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«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Τροποποίηση όρων διακήρυξης, παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση 
της ημερομηνίας αποσφράγισης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης  
31165/22-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011885528), με α/α ΕΣΗΔΗΣ 179084, για τη Σύμβαση Γενικών 
Υπηρεσιών «Δράσεις προβολής, εκστρατεία ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και εκπαίδευση 
στοχευμένων ομάδων πληθυσμού για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης Δηλητηριασμένων 
Δολωμάτων σε περιοχές ευθύνης της ΜΔΠΠ Ηπείρου και του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων», με εκτιμώμενη αξία εκατόν ογδόντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (185.000,00€) πλέον ΦΠΑ, ήτοι διακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(229.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.4685/2020 (A 92) «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,

2. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α 143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (A 147) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25 ΕΕ)  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635/03-08-2020 (ΥΟΔΔ 581) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας με θέμα:  «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού 
Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» 
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/90177/6250/29-09-2021 (ΥΟΔΔ 
832) Απόφαση,

6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27268/1216/22-03-2021 (Β 1328) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών 
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του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.),

7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/82834/3077/07-09-2021 (Β 4180) Απόφαση του Υφυπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Έναρξη άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του Νομικού 
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).»,

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2927/13-08-2021 Απόφαση Τροποποίησης και Κωδικοποίησης του «Κανονισμός 
Εσωτερικής Λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 119),

9. Τη υπ’ αριθμ. πρωτ. 18817/14-09-2022 Απόφαση για την Πρώτη Τροποποίηση και κωδικοποίηση του 
«Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 141),

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 59/17-09-2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με θέμα «Ορισμός Διατάκτη 
του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΑΔΑ: Ω0ΥΦ46ΜΑΖΤ-
2Υ2),

11. Την Διακήρυξη υπ’ αριθμό 31165/22-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011885528) για τη Σύμβαση Γενικών 
Υπηρεσιών «Δράσεις προβολής, εκστρατεία ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και εκπαίδευση 
στοχευμένων ομάδων πληθυσμού για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης Δηλητηριασμένων 
Δολωμάτων σε περιοχές ευθύνης της ΜΔΠΠ Ηπείρου και του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και Μετεώρων» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 
της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή 
ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, Αγράφων και 
Μετεώρων»», που είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020» (κωδ. ΟΠΣ 5034900),

12. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 2.1.3 της παραπάνω, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 60 
του ν. 4412/2016, ως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται ότι η αναθέτουσα αρχή παρατείνει 
την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών 
τους, στην περίπτωση που, μεταξύ άλλων, όταν, τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές 
αλλαγές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την τροποποίηση των κάτωθι όρων της υπ’ αριθμό 31165/22-12-2022 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 
22PROC011885528), οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής:

- Παράγραφος 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» (σελ. 24 Διακήρυξης), ως προς την 
περίπτωση (i) του εν λόγω κριτηρίου:

“(i) να έχουν εκτελέσει ή συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις παρόμοιου έργου κατά την 
τριετία 2019 - 2021, με συνολική αξία ίση ή μεγαλύτερη με το 50% της εκτιμώμενης αξίας της 
παρούσας σύμβασης,"

- Παράγραφος 2.2.9.2 «Αποδεικτικά μέσα», ως προς την περίπτωση (i) της υπο-παραγράφου Β4:

“(i) Συνοπτική περιγραφή των ανάλογων έργων που ολοκλήρωσε ο υποψήφιος κατά την τριετία 2019-
2021 (σε επιθυμητή έκταση όχι μεγαλύτερη της μιας σελίδας) με συμπλήρωση του κάτωθι πίνακα:”

2. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στον 
διαγωνισμό με α/α ΕΣΗΔΗΣ 179084 μέχρι τη Δευτέρα, 23-01-2023 και ώρα 17.00, καθώς και τη 
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μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό 
για την Τετάρτη 25-01-2023 και ώρα 09:00.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμό 31165/22-12-2022 διακήρυξης (ΑΔΑΜ 
22PROC011885528, α/α ΕΣΗΔΗΣ 179084).

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΦΥΠΕΚΑ

Κωνσταντίνος Τριάντης

Η ως άνω απόφαση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
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