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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας υλοποίησης της δράσης 
«Διατήρηση εδαφόβιων κολεοπτέρων κοινοτικού ενδιαφέροντος», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 
1 της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών Και Τύπων Οικοτύπων στην 
περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033035

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 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 του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

6. 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),

7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/11-10-2021 (Β 4768) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών για την «Έγκριση του Οργανισμού του Νομικού Προσώπου 
Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)»,

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. Την 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. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27268/1216/22-03-2021 (Β 1328) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών 

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.                            
Πληροφ. : Παναγιώτα Πορτάλιου
e-mail   : pr@necca.gov.gr
Τηλ.         : 2524022231

ΠΡΟΣ:  
Κάθε ενδιαφερόμενο
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του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.),

11. 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),

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/9239/207/02-02-2022 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με θέμα «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Οργανισμού Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΑΔΑ: 69Ω04653Π8-Η6Τ),

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31169/22-12-2022 Απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με θέμα  «Έγκριση 10ης 
Τροποποίησης Προϋπολογισμού Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. 2022» (ΑΔΑ: 99ΜΒ46ΜΑΖΤ-ΠΛ3),

14. Την υπ’ αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/139524/3123/30-12-2022 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και  
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του 
Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΦΕΚ 7092 Β΄),

15. Τη με αρ. πρωτ. 30103/15-12-2022 Απόφαση περί συγκρότησης ετήσιων επιτροπών διενέργειας/ 
αξιολόγησης δημόσιων διαγωνισμών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών 
υπηρεσιών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.  (ΨΨΙ246ΜΑΖΤ-Η4Θ), 

16. Την απόφαση υπ’ αριθμό 1266/07-02-2020 της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την ένταξη της Πράξης 
«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με Κωδικό ΟΠΣ 5033035 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», 

17. Την απόφαση υπ’ αριθμό 4142/18-04-2022 της ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την τροποποίηση της Πράξης 
«Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του 
τέως Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης» με Κωδικό ΟΠΣ 5033035 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», 

18. Το με αριθμ. πρωτ. 27393/27-11-2022 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ011748345),
19. Το με αριθμ. πρωτ. 29030/07-12-2022 εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ011753637),
20. Τη με αριθμ. πρωτ. 6961/17-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΛΟ646ΜΑΖΤ-ΖΨ2),
21. Τη με αριθμ. πρωτ. 18319/07-09-2022 συμπληρωματική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

ΠΑΖ446ΜΑΖΤ-ΠΣΟ),
22. Το γεγονός ότι Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και 
από εθνικούς πόρους, από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδ. ΣΑΕ 275/1, 
ενάριθμος 2020ΣΕ27510030).

1. Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης
Αντικείμενο Πρόσκλησης Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας 

υλοποίησης της δράσης «Διατήρηση εδαφόβιων κολεοπτέρων 
κοινοτικού ενδιαφέροντος», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 
της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, 
Ειδών Και Τύπων Οικοτύπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα 
Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033035

Κοινό λεξιλόγιο για τις  δημόσιες 
συμβάσεις (CPV)

90711500-9 - Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που 
προορίζεται για κατασκευαστικά έργα

Προϋπολογισμός Προϋπολογισθείσα δαπάνη: είκοσι δύο χιλιάδες ενενήντα έξι ευρώ και 
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εβδομήντα επτά λεπτά (22.096,77 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι είκοσι επτά 
χιλιάδες τριακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά 
(27.399,99€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Καταληκτική ημερομηνία
και ώρα υποβολής προσφορών 24-01-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00

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

2. Περιγραφή του αντικειμένου
Στόχος της παρούσας σύμβασης είναι η εγκατάσταση μόνιμου συστήματος παρακολούθησης (monitoring) 
των εδαφόβιων σαπροξυλικών κολεόπτερων κοινοτικού και μη ενδιαφέροντος στην περιοχή ευθύνης της ΜΔ 
Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης και συγκεκριμένα στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι του 
παρόντος.

3. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των είκοσι δύο χιλιάδων ενενήντα έξι 
ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (22.096,77 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσια 
ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (27.399,99€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Φορέας χρηματοδότησης της Πράξης  είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους, από 
Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 275/1, ενάριθμος έργου 2020ΣΕ27510030), στο 
πλαίσιο υλοποίησης της δράσης ΠΕ.4.3 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΔΑΦΟΒΙΩΝ ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», του Υποέργου 1 της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών 
Και Τύπων Οικοτύπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5033035.

4. Σύνταξη και κατάθεση 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 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pr@necca.gov.gr έως τις 24-01-2023, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 17:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) με την ένδειξη: «Προσφορά για την ανάθεση 
της υπηρεσίας υλοποίησης της δράσης «Διατήρηση εδαφόβιων κολεοπτέρων κοινοτικού ενδιαφέροντος» 
(αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης) και συνοδεύεται από αίτηση 
υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IΙI της παρούσας), η οποία και θα λάβει 
αριθμό πρωτοκόλλου. Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δεν 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) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος, τον πίνακα του 
Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την 
επαγγελματική επάρκεια του οικονομικού φορέα ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής. 
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γ) Την Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙV, ως εξής:
Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ και στρογγυλοποιείται αριθμητικώς στα δύο δεκαδικά ψηφία.
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 προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται.
Η προσφορά θα κατατεθεί για το σύνολο του φυσικού αντικειμένου.
H ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

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 υπηρεσίας.

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. Λόγοι αποκλεισμού-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 V
«Δικαιολογητικά Ανάθεσης – Αποδεικτικά Μέσα» της παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού.

10. Διάρκεια σύμβασης
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης είναι από την υπογραφή της μέχρι τις 31-12-2023. 

11. Παροχή Διευκρινίσεων
Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους και το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από 
το Γραφείο Προμηθειών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (2ος όροφος Λ. Μεσογείων 207, Τ.Κ. 115 25), αρμόδιος υπάλληλος 
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Παναγιώτα Πορτάλιου, τηλ.: 2524022231.

12. Πληρωμή- Κρατήσεις
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης, με την προσκόμιση των 
απαραίτητων παραστατικών και μετά από την έκδοση σχετικής βεβαίωσης παραλαβής των παραδοτέων.
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 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.

13. 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.
Η παρούσα αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ

Συνημμένα: 
- Παράρτημα Ι
- Παράρτημα ΙΙ
- Παράρτημα ΙΙΙ
- Παράρτημα IV
- Παράρτημα V

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

               Κωνσταντίνος Τριάντης

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές αντικειμένου:

Τα τελευταία χρόνια, ο υπάρχον τρόπος διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων είχε σε αρκετές 
περιπτώσεις ως απόρροια τη μη βιώσιμη κατάσταση  ειδών ασπονδύλων που ενδιαιτούν σε αυτά, ιδιαίτερα 
είδη σαπροξυλικών κολεόπτερων. Λόγω της τάσης που υπάρχει για απομάκρυνση των ώριμων νεκρών 
ιστάμενων δέντρων, των πρέμνων και του νεκρού ξύλου από τα δάση, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια 
του ενδιαιτήματος τους. Παράλληλα, κατά την υλοτόμηση ενός δάσους μεγάλοι σωροί από κορμούς 
εναποτίθενται στις άκρες των δασικών δρόμων για μεγάλο χρονικό διάστημα, ειδικά κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο των περισσότερων ειδών, Απρίλιο -Αύγουστο (Polak 2012), καθιστώντας τους 
«οικολογικές παγίδες» (sensu Robertson and Hutto 2006) για πολλά είδη σαπροξυλικών κολεόπτερων. Αυτό 
συμβαίνει γιατί τα είδη αυτά χρησιμοποιούν τους σωρούς αυτούς για να εναποθέσουν τα αυγά τους, χωρίς 
οι νύμφες να μπορούν να ολοκληρώσουν τον βιολογικό τους κύκλο, καθώς οι σωροί αυτοί στο τέλος 
απομακρύνονται για εμπορική χρήση. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πίεση αυτή, στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης θα εγκατασταθεί μόνιμο 
σύστημα παρακολούθησης (monitoring) των εδαφόβιων σαπροξυλικών κολεόπτερων κοινοτικού και μη 
ενδιαφέροντος στο Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ΕΠΟΡ), με στόχο την επιλογή και εφαρμογή των  
κατάλληλων διαχειριστικών δράσεων για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεών της.

Μεθοδολογία υλοποίησης
Στο πλαίσιο υλοποίησης της παρούσας σύμβασης θα λάβουν χώρα οι εξής εργασίες:

- Καθορισμός μεθόδου δειγματοληψίας και επιλογή ενδεικτικά 5-10 Δειγματοληπτικών Επιφανειών 
(ΔΕ) εντός του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης έτσι ώστε να προκύπτουν αποτελέσματα σε 
επίπεδο ΔΕ/ σε επίπεδο κάθε κελιού εξάπλωσης των ειδών στόχων/σε επίπεδο κάθε περιοχής Natura 
/σε επίπεδο περιοχής μελέτης (ΕΠΟΡ) - Επιλογή 20-10 δειγματοληπτικών θέσεων (ΔΘ) εντός μιας ΔΕ 
όπου θα τοποθετηθούν οι παγίδες εδάφους. 

- Εργασίες πεδίου με δειγματοληψίες για την καταγραφή των ειδών με εγκατάσταση δικτύου συνολικά 
100 μόνιμων παγίδων εδάφους. 

- Διενέργεια συνολικά 4 επισκέψεων στο πεδίο. Κατά την πρώτη επίσκεψη (νωρίς την άνοιξη) θα γίνει 
η τοποθέτηση των παγίδων εδάφους, ενώ στη συνέχεια θα γίνουν ακόμη τρεις επισκέψεις (από το 
τέλος της άνοιξης μέχρι της αρχές φθινοπώρου) όπου θα συλλέγονται τα δείγματα των παγίδων. 

- Αναγνώριση και καταγραφή όλων των υπολοίπων ειδών εντόμων τα οποία θα εντοπίζονται στο 
δίκτυο παγίδων εδάφους, καθώς και γενικά των ειδών εντόμων που θα εντοπίζονται και θα 
καταγράφονται κατά τις επισκέψεις. 

- Επεξεργασία των δεδομένων, ανάπτυξη γεωχωρικής βάσης δεδομένων και πρόταση διαχειριστικών 
μέτρων όπου είναι εφικτό με βάση τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών.

- Κατάλληλη κατάρτιση του προσωπικού της ΜΔ στη μέθοδος παρακολούθησης και την επεξεργασία 
των δεδομένων. 

Στη συνέχεια και μετά τις προπαρασκευαστικές ενέργειες και την εγκατάσταση του μόνιμου συστήματος 
παρακολούθησης θα επιλεχθούν από τον ανάδοχο 10 θέσεις για τη δημιουργία μικροενδιαιτημάτων με στόχο 
τα είδη κολεόπτερων κοινοτικού ενδιαφέροντος. Οι θέσεις θα επιλεχθούν με κριτήριο τα στοιχεία που θα 
συλλεχθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας και σε σημεία όπου έχει διαπιστωθεί μικρή αφθονία του 
πληθυσμού των ειδών ή/και μεγάλη ένταση απειλών – πιέσεων του πληθυσμού των ειδών σε κάποια 
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περιοχή. Πρέπει να ληφθεί υπόψη πως ετήσια είδη (πχ Morimus funereus) μπορεί να έχουν τοπικά μεγάλες 
διακυμάνσεις πληθυσμών από έτος σε έτος, αλλά ο πληθυσμός στο σύνολο του να παραμένει σταθερός. 
Επίσης μεγαλύτερη βαρύτητα θα δοθεί στις θέσεις με την εντονότερη ανθρώπινη/υλοτομική δραστηριότητα 
όπου οι πληθυσμοί δέχονται μεγαλύτερες πιέσεις. 
Η δημιουργία των 10 μικροενδιαιτημάτων θα πραγματοποιηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από 
υποδείξεις του αναδόχου. Οι θέσεις εγκατάστασης τους θα αποτελέσουν παράλληλα και θέσεις εφαρμογής 
της μεθόδου παρακολούθησης παρουσίας και αφθονίας των ειδών στην περιοχή, ως μέσο παρακολούθησης 
της αποτελεσματικότητας της διαχειριστικής δράσης, και για αυτό θα παρακολουθούνται τακτικά και μετά 
την εγκατάστασή τους, (Campanaro et al. 2011, Chiari et al. 2013) αρχικά από τον ανάδοχο και μετά το τέλος 
της σύμβασης από το προσωπικό της ΜΔ. Το πρωτόκολλο και η προαναφερόμενη μέθοδος παρακολούθησης, 
όπως και η επεξεργασία των δεδομένων που θα προκύψουν από την παρακολούθηση αυτή, θα καθοριστούν 
από τον ανάδοχο και θα παραδοθούν ολοκληρωμένα προς εφαρμογή στην Αναθέτουσα Αρχή. 
Ο εξοπλισμός για την υλοποίηση των εργασιών παρακολούθησης και αποτίμησης της αποτελεσματικότητας 
του διαχειριστικού μέτρου (υλικά παγίδευσης και συλλογής εντόμων, αναλώσιμα, βλ. σχετικό Πίνακα - 
Προδιάγραφες υλικών προς αγορά από τον ανάδοχο) θα αγορασθεί από τον ανάδοχο και στη συνέχεια θα 
παραχωρηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή.

Εργασίες - παραδοτέα 
Παραδοτέα Φάσης Α ́:   
Έκθεση  προόδου  με  τα  δεδομένα  που  θα  προκύψουν  από  την  συγκέντρωση  βιβλιογραφικών δεδομένων 
για τα είδη-στόχους – προπαρασκευαστικές ενέργειες: 

 Τεκμηριωμένη πρόταση προγραμματισμού εργασιών πεδίου - επιλογή ΔΕ και θέσεων τοποθέτησης 
των παγίδων. 

 Προσχέδιο ανάλυσης των δεδομένων πεδίου, όπως προγραμματίστηκαν να συλλεχθούν με βάση την 
κατάρτιση του σχεδίου δειγματοληψίας

 Σχέδιο προγράμματος κατάρτισης και  εκπαίδευσης του προσωπικού της ΜΔ 
Διάρκεια Φάσης Α΄: από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31-03-2023

Παραδοτέα Φάσης Β ́:  
Ενδιάμεση έκθεση με τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις δειγματοληψίες και την εγκατάσταση του 
μόνιμου συστήματος παρακολούθησης

 Φωτογραφικό  αρχείο  επισκέψεων  πεδίου  και  ενδεικτικές  φωτογραφίες  των  ειδών  που 
καταγράφηκαν όπου είναι εφικτό.

 Περιγραφή μεθόδων και αποτελεσμάτων δειγματοληψίας
 Τεκμηριωμένη πρόταση δημιουργίας μικροενδιαιτημάτων, ως σύστημα μόνιμης παρακολούθησης 

και εφαρμογής διαχειριστικών μέτρων για τα είδη-στόχος-Προδιαγραφές (σχέδιο, υλικά κατασκευής)
 Γεωγραφική αποτύπωση σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS αρχεία και χαρτογραφική 

απεικόνιση) των (α)  δειγματοληπτικών θέσεων, (β)  σημείων καταγραφής των ειδών και των θέσεων 
όπου θα εγκατασταθούν τα μικροενδιαιτήματα (10 στο σύνολο) 

Διάρκεια Φάσης Β΄: από την ολοκλήρωση και παραλαβή της Α΄ φάσης μέχρι τις 31-08-2023.

Παραδοτέα Φάσης Γ’:
Τελική έκθεση με τα δεδομένα που θα προκύψουν από το σύνολο των δειγματοληψιών του μόνιμου 
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συστήματος παρακολούθησης και την παρακολούθηση των μικροενδιαιτημάτων. Αξιολόγηση της 
κατάστασης διατήρησης των ειδών 
 Τελική αναφορά πρότασης προγράμματος μελλοντικής συστηματικής παρακολούθησης.
 Βάση δεδομένων εργασιών πεδίου και παρακολούθησης για τα είδη που θα εντοπιστούν σε κάθε 

επιτόπιο έλεγχο σε κάθε ΔΘ.
 Πρόγραμμα επιμόρφωσης του προσωπικού της ΜΔ, καθώς και συνεργασία για την ανάδειξη των ειδών 

που έχουν εντοπιστεί. 

Διάρκεια Φάσης Γ΄: από την ολοκλήρωση και παραλαβή της Β΄ φάσης  μέχρι τη λήξη της σύμβασης, ήτοι τις 
31-12-2023.

Τρόπος πληρωμής
Η κατανομή της πληρωμής του Αναδόχου θα γίνει ως εξής:
Φάση Α ́: Πληρωμή του 50% του συμβατικού τιμήματος 
Φάση Β ́: Πληρωμή του 20% του συμβατικού τιμήματος 
Φάση Γ ́: Πληρωμή του 30% του συμβατικού τιμήματος 

Προδιάγραφες υλικών προς αγορά από τον ανάδοχο

α/α Είδος τεμάχια
1 Παγίδες εδάφους (pitfall traps) μεγέθους 25Χ21 εκ. για την παγίδευση εντόμων εδάφους 450
2 Κωνική παγίδα εμφάνισης εδάφους (emergence trap) 60 x 60 x 60cm για την παγίδευση 

εντόμων εδάφους 
1

3 Παγίδα τύπου Malaise, με μέγιστο ύψος 170cm και ελάχιστο 90cm, χρώματος μαύρο και 
άσπρο

1

4 Προσαρμοσμένη παγίδα τύπου Malaise (Slam Trap) με διαστάσεις μήκος-πλάτος-ύψος 
110 x 110 x 110 cm 

1

5 Φωτοπαγίδα με black light και διαστάσεις πλάτος-βάθος-ύψος:30cm x 30cm deep x 50cm 1
6 Εφεδρική μπαταρία αυτοκινήτου για την τροφοδοσία της φωτοπαγίδας 1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Ανάθεση της υπηρεσίας υλοποίησης της δράσης «Διατήρηση εδαφόβιων κολεοπτέρων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις 
Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών Και Τύπων Οικοτύπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα 
Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033035

Α/Α Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή

Παραπομπές

1 Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να  διαθέτουν  
ομάδα  έργου  που  να  περιλαμβάνει 
τουλάχιστον δύο στελέχη με  τα  ακόλουθα 
επαγγελματικά προσόντα: 
- Υπεύθυνος Έργου με (i) τίτλο σπουδών 

Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΠΕ) 
συναφούς ειδικότητας με το αντικείμενο 
και (ii) αποδεδειγμένη επαγγελματική  
εμπειρία  δέκα  (10)  τουλάχιστον  ετών  
στην παρακολούθηση/ αξιολόγηση  της  
κατάστασης  διατήρησης  της  
εντομοπανίδας  που να τεκμηριώνεται 
αναλόγως (π.χ. αντίστοιχες συμβάσεις 
ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και 
δελτία παροχής υπηρεσιών- τιμολόγια, κα) 
σε αντίστοιχα έργα και προγράμματα 
παρακολούθησης

- Ένα στέλεχος με (i) τίτλο σπουδών 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΠΕ) 
και ειδίκευση στην Τηλεπισκόπηση- 
επεξεργασία δορυφορικών εικόνων και 
ΓΣΠ (GIS)- χαρτογράφηση και επεξεργασία 
χαρτογραφικών δεδομένων, και (ii) 
αποδεδειγμένη επαγγελματική  εμπειρία 
συναφούς αντικειμένου πέντε (5) 
τουλάχιστον ετών που να τεκμηριώνεται 
αναλόγως (π.χ. αντίστοιχες συμβάσεις 
ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/και 
δελτία παροχής υπηρεσιών-τιμολόγια, κα) 
σε αντίστοιχα έργα και προγράμματα 

ΝΑΙ

                                                                                                                            
Για τον προσφέροντα

              Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
                                                                                                                   (Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αθήνα ……/……/2022
ΠΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας υλοποίησης της δράσης «Διατήρηση 
εδαφόβιων κολεοπτέρων κοινοτικού ενδιαφέροντος», στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης 
«Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών Και Τύπων Οικοτύπων στην περιοχή ευθύνης 
του τέως Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033396

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 και δηλώνουμε 
ότι αποδεχόμαστε πλήρως τους όρους αυτής.

Για τον προσφέροντα
              Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
                                                                                                                   (Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάλυση Υπηρεσίας Συνολική Αξία χωρίς ΦΠΑ 24% σε 
ευρώ (€)

Συνολική Αξία με ΦΠΑ 24% σε 
ευρώ (€)

Διατήρηση εδαφόβιων 
κολεοπτέρων κοινοτικού 
ενδιαφέροντος 

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ 24% σε ευρώ (ολογράφως)

Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε ευρώ (ολογράφως)

ΣΧΟΛΙΑ:

Χρόνος ισχύος προσφοράς: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφοράς

                                                                                                                            Για τον προσφέροντα

              Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

                                                                                                                   (Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
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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