάμεο: ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ 

ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ 

Κσδηθφο ΟΠ Πξάμεο: 5033024 

Δίδνο χκβαζεο: ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Υξνληθή δηάξθεηα 

πινπνίεζεο: 

Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ νξίδεηαη ζε 40 κήλεο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Κξηηήξην θαηαθχξσζεο: Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη 

ηηκήο. 

Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε: πλνιηθή εθηηκψκελε αμία ππεξεζηψλ: 31.000,00 € ζπκπ. ΦΠΑ 24% 

ΑΔΑ: 65Π046Μ9ΤΕ-ΜΔΝ
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Καζαξή αμία: 25.000,00€ ρσξίο ΦΠΑ , πνζφ ΦΠΑ 24% :  6.000,00€ 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 
Ηκεξνκελία: 18/06/2020 Ηκέξα: Παξαζθεπή, Ώξα: 14:00κ.κ. 

Σφπνο δηελέξγεηαο: Γξαθεία ηνπ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ -  

ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, ΛΑΠΠΑ ΑΥΑΗΑ Σ.Κ. 

27052 

CPV: 90721700-4: Τπεξεζίεο πξνζηαζίαο εηδψλ ππφ εμαθάληζε 

Πξνυπνινγηζκφο πνπ 

βαξχλεη: 

Π.Γ.Δ., ΑΔ 275/1 

Κσδ. Α 2019Δ27510024 

Υξεκαηνδφηεζε: Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

κέζσ ηνπ Σακείνπ πλνρήο (Σ) ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «ΤΠΟΓΟΜΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» 2014-

2020 απφ ηηο πηζηψζεηο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηεο 

ΑΔ: 2019Δ27510024. 

Γηάξθεηα ηζρχνο 

πξνζθνξψλ: 

Γηαθφζηεο ζαξάληα (240) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ 

Κξαηήζεηο: Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή πξνκεζεηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε 

πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

Πιεξνθνξίεο: ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ - ΣΡΟΦΤΛΗΑ & 

ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, 

Δζληθή Οδφο Παηξψλ - Πχξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο  

Σει: 26930 31939, Φαμ: 26930 31959 

Email: fdks@otenet.gr 

 

1. ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ 

H ζαιάζζηα ρειψλα Caretta-caretta πξνζηαηεχεηαη απφ Γηεζλή, Κνηλνηηθή, θαη Δζληθή λνκνζεζία θαζψο 

απνηειεί είδνο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θαη πεξηιακβάλεηαη ζηα Παξαξηήκαηα ΗΗ & IV ηεο 

Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη 

ρισξίδαο, θαη ζπλεπψο ρξήδεη απζηεξήο πξνζηαζίαο. Υαξαθηεξίδεηαη σο Σξσηφ είδνο απφ ηε Γηεζλή Έλσζε 

Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο (IUCN), θαη Κηλδπλεχνλ είδνο ζχκθσλα κε ην Κφθθηλν Βηβιίν ησλ Απεηινχκελσλ 

Εψσλ ηεο Διιάδαο (2009). Δπηπιένλ, ραξαθηεξίδεηαη σο πξνζηαηεπηέν είδνο θαη απφ ην Π.Γ. 67/1980. 

Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ (Απζηεξά Πξνζηαηεπφκελα Δίδε) ηεο χκβαζεο ηεο Βέξλεο γηα 

ηε Γηαηήξεζε ηεο Άγξηαο Εσήο θαη Φπζηθψλ Βηνηφπσλ ηεο Δπξψπεο, θαη πξνζηαηεχεηαη ζχκθσλα κε ηε 

Γηεζλή χκβαζε γηα ηε Γηαηήξεζε ησλ απνδεκεηηθψλ εηδψλ Παλίδαο (χκβαζε ηεο Βφλλεο). Σέινο, 

πξνζηαηεχεηαη απφ ηε χκβαζε γηα ην Γηεζλέο εκπφξην απεηινχκελσλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο 

(CITES). 

Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνχ Κφιπνπ πινπνηεί γηα 6 

ζπλερφκελα έηε, ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο, θαηαγξαθήο ηεο αλαπαξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

πξνζηαζίαο θσιηψλ ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο ζηηο ακκψδεηο παξαιίεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Τγξνηφπσλ 

Κνηπρίνπ –ηξνθπιηάο. Απφ ην 2017 ην πξνζσπηθφ ηνπ ΦΓ ζαξψλεη έθηαζε κήθνπο 11,9 ρικ. απφ ηε 

ζπλνιηθή  έθηαζε ησλ 23,5 ρικ. φπνπ αλαπαξάγεηαη ε ζαιάζζηα ρειψλα. Σν ππφινηπν ηκήκα ησλ 11,6 ρικ. 

mailto:fdks@otenet.gr
ΑΔΑ: 65Π046Μ9ΤΕ-ΜΔΝ
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

θαιχπηεη ην έξγν: «LIFE EUROTURTLES – Collective actions for improving the conservation status of the 

EU sea turtle populations» πνπ πινπνηεί ν ΑΡΥΔΛΧΝ. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζπλδξνκή νκάδαο έξγνπ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο πεδήο ζάξσζεο ησλ 

παξαιηψλ έθηαζεο 6,2 ρικ & ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Μπνχθα Κνηπρίνπ έσο ηηο Αιπθέο Λεραηλψλ θαζψο ην 

πξνζσπηθφ ην ΦΓ ζα θαιχςεη ηε ζάξσζε ηεο παξαιίαο απφ ην Κέληξν Καιφγξηαο κέρξη ηα Λνπηξά Τξκίλεο 

δει.ζπλνιηθήο έθηαζεο 5,7 ρικ.. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ζα αθνξά ζηα έηε 2021-2022 & 2023 γηα ηνπιάρηζηνλ 

2 θνξέο ηελ εβδνκάδα πεδήο παξαθνινχζεζεο ηεο σνηνθίαο ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο ζην Δζληθφ Πάξθν. 

 

2. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ  

 Σν παξφλ έξγν πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ δξάζεηο: 

 Ωνηνθία ηεο ζαιάζζηαο ρειώλαο- Καηαγξαθή αλαπαξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο 

(θσιενπνίεζε) 

 

Ζ θαηαγξαθή ηεο θσιενπνίεζεο ησλ ζαιάζζησλ ρεισλψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ 1 Ηνπλίνπ – αξρέο 

Οθησβξίνπ εθάζηνπ έηνπο  ηηο πξσηλέο ψξεο κε πεδή πεξηπνιία - παξαθνινχζεζε θαηά κήθνο ησλ παξαιηψλ. 

ηε θαηαγξαθή ζεκεηψλνληαη ηα ρλάξηα-ίρλε φπνπ ππνδειψλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ εμφδσλ ησλ ζειπθψλ 

ρεισλψλ αιιά θαη ησλ λενζζψλ πνπ αλαδπζήθαλ απφ ηνλ απγνζάιακν ηελ πξνεγνχκελε λχρηα. Αλαιφγσο 

ησλ δηαπηζηεπκέλσλ απεηιψλ νη θσιηέο κεηά ηνλ εληνπηζκφ ηνπο ρξεηάδνληαη θάπνηνπ είδνπο πξνζηαζίαο, είηε 

επί ηφπνπ είηε κε κεηαθνξά ζε αζθαιέζηεξν ζεκείν. Οη θαηαγεγξακκέλεο θσιηέο ζεκαδεχνληαη, 

ραξηνγξαθνχληαη, ζεκαίλνληαη (ηαηλία ζήκαλζεο, ελεκεξσηηθφ ηακπειάθη) αιιά θαη πξνζηαηεχνληαη απφ 

εηδηθή μχιηλε θαηαζθεπή (θισβνχο) θαη ηνπνζέηεζε κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο πξνο απνθπγή ζήξεπζεο. Ζ 

παξαθνινχζεζε ηεο θσιηάο πξαγκαηνπνηείηαη κέρξη θαη ηελ έμνδν πξνο ηελ ζάιαζζα απφ ηνπο λενζζνχο θαη 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ εθζθαθή. Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν θσιηέο ζα κεηαθέξνληαη ζε αζθαιέζηεξν ζεκείν 

απφ εθείλν ηεο ελαπφζεζεο γηα ηελ απνθπγή θαηαζηξνθήο ηεο εμαηηίαο πιεκκπξηζκνχ απφ ηελ ζάιαζζα ή 

αθφκε θαη ξηδψλ απφ παξαθείκελε βιάζηεζε. Όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην δηαρεηξηζηηθά ηνπνζεηείηαη 

βνεζεηηθφο δηάδξνκνο γηα ηελ απνθπγή απνπξνζαλαηνιηζκνχ ησλ εθθνιαπηφκελσλ λενζζψλ απφ πεγέο 

θσηηζκνχ (ηερλεηφ θσο) θαζψο επίζεο βνεζεηηθφο δηάδξνκνο ζα ηνπνζεηείηαη φηαλ ε θσιηά βξίζθεηαη 

αλάκεζα απφ εμνπιηζκνχο επηρεηξήζεσλ ηεο παξάιηαο (μαπιψζηξεο- νκπξέιεο θαη εμνπιηζκφο ζαιάζζησλ 

ζπνξ). 

 

 Καηαγξαθή εμόδσλ λενζζώλ 

Καηά ηελ πεξίνδν εθθφιαςεο ησλ λενζζψλ (ρεισλάθηα) θαηαγξάθνληαη νη έμνδνη απφ ηνλ απγνζάιακν 

(θσιηά). ηελ ελ ιφγσ θαηαγξαθή ζεκεηψλνληαη αλά θαηεγνξία νη λενζζνί πνπ θαηάθεξαλ θαη έθηαζαλ ζηνλ 

πξννξηζκφ ηνπο, ηελ ζάιαζζα, αλ ππήξμε απνπξνζαλαηνιηζκφο θαη ην ιφγν θαη αλ ππήξμε ζήξεπζε κε 

ηαπηνπνίεζε. 

 Δθζθαθή θσιηώλ 

Μεηά απφ 10-12 εκέξεο απφ ηελ πξψηε έμνδν ησλ λενζζψλ απφ ηελ θσιηά πξαγκαηνπνηείηαη εθζθαθή 

πξνζδηνξίδνληαο ην πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο εθθφιαςεο θαηαγξάθνληαο παξάιιεια ηνλ αξηζκφ ησλ απγψλ ηεο 

θσιηάο. ηελ δηαδηθαζία θαηαγξάθεηαη παξάιιεια πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ απγνζάιακν (δηαζηάζεηο - 

κέγηζην βάζνο, δηάκεηξνο, παξνπζία ξηδψλ, λεξφ θηι). 

 

 Καηαγξαθέο εθζαιαζζσκέλσλ λεθξώλ ρεισλώλ 

ηα πιαίζηα ηεο πεδήο παξαθνινχζεζεο ζα θαηαγξάθνληαη ηα πεξηζηαηηθά ησλ λεθξψλ εθζαιαζζσκέλσλ 

ρεισλψλ ζηα δειηία εθζαιάζζσζεο (θαηαγξαθή: είδνο ηεο ρειψλαο, πεξηνρή παξαιίαο εχξεζεο, θαηάζηαζε 

ηνπ δψνπ, αηηία ζαλάηνπ, κεηξήζεηο θαβνπθηνχ (επζχ-θακπχιν), ραξηνγξάθεζε εληνπηζκνχ ζέζεο, ιήςεηο 

θσηνγξαθηψλ) ηα νπνία ζα απνζηέιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. 

 

ΑΔΑ: 65Π046Μ9ΤΕ-ΜΔΝ
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 Καηαγξαθέο-κεηαθνξά ηξαπκαηηζκέλσλ ρεισλώλ ζην Κέληξν Γηάζσζεο ζηελ Γιπθάδα 

Αηηηθήο 

ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ ηξαπκαηηζκέλεο ζαιάζζηαο ρειψλαο ζα γίλεηαη θαηαγξαθή θαη άκεζε απνζηνιή 

ηεο ζην Κέληξν Γηάζσζεο Πεξίζαιςεο Θαιάζζησλ Υεισλψλ ζηελ Γιπθάδα Αηηηθήο κεηά απφ ζπλελλφεζε 

κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

ηνλ αλάδνρν ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα δηαηεζνχλ πξνο ρξήζε εηδηθφο πιηθνηερληθφο 

εμνπιηζκφο (πρ. θισβνί, ηακπειάθηα, κεηαιιηθά πιέγκαηα, θ.α.) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θσιηψλ απφ ηνλ 

ΦΟΡΔΑ. Ο εμνπιηζκφο ζην ηέινο θάζε αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

θαζψο απνηειεί ηδηνθηεζία ηνπ. 

 

2.1 ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ 
Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εηδηθή γλψζε, εκπεηξία θαη ηθαλφηεηα ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ 

πιήξσο, άξηηα θαη νινθιεξσκέλα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ. πγθεθξηκέλα, νη ππνςήθηνη 

νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ επαξθή θαη εμεηδηθεπκέλε Οκάδα Έξγνπ σο θάησζη: 

1. Έλα ζηέιερνο σο ππεύζπλν ηεο Οκάδαο Έξγνπ, ΠΔ Πεξηβαιινληνιόγνο ή νπνηνπδήπνηε 

ζπλαθνχο πηπρίνπ ζρνιψλ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο 

αιινδαπήο θαηά πξνηίκεζε θάηνρν κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ θαη λα δηαζέηεη:  

I. εηδίθεπζε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.  

II. 5εηή ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο 

(Caretta caretta). 

III. επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ππεξεζίεο πεξηβάιινληνο θαη ζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ νπνηαζδήπνηε 

θχζεο ζπκβάζεηο πξνζηαζίαο βηνπνηθηιφηεηαο θαη άγξηαο δσήο.  

 

2. Έλαλ Δξεπλεηή πεδίνπ πεξηβάιινληνο. 
Έλαλ Δξεπλεηή πεδίνπ, κε 5εηή ηνπιάρηζηνλ ελαζρφιεζε ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο σνηνθίαο 

ζαιάζζησλ ρεισλψλ (Caretta caretta) θαη κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε ή ζπκκεηνρή 

έξεπλαο πεξηβάιινληνο ζε δπν (2) ηνπιάρηζηνλ ζπκβάζεηο κε αληηθείκελν ηελ παξαθνινχζεζε 

σνηνθίαο ζαιάζζησλ ρεισλψλ (Caretta caretta). 

 

3. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ νξίδεηαη ζε ηξία έηε απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη 

φρη πέξαλ ηεο 31
εο

 Οθησβξίνπ 2023. Σα παξαδνηέα ειέγρνληαη θαη παξαιακβάλνληαη απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο, ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ παξαιαβήο, ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ 

ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Ζ ελδηάκεζε/ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη εληφο ηεο 

δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο. Με ην σο άλσ πξαθηηθφ ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο εηζεγείηαη ηελ 

παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο πξφζθιεζεο θαη 

ηεο ζχκβαζεο. Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο χκβαζεο δχλαηαη λα παξαηαζεί κεηά απφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ θαη 

ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ρσξίο αχμεζε ηνπ ηηκήκαηνο.  

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ: 

- Σξείο (3) εθζέζεηο απνηειεζκάησλ (Παξαδνηέν 1, 2, 3), κηα γηα θάζε αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν, κε 

ζπλεκκέλα ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαθνινχζεζεο, ζπκπιεξσκέλα πξσηφθνιια πεδίνπ, ράξηεο, 

θσηνγξαθηθφ πιηθφ, ζπκπιήξσζε πξφηππνπ πίλαθα πνπ δηαηεξεί ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο θαη ζα 
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δηαηεζεί ζηνλ αλάδνρν θαη νηηδήπνηε άιιν πνπ ζα δεηεζεί απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Γηεπθξηλίδεηαη 

φηη ζηελ πξψηε έθζεζε ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα ζηνηρεία απφ ηα δεδνκέλα παξαθνινχζεζεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ πνπ δηαζέηεη ν ΦΟΡΔΑ.  

- Μηα (1) ηειηθή έθζεζε (Παξαδνηέν 4) κε ηε ζχλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ φισλ ησλ εθζέζεσλ γηα 

θάζε έηνο θαη πξφηαζε δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

ηνπ είδνπο. Υάξηε κε ηηο ζέζεηο ησλ θσιηψλ απφ ηελ αξρή πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξαθνινχζεζεο απφ ηνλ Φνξέα  ήηνη 2015 έσο ην 2023. 

- Οη εθζέζεηο ζα θαηαηεζνχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη έληππε κνξθή (1 αληίγξαθν).  

εκείσζε: Σα αξρεία ησλ ραξηώλ ζα δνζνύλ θαη ζε shape files γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ αξρείσλ GIS 

πνπ δηαζέηεη ν ΦΟΡΔΑ.  

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

Σν ζπλνιηθφ πξνυπνινγηδφκελν πνζφ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

ηξηάληα ελφο ρηιηάδσλ επξψ (31.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (24%), ήηνη ζην πνζφ ησλ είθνζη 

πέληε ρηιηάδσλ επξψ (25.000,00€€) κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. (24%) θαη ζα θαιπθζεί απφ ηελ 

ζρεηηθή εγθεθξηκέλε πίζησζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 (ΚΧΓ. ΛΟΓ. 61.00.99, Α 

2019Δ27510024) ηνπ ΦΟΡΔΑ. 

Ζ πξνθαινχκελε κε ην παξφλ δαπάλε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δ.Δ. (ΣΑΜΔΗΟ ΤΝΟΥΖ ) θαη απφ 

εζληθνχο πφξνπο (ΠΓΔ) ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 1 ηεο πξάμεο «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ 

ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ» ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Τπνδνκέο Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» Άμνλαο 

πξνηεξαηφηεηαο: 14 «ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΣΖ 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ  ΥΡΖΖ ΣΧΝ ΠΟΡΧΝ (ΣΑ)» 2014-2020 (MIS 5033024). 

5. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ  

Σν πκβαηηθφ Σίκεκα ζα θαηαβιεζεί ζηνλ Αλάδνρν ηκεκαηηθά (ζε ηξείο ηζφπνζεο δφζεηο κεηά ην πέξαο θάζε 

αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ) κεηά ηελ ελδηάκεζε/νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ηα νπνία 

ζα παξαιεθζνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή. ην αλσηέξσ ηίκεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ακνηβέο θαη δαπάλεο ρσξίο 

νπδεκία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο έζησ θαη εμ επηγελφκελεο αηηίαο. Δπίζεο, ζην 

αλσηέξσ ηίκεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, φπσο θαη φιεο νη εηζθνξέο θ.ιπ. πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ζα απαηηεζνχλ: 

1. Πξσηφθνιιν Δλδηάκεζεο/Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο. 

2. Σηκνιφγην ηνπ Αλαδφρνπ. 

3. Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα, εθφζνλ απαηηείηαη. 

4. Κάζε άιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

ΑΔΑ: 65Π046Μ9ΤΕ-ΜΔΝ
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Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ θαιχπηεηαη απφ επηρνξήγεζε πνπ ιακβάλεη ε Αλαζέηνπζα 

Αξρή απφ άιιν θνξέα, ε πιεξσκή δελ ζα νθείιεηαη ζηνλ Αλάδνρν θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δελ ζα 

θαζίζηαηαη ππεξήκεξε ζε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηεο, πξηλ ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο θαη ηελ 

θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ απφ ηελ αξκφδηα Αξρή ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

6. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ  

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, ησλ νπνίσλ ν ραξαθηήξαο θαη ην έξγν, 

πξνζηδηάδνπλ ζην ππφ αλάζεζε θπζηθφ αληηθείκελν. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 

κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ιφγνπο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 1 θαη 2 πεξ. α θαη β ηνπ Ν. 4412/2016.  

Ζ αλάζεζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαηαθπξψλεηαη ζηνλ ζπκκεηέρνληα πνπ έρεη ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά κε 

ην ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο (πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά απνθιεηζηηθά βάζεη 

ηηκήο). 

7. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε θξαγηζκέλν Φάθειν ζπλνδεπόκελεο από ηελ αίηεζε ππνβνιήο 

πξνζθνξάο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι.Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ Δπσλπκία θαη ηε 

Γηεχζπλζε ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ θαη λα γξάθεη επθξηλψο ηηο ελδείμεηο: 

ΠΡΟ 

ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ - ΣΡΟΦΤΛΙΑ &  

ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

Παιηά Δζληθή Οδόο Παηξώλ - Πύξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο 

ΦΑΚΔΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ.  774/11-6-2021 ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΦΩΛΑΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΘΑΛΑΙΑ ΥΔΛΩΝΑ CARRETTA 

CARRETTA ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΔΡΓΑΙΑ Π.4.1 ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 

1 ΣΟΤ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 

Καηαιεθηηθή εκεξνκελία & ψξα θαηάζεζεο πξνζθνξάο: 18/06/2021, 14:00 κ.κ. 

ΠΡΟΟΥΗ: Να ΜΗΝ απνζθξαγηζζεί απφ ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία & ην Πξσηφθνιιν. 

 Ο Φάθεινο θάζε πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

α) ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ζχκθσλε κε ην ππφδεηγκα ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι ηεο 

παξνχζαο. 

β) Αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ή άιιν απνδεηθηηθφ ηεο ηαπηφηεηαο ζηνηρείν ηνπ 

πξνζθέξνληνο. 

ΑΔΑ: 65Π046Μ9ΤΕ-ΜΔΝ
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γ) Τπεύζπλε Γήισζε (ηεο παξ. 4 ηνπ Άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 φπσο ηζρχεη θάζε θνξά) 

(επηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα II ηεο παξνχζεο). 

δ) Απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνζθέξνληνο (πρ. ζηνηρεία κεηξώνπ επηρείξεζεο από 

ΑΑΓΔ, εγγξαθή ζε νηθεία επηκειεηήξηα/κεηξώα, θιπ) ή ηνπ ππνςήθηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ. ε 

πεξίπησζε ππνςήθηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηα έγγξαθα ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζήο ηνπ ζχκθσλα κε 

ηελ λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην λνκηθφ πξφζσπν, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ ππνςήθηνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν κε ηελ 

ππνγξαθή ηνπο (λφκηκνη εθπξφζσπνη).   

ε) Σελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ (επηζπλάπηεηαη ππφδεηγκα ζην Παξάξηεκα IΙI 

ηεο παξνχζεο). Όιεο νη ζειίδεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη κνλνγξαθεκέλεο απφ 

ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ πξνζθέξνληα θαη λα έρνπλ ζπλερή αξίζκεζε. 

ζη) Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξνύζαο πξόζθιεζεο (ήηνη απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, 

θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα). 

δ)  θαηάινγν κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα (είδνο θαη έηε εκπεηξίαο) ηεο 

ειάρηζηεο απαηηνχκελεο εμεηδηθεπκέλεο νκάδαο έξγνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.1 ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο θαη αλαιπηηθά βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, φπνπ ζα παξαηίζεληαη θαη νη ζπκβάζεηο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεηνχκελε εκπεηξία. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη: 

1. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ ππνςήθηνπ παξέρεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο 

ΗΗΗ ηεο παξνχζεο. 

2. ηηο ηηκέο απηέο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, φπσο θαη φιεο νη εηζθνξέο θ.ιπ. πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

3. Ζ ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηνλ ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

 

8. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Οη πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνχλ κε βάζε ην άξζ. 118, 66 θαη 38 (ΦΔΚ Α147/2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο 

Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ  φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζ. 50 ηνπ Ν. 4782/2021(ΦΔΚ Α 

36/9.3.2021) Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ην κείο ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία. 

. 

9. ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ θαηαηηζέκελσλ πξνζθνξψλ, εθδίδεηαη ε απφθαζε αλάζεζεο απφ ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, κεηά ησλ έιεγρν ησλ ειάρηζησλ ππνρξεσηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ βάζεη ηνπ λ. 4412/2016, ηα νπνία ζα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ θάθειν ππνβνιήο & ηα νπνία είλαη: 

1. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ηνπ πξνζθέξνληνο ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ φισλ ησλ 

κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. 

2. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα ηνπ πξνζθέξνληνο. 

3. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ηνπ πξνζθέξνληνο. 
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ειίδα 10 απφ 14 

 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

πλεκκέλα: 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αίτηση Υποβολής Προσυοράς 

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Υπεύθσνη Δήλωση 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Πίνακας Οικονομικής Προσυοράς 

 

 

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Νηθόιανο Καξαβάο 
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ειίδα 11 απφ 14 

 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ :  

 

ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ :  

ΣΗΛ. :…………………………………………………… 

Δ- MAIL :……………………………………………… 

 

 

 

 

 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

 

αο ππνβάιισ ζπλεκκέλα ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνβνιή 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γηα ηελ ππ’ αξηζ. 774/11-6-

2021 Πξφζθιεζε ηνπ Φνξέα ζαο. 

 

 

 

 

 

 

Ο/ Ζ ΑΗΣΧΝ-ΟΤΑ 
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ειίδα 12 απφ 14 

 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

 

 
ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986)
 

Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ 

ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986)  

ΠΡΟ
(1)

: ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ - ΣΡΟΦΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 
 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει

: 
 

Σφπνο 

Καηνηθίαο: 
 Οδφο

: 
 Αξηζ:  ΣΚ

: 
 

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 

(Fax): 
 

Γ/λζε 

Ζιεθηξ. 

Σαρπδξνκεί

νπ 

(Δmail): 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο
(3) 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη:  

[ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ: Χο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 

εηαηξείαο…………………………………………………..,] γηα ηελ θαηάζεζε πξνζθνξάο ζην πιαίζην ηεο ππ. 

αξηζκ. Πξση. 774/11-6-2021 Πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε «ΠΑΡΟΥΗ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΦΩΛΑΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΘΑΛΑΙΑ 

ΥΔΛΩΝΑ CARRETTA CARRETTA ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ 

ΣΡΟΦΤΛΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΔΡΓΑΙΑ Π.4.1 ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 1 ΣΟΤ ΤΜΔΠΔΡΑΑ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ - 

ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνχ Κφιπνπ.  

1. Παξαηηνχκαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο κνπ πνπ απνξξέεη απφ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ιφγσ αλαβνιήο, καηαίσζεο ή αθχξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 

2. Γεζκεχνκαη πσο ζα εθηειέζσ ην έξγν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

ππ. αξηζκ. πξση. 570/11-05-2021 Πξφζθιεζε. 

3. Γελ εκπίπησ ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπ αξ. 73 παξ. 1 θαη 2 πεξ. α θαη β ηνπ Ν. 

4412/2016, φπσο ηζρχεη. [ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ: ε εηαηξεία …………. δελ εκπίπηεη ζε νπνηνλδήπνηε 

απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπ αξ. 73 παξ. 2 πεξ. α θαη β ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηζρχεη θαη θαλέλα απφ ηα 

κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηεο εηαηξείαο ή ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηή, δελ εκπίπηνπλ ζε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο ιφγνπο 

απνθιεηζκνχ ηνπ αξ. 73 παξ. 1 ηνπ ίδηνπ λφκνπ]. 

Ζκεξνκελία:     / 06 /2021 

 

 

Ο/H Γειψλ /νχζα 

(Τπνγξαθή) 
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ειίδα 13 απφ 14 

 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 

 

(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη 

ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ 

ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή 

ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

δεινχληα ή ηελ δεινχζα. 
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ειίδα 14 απφ 14 

 

 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

Ζκεξνκελία,    / …/2021 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΔΤΘΔΙΑ ΑΝΑΘΔΗ 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΦΩΛΑΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 

ΘΑΛΑΙΑ ΥΔΛΩΝΑ CARRETTA CARRETTA ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ 

ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔΣΟΤ ΔΡΓΑΙΑ Π.4.1  ΣΑ 

ΠΛΑΙΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 1 ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ 

ΓΡΑΔΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ ΔΙΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ» ΜΔ 

ΚΩΓΙΚΟ ΟΠ 5033024 ΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014 – 2020». 

 

ΠΡΟ: Αλαζέηνπζα Αξρή – Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηόπσλ Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνύ 

Κόιπνπ 

ηνηρεία Τπνςεθίνπ Αλάδνρνπ:  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΣΙΜΗΜΑ 

Σν πλνιηθφ Σίκεκα ηεο πξνηεηλφκελεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε 

«ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΦΩΛΑΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 

ΘΑΛΑΙΑ ΥΔΛΩΝΑ CARRETTA CARRETTA ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ 

ΚΟΣΤΥΙΟΤ ΣΡΟΦΤΛΙΑ» γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο Π.4.1, ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ 

ΤΠΟΔΡΓΟ 1 (ΤΜΔΠΔΡΑΑ) αλέξρεηαη ζε  

……………………...……………………………………………………………………………… Δπξψ πιένλ 

ΦΠΑ (24%)* θαη ζε 

………………………………….…………………………………………………………………………………

……………….Δπξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ(24%)* θαη δειψλσ σο ππνςήθηνο φηη έρσ ιάβεη 

γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνπο απνδέρνκαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα. 

* ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ αξηζκεηηθνχ θαη νινγξάθσο ππεξηζρχεη ην νινγξάθσο. 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ 

(ΓΙΑ ΟΛΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΒΑΙΚΗ 

ΤΜΒΑΗ) 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΟ 

(ΥΩΡΙ ΦΠΑ) 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ 

(ΜΔ ΦΠΑ) 

  

Σόπνο – Ηκεξνκελία: 

 

Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Νόκηκνπ Δθπξνζώπνπ απηνύ & θξαγίδα: 
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