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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
Πληροφ. : Ευριπίδης Καμωνάς
e-mail   : pr@necca.gov.gr
Τηλ.         : 2651021834

ΠΡΟΣ:  
Κάθε ενδιαφερόμενο
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση υπηρεσίας «Διαχειριστικές δράσεις για την 
προστασία και διατήρηση του λαγόγυρου (Spermophillus citellus) εντός της περιοχής ευθύνης του τέως 
Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -Χαλκιδικής», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές 
Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα 
Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -Χαλκιδικής».

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

10. Tην υπ’ αριθμ.   πρωτ. 59/17-09-2020 απόφαση του ΔΣ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί ορισμού του κ. 
Κωνσταντίνου Τριάντη (Δ/ντος Συμβούλου Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ως διατάκτη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (ΑΔΑ: 
Ω0ΥΦ46ΜΑΖΤ-2Υ2)
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11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3033/23-08-2021 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ανάθεσης προσωρινών 
καθηκόντων Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του Οργανισμού Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και αναπληρωτή του (ΑΔΑ: ΨΟ9146ΜΑΖΤ-
ΟΝΕ)

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3621/06-04-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Επιλογή Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (ΑΔΑ: Ρ36Ν46ΜΑΤΖ-29Φ)

13. Την υπ’ αριθ. 5658/02-05-2022 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ανάθεσης καθηκόντων Προϊσταμένης 
Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) και ορισμού αναπληρωτή της στον Οργανισμό Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και αναπληρωτή του (ΑΔΑ: 6ΕΣ946ΜΑΖΤ-ΘΞΡ)

14. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/9239/207/02-02-2022 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και ενέργειας 
για την «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Οργανισμού Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)»(ΑΔΑ: 69Ω04653Π8-Η6Τ)

15. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/139524/3123/31-12-2022 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας για την «Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Οργανισμού Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)»(ΦΕΚ Β’ 7092/31-12-2022),

16. Την υπ’ αριθμ. 2626/30-01-2023 απόφαση του ΟΦΥΠΕΚΑ (περίπτωση ΣΤ) περί «Συγκρότησης ετήσιων 
επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής (ΨΥ1346ΜΑΖΤ-ΨΒ2)

17. Την υπ’ αριθμ. 1198/17-01-2023 Απόφαση ΔΣ Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί Έγκρισης 1ης Τροποποίησης 
Προϋπολογισμού ΟΦΥΠΕΚΑ έτους 2023 (ΑΔΑ: ΡΥΡΠ46ΜΑΖΤ-3ΟΛ)

18. Την υπ’ αριθμ. 2657/30-01-2023 Απόφαση της 2ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2023 του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (ΑΔΑ: 
Ψ4Ψ546ΜΑΖΤ-ΧΥ2.)

19. Την με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2109/28-02-2022 Απόφαση 1ης τροποποίησης της Πράξης 
«Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης 
του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -Χαλκιδικής» με Κωδικό ΟΠΣ 5032753 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
(ΑΔΑ: 6ΑΞΥ46ΜΤΛΡ-ΩΕΤ)

20. Το με αρ. πρωτ. 2066/25-01-2023 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 23REQ012056180 2023-01-31)
21. Το με αρ. πρωτ.  2851/01-02-2023 εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 23REQ012059432 2023-02-01 )
22. Τη με αρ. πρωτ. 6961/17-05-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΛΟ646ΜΑΖΤ-ΖΨ2)
23. Το γεγονός ότι Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, Κωδ. ΣΑΕ 275/1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους, από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (κωδ. ΠΔΕ2019ΣΕ27510111).

 Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης:

Αντικείμενο Πρόσκλησης Ανάθεση υπηρεσίας για διαχειριστικές δράσεις για την προστασία 
και διατήρηση του λαγόγυρου (Spermophillus citellus)

Κοινό λεξιλόγιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV)

92534000-3– Υπηρεσίες διατήρησης συνθηκών φυσικού 
περιβάλλοντος
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Προϋπολογισμός Προϋπολογισθείσα δαπάνη: δώδεκα χιλιάδες  εξήντα εφτά ευρώ και 
τέσσερα λεπτά  (12.067,04 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δεκατέσσερις 
χιλιάδες εννιακόσια εξήντα τρία ευρώ και δεκατρία λεπτά 
(14.963,13€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

Καταληκτική ημερομηνία
και ώρα υποβολής προσφορών

17-02-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00

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

1. Περιγραφή του αντικειμένου

Αντικείμενο της  υπηρεσίας είναι η εφαρμογή διαχειριστικών δράσεων για την προστασία και διατήρηση των 
πληθυσμών του λαγόγυρου και των ενδιαιτημάτων του σε επιλεγμένες περιοχές που εμπίπτουν στα όρια του 
τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -Χαλκιδικής.

Στόχοι / Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

Για την αποφυγή της περαιτέρω μείωσης των πληθυσμών του λαγόγυρου είναι απαραίτητη η διαχείριση των 
ενδιαιτημάτων των υφιστάμενων αποικιών εντός των περιοχών Natura 2000 της περιοχής ευθύνης του τέως 
Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -Χαλκιδικής. Η σταθεροποίηση των πληθυσμών του λαγόγυρου 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επαρκούς έκτασης των ενδιαιτημάτων του και της ποιότητας τους σε επίπεδο 
τοπίου. Επιπλέον, επιπρόσθετα διαχειριστικά μέτρα αναφέρονται εκτενέστερα (ΠΕ 3.1.4 πράξης ΟΠΣ 
5032753) στην «Τελική έκθεση παρακολούθησης και αξιολόγησης παρασιτολογικών και γενετικών 
αναλύσεων, φυλογενετικό δέντρο και φυλογενετικό δίκτυο των πληθυσμών του είδους, εκτίμηση των 
συνθηκών βόσκησης και διαχειριστικές προτάσεις» του έργου «Παρακολούθηση του είδους Spermophilus 
citellus (λαγόγυρος)» του Υποέργου 1 της  υπ’ αριθμ. 5032753 πράξης ΟΠΣ. 

Ένας από τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς παράγοντες που καθορίζουν την ευημερία του είδους 
είναι το ύψος της βλάστησης. Η χαμηλή βλάστηση επιτρέπει στο είδος να τελέσει λειτουργίες, όπως τον 
ευκολότερο εντοπισμό τροφής, την καλύτερη εποπτεία και προστασία από θηρευτές και διευκολύνει στις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων. Ο έλεγχος της βλάστησης πραγματοποιείται μέσω της βόσκησης ή/και 
του τεχνητού κοψίματος. 

Για να δοθεί η δυνατότητα διατήρησης, αποκατάστασης και επέκτασης των υφιστάμενων αποικιών του 
λαγόγυρου είναι απαραίτητη η αποκατάσταση των ορίων των περιοχών των υφιστάμενων αποικιών, καθώς 
και τυχόν γειτονικών περιοχών που είναι κατάλληλες για αποίκιση. Η αποκατάσταση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με τεχνητό κόψιμο της υψηλής βλάστησης και απορρύπανση, όπου είναι απαραίτητο. Η 
απορρύπανση είναι σημαντική γιατί βελτιώνει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, επιτρέπει την απρόσκοπτη 
χρήση του, τη διασπορά των ατόμων και βελτιώνει την υγεία των πληθυσμών.

Οι κατακερματισμένες πληθυσμιακές ομάδες του είδους λόγω της ύπαρξης πυκνού οδικού δικτύου δεν 
επιτρέπουν την ασφαλή διασπορά κι επικοινωνία που είναι απαραίτητες για την ευρωστία του είδους στην 
περιοχή. Καταγεγραμμένα δυστυχήματα με θανάτωση ατόμων στην περιοχή υποδεικνύουν την ένταση αυτής 
της πίεσης. Τα σαμαράκια οδοποιίας και η ενημέρωση των οδηγών με πινακίδες σήμανσης ΚΟΚ θα 
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περιορίσουν τη πιθανότητα τέτοιων συγκρούσεων που δύνανται να μειώσουν το δυναμικό των πληθυσμών.

Η επίτευξη μακροχρόνιας διατήρησης του είδους συνάδει με τη γνωστοποίηση της βιολογίας, οικολογίας και 
τον τρόπο συμβίωσης με την ανθρώπινη παρουσία. Ειδικότερα για τις αποικίες που βρίσκονται δίπλα ή/και 
εντός των οικισμών, η ενημέρωση των κατοίκων για την σπανιότητα του είδους και τους κινδύνους που 
διατρέχει ενδέχεται να ενισχύσει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για την προστασία και την ανάδειξή 
τους.

Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι 

 η προστασία και διαχείριση των ενδιαιτημάτων του είδους
 η προστασία και διαχείριση των αποικιών του είδους
 η ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του είδους

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στα Παράρτημα Ι και ΙΙ 
του παρόντος.

2.Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης
Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και 
εφ’ όσον πληρούνται όλα τα κριτήρια των Παραρτημάτων.

3. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων  εξήντα εφτά ευρώ 
και τεσσάρων λεπτών  (12.067,04 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι δεκατέσσερις χιλιάδων εννιακόσια εξήντα τριών ευρώ 
και δεκατριών λεπτών (14.963,13€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .
Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωδ. ΣΑΕ 275/1. Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους, 
από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ΠΔΕ2019ΣΕ27510111).
Το Συμβατικό Τίμημα θα καταβληθεί τμηματικά  σε δύο φάσεις όπως αποτυπώνεται παρακάτω:
α. 30% του συμβατικού τιμήματος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και 
κρατήσεων) μετά την παραλαβή της πρώτης φάσης του άρθρου 10 της παρούσης.
β. 70% του συμβατικού τιμήματος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και 
κρατήσεων) μετά την παραλαβή της δεύτερης φάσης του άρθρου 10 της παρούσης, η οποία θα αποτελεί και 
την οριστική παραλαβή των παραδοτέων του έργου.

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 17-02-2023, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 17:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς) με την ένδειξη: «Προσφορά για 
την ανάθεση υπηρεσίας Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση του λαγόγυρου 
(Spermophillus citellus) εντός της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -
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Χαλκιδικής», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, 
Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -Χαλκιδικής» 
(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 δε 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. 
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.
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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. Χρόνος – Τόπος Παράδοσης
Συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε οκτώ μήνες και όχι πέραν της 30η Νοεμβρίου 2023. 
Η υπηρεσία θα ολοκληρωθεί και θα παραληφθεί σε δύο φάσεις:
Φάση Α – Συνολική διάρκεια 1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης.
Παραδοτέα: 
1. Γεωγραφική αποτύπωση των υφιστάμενων αποικιών και των γειτονικών περιοχών όπου θα λάβουν 
χώρα οι διαχειριστικές δράσεις 
2. Έκθεση αποτελεσμάτων καταγραφής της σχετικής πυκνότητας, του εύρους μετακίνησης του είδους, 
της μέτρησης του εύρους εξάπλωσης και δείκτη συνδεσιμότητας των λαγουμιών και της αποτύπωσης του 
οδικού φόρτου και διελεύσεων του είδους πριν από την εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων

Φάση Β – Συνολική διάρκεια 7 μήνες με εκκίνηση το τέλος της Ά Φάσης.
Παραδοτέα:
1. Έκθεση αποτελεσμάτων παρακολούθησης αποτελεσματικότητας διαχειριστικών μέτρων (σύγκριση 
σχετικής πυκνότητας και εύρους μετακίνησης του είδους και εύρους εξάπλωσης και δείκτη συνδεσιμότητας 
των λαγουμιών πριν και μετά την ρύθμιση της βλάστησης, σύγκριση οδικού φόρτου και διελεύσεων του 
είδους πριν και μετά την εφαρμογή των δράσεων για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, αξιολόγηση των 
δράσεων ευαισθητοποίησης)2. Τους αναγκαίους χάρτες και πίνακες που θα υποστηρίζουν την ανάλυση των 
κειμένων

11. Παροχή Διευκρινίσεων
Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους και το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης παρέχονται από 
το Τμήμα Προμηθειών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (2ος όροφος Λ. Μεσογείων 207, Τ.Κ. 115 25), αρμόδιος υπάλληλος 
Ευριπίδης Καμωνάς, τηλ.: 26510.

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 
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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

mailto:info@necca.gov.gr
https://necca.gov.gr/
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X




Λ. Μεσογείων 207, 115 25 Αθήνα
Τηλ. 210 8089271, email: info@necca.gov.gr , https://necca.gov.gr/ 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της  υπηρεσίας είναι  η ανάθεση  διαχειριστικών δράσεων για την προστασία και διατήρηση των 
πληθυσμών του λαγόγυρου και των ενδιαιτημάτων του σε επιλεγμένες περιοχές που εμπίπτουν στα όρια του 
τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -Χαλκιδικής

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση 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 (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ), από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Συμβάσεων, κωδ. ΠΔΕ 
2019ΣΕ27510111. Υλοποιείται στο πλαίσιο του του Υποέργου (1) «Πρόγραμμα Για Την Εφαρμογή Της 
Διαχείρισης Οικοτόπων Και Ειδών Στις Περιοχές Ευθύνης Του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας- Βόλβης –
Χαλκιδικής (Αυτεπιστασία)» της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 
οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης – Χαλκιδικής» με κωδικό 
ΟΠΣ (MIS) 5032753, η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. οικ. 
ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6607/04-07-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Φορέα 
Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης - Χαλκιδικής για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 
οικοτόπων» και MIS 5032753 στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2109/28-02-2022 «1η Τροποποίηση της Πράξης 
«Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως 
Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης – Χαλκιδικής», με Κωδικό ΟΠΣ 5032753 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την αποφυγή της περαιτέρω μείωσης των πληθυσμών του λαγόγυρου είναι απαραίτητη η διαχείριση των 
ενδιαιτημάτων των υφιστάμενων αποικιών εντός των περιοχών Natura 2000 της περιοχής ευθύνης του τέως 
Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -Χαλκιδικής. Η σταθεροποίηση των πληθυσμών του λαγόγυρου 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επαρκούς έκτασης των ενδιαιτημάτων του και της ποιότητας τους σε επίπεδο 
τοπίου. Επιπλέον, επιπρόσθετα διαχειριστικά μέτρα αναφέρονται εκτενέστερα (ΠΕ 3.1.4) στην «Τελική 
έκθεση παρακολούθησης και αξιολόγησης παρασιτολογικών και γενετικών αναλύσεων, φυλογενετικό δέντρο 
και φυλογενετικό δίκτυο των πληθυσμών του είδους, εκτίμηση των συνθηκών βόσκησης και διαχειριστικές 
προτάσεις» του έργου «Παρακολούθηση του είδους Spermophilus citellus (λαγόγυρος)» του Υποέργου 1. 

Ένας από τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς παράγοντες που καθορίζουν την ευημερία του είδους 
είναι το ύψος της βλάστησης. Η χαμηλή βλάστηση επιτρέπει στο είδος να τελέσει λειτουργίες, όπως τον 
ευκολότερο εντοπισμό τροφής, την καλύτερη εποπτεία και προστασία από θηρευτές και διευκολύνει στις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων. Ο έλεγχος της βλάστησης πραγματοποιείται μέσω της βόσκησης ή/και 
του τεχνητού κοψίματος. 
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Για να δοθεί η δυνατότητα διατήρησης, αποκατάστασης και επέκτασης των υφιστάμενων αποικιών του 
λαγόγυρου είναι απαραίτητη η αποκατάσταση των ορίων των περιοχών των υφιστάμενων αποικιών, καθώς 
και τυχόν γειτονικών περιοχών που είναι κατάλληλες για αποίκιση. Η αποκατάσταση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με τεχνητό κόψιμο της υψηλής βλάστησης και απορρύπανση, όπου είναι απαραίτητο. Η 
απορρύπανση είναι σημαντική γιατί βελτιώνει την ποιότητα του ενδιαιτήματος, επιτρέπει την απρόσκοπτη 
χρήση του, τη διασπορά των ατόμων και βελτιώνει την υγεία των πληθυσμών.

Οι κατακερματισμένες πληθυσμιακές ομάδες του είδους λόγω της ύπαρξης πυκνού οδικού δικτύου δεν 
επιτρέπουν την ασφαλή διασπορά κι επικοινωνία που είναι απαραίτητες για την ευρωστία του είδους στην 
περιοχή. Καταγεγραμμένα δυστυχήματα με θανάτωση ατόμων στην περιοχή υποδεικνύουν την ένταση αυτής 
της πίεσης. Τα σαμαράκια οδοποιίας και η ενημέρωση των οδηγών με πινακίδες σήμανσης ΚΟΚ θα 
περιορίσουν τη πιθανότητα τέτοιων συγκρούσεων που δύνανται να μειώσουν το δυναμικό των πληθυσμών.

Η επίτευξη μακροχρόνιας διατήρησης του είδους συνάδει με τη γνωστοποίηση της βιολογίας, οικολογίας και 
τον τρόπο συμβίωσης με την ανθρώπινη παρουσία. Ειδικότερα για τις αποικίες που βρίσκονται δίπλα ή/και 
εντός των οικισμών, η ενημέρωση των κατοίκων για την σπανιότητα του είδους και τους κινδύνους που 
διατρέχει ενδέχεται να ενισχύσει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για την προστασία και την ανάδειξή 
τους.

Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι 

 η προστασία και διαχείριση των ενδιαιτημάτων του είδους
 η προστασία και διαχείριση των αποικιών του είδους
 η ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία του είδους

Για την υλοποίηση του έργου, ο Ανάδοχος θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το επιστημονικό 
προσωπικό της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας (έδρα Λαγκαδά). 
Η επικοινωνία του Αναδόχου με την ΜΔΠΠΚΜ θα γίνεται με σκοπό την ανταλλαγή πληροφορίας, εμπειρίας, 
γνώσης ή/και μέσων, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη υλοποίηση του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συνεργάζεται με το προσωπικό της ΜΔΠΠΚΜ (πρόσωπα που θα υποδείξει η ΜΔ) κατά την άσκηση των 
εργασιών πεδίου, με στόχο α) τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς το προσωπικό της ΜΔΠΠΚΜ όσο και β) την 
καλύτερη συνεργασία μεταξύ Αναδόχου και Φορέα Υλοποίησης του έργου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι εργασίες που απαιτούνται να υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο περιγράφονται σε δύο (2) διακριτές Φάσεις, 
ως ακολούθως:

ΦΑΣΗ Α: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Περιλαμβάνει:
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1. Επιλογή των υφιστάμενων αποικιών και γειτονικών περιοχών για την εφαρμογή των διαχειριστικών 
μέτρων με βάση δεδομένα που προέκυψαν από τη δράση «Παρακολούθηση του είδους Spermophilus 
citellus (λαγόγυρος)», καθώς και σε πιθανά νέα στοιχεία   

2. Καταγραφή της σχετικής πυκνότητας, του εύρους μετακίνησης του είδους, μέτρηση εύρους 
εξάπλωσης και δείκτη συνδεσιμότητας των λαγουμιών και αποτύπωση του οδικού φόρτου και 
διελεύσεων του είδους με βάση δεδομένα που προέκυψαν από τη δράση «Παρακολούθηση του 
είδους Spermophilus citellus (λαγόγυρος)», καθώς και σε πιθανά νέα στοιχεία   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΑΣΗΣ Α
Π1. Γεωγραφική αποτύπωση των υφιστάμενων αποικιών και των γειτονικών περιοχών όπου θα λάβουν χώρα 
οι διαχειριστικές δράσεις

Π2. Έκθεση αποτελεσμάτων καταγραφής της σχετικής πυκνότητας, του εύρους μετακίνησης του είδους, της 
μέτρησης του εύρους εξάπλωσης και δείκτη συνδεσιμότητας των λαγουμιών και της αποτύπωσης του οδικού 
φόρτου και διελεύσεων του είδους πριν από την εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων

ΦΑΣΗ Β: ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Περιλαμβάνει:

3. Ρύθμιση βλάστησης ενδιαιτημάτων των υφιστάμενων αποικιών και γειτονικών περιοχών
4. Διατήρηση, αποκατάσταση και επέκταση των υφιστάμενων αποικιών και γειτονικών περιοχών
5. Συντονισμός των δράσεων για την εγκατάσταση κι εφαρμογή περιοριστικών/ αποτρεπτικών μέσων 

οδικών δυστυχημάτων των λαγόγυρων
6. Συντονισμός των δράσεων ευαισθητοποίησης σε οικισμούς που γειτνιάζουν με υφιστάμενες αποικίες 

του λαγόγυρου 
7. Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας διαχειριστικών μέτρων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΑΣΗΣ Β
Π3. Έκθεση αποτελεσμάτων παρακολούθησης αποτελεσματικότητας διαχειριστικών μέτρων (σύγκριση 
σχετικής πυκνότητας και εύρους μετακίνησης του είδους και εύρους εξάπλωσης και δείκτη συνδεσιμότητας 
των λαγουμιών πριν και μετά την ρύθμιση της βλάστησης, σύγκριση οδικού φόρτου και διελεύσεων του 
είδους πριν και μετά την εφαρμογή των δράσεων για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, αξιολόγηση των 
δράσεων ευαισθητοποίησης)

Πίνακας 1: Απαιτούμενη μορφή (ηλεκτρονική- έντυπη) των παραδοτέων για τις επιμέρους Φάσεις του έργου.
Παραδοτέα Μορφή παραδοτέου

ΦΑΣΗ Α Ηλεκτρονική Έντυπη

Π1. Γεωγραφική αποτύπωση των υφιστάμενων αποικιών και των 
γειτονικών περιοχών όπου θα λάβουν χώρα οι διαχειριστικές δράσεις

* *

Π2. Έκθεση αποτελεσμάτων καταγραφής της σχετικής πυκνότητας, του 
εύρους μετακίνησης του είδους, της μέτρησης του εύρους εξάπλωσης και 

* *
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Παραδοτέα Μορφή παραδοτέου

δείκτη συνδεσιμότητας των λαγουμιών και της αποτύπωσης του οδικού 
φόρτου και διελεύσεων του είδους πριν από την εφαρμογή των 
διαχειριστικών μέτρων
ΦΑΣΗ Β

Π3. Έκθεση αποτελεσμάτων παρακολούθησης αποτελεσματικότητας 
διαχειριστικών μέτρων (σύγκριση σχετικής πυκνότητας και εύρους 
μετακίνησης του είδους και εύρους εξάπλωσης και δείκτη 
συνδεσιμότητας των λαγουμιών πριν και μετά την ρύθμιση της 
βλάστησης, σύγκριση οδικού φόρτου και διελεύσεων του είδους πριν και 
μετά την εφαρμογή των δράσεων για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, 
αξιολόγηση των δράσεων ευαισθητοποίησης)

* *

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
Χάρτες 

Το σύνολο των παραγόμενων ψηφιακών αρχείων από την Υπηρεσία θα πρέπει να είναι συμβατά με το Ν. 
3882/10 (ΦΕΚ 166/Α/22-9-10) “Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες 
διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας 
(ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄)”, με τον Ν.3422/2005 (ΦΕΚ 303/Α/13-12-05) “Κύρωση της 
Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα», με το άρθρο 27 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄) και 
τις σχετικές κανονιστικές πράξεις για το Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας καθώς και το σύνολο της 
νομοθεσίας για τα περιβαλλοντικά και δημόσια δεδομένα και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Το σύνολο του περιεχομένου, των δεδομένων και των πληροφοριών θα πρέπει να παραδίδεται σε 
επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή, χωρίς περιορισμούς, τεχνικούς ή νομικούς, με διαθεσιμότητα των πηγαίων 
δεδομένων και χρήση μηχαναγνώσιμου μορφότυπου / προτύπου. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει 
το σύνολο των εκθέσεων και των συναφών στοιχείων, δεδομένων, πληροφορίας και συλλογών αυτών, όπως 
και επί κάθε άλλου σχετικού έγγραφου ή υλικού που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 
Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς περιορισμούς ως προς την αντιγραφή, περαιτέρω χρήση 
και διάθεση ή τροποποίηση αυτών ή των τροποποιημένων αντιγράφων τους όπως θα καθορίζεται με τις 
κατάλληλες άδειες ή με τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, έτσι ώστε η Αναθέτουσα 
Αρχή να μπορεί:
(α) να χρησιμοποιεί και να εκτελεί τα παραδοτέα
(β) να μελετά τα παραδοτέα και να χρησιμοποιεί την πληροφορία που υπάρχει σε αυτά
(γ) να αναδιανέμει αντίγραφα των παραδοτέων ελεύθερα
(δ) να βελτιώνει τα παραδοτέα και να δημοσιεύει τις βελτιώσεις στο ευρύ κοινό, ώστε να αυξάνει τη δημόσια 
ωφέλεια από αυτά.
Η αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει όλα τα παραπάνω παραδοτέα με την έκδοση 4.0 της 
Ελληνικής άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού (CC-BY) ή Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια 
Διανομή (CC-BY-SA), τα οποία θα πρέπει να μπορεί να καταθέσει στο αποθετήριο του Yπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (data.gov.gr), στη Γεωπύλη - Κατάλογο μεταδεδομένων του 
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ΥΠΕΝ (geoportal.ypen.gr), ή σε οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο, δημόσια και ανοιχτά προσβάσιμο αποθετήριο 
δεδομένων. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτές προσδιορίζονται στην κείμενη νομοθεσία και οφείλει 
αποζημίωση στην Αναθέτουσα Αρχή για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική άμεση ή έμμεση προκύψει 
από την παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.
Γεωχωρικά αρχεία
Όλα τα γεωχωρικά αρχεία, διανυσματικά και ψηφιδωτά, θα παραδοθούν σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ‘87.
Οι χάρτες και τα μεταδεδομένα τους θα είναι σύμφωνα με το Ν 3882/10 “Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών 
Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄)“.
Οι χάρτες θα πρέπει να παραδοθούν α) σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών μαζί με όλα τα συνοδευτικά 
αρχεία που είναι απαραίτητα για την ορθή σύνθεσή τους και β) σε μορφή ψηφιακής εικόνας ανάλυσης 
τουλάχιστον 300dpi και σε μορφότυπο TIFF. Η οριζόντια ακρίβεια των πληροφοριών (σημειακών, γραμμικών, 
επιφανειακών) που συλλέγονται στην ύπαιθρο πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με 1,25 m.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Οι υφιστάμενες αποικίες και οι γειτονικές περιοχές στις οποίες θα γίνει εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων 
θα επιλεγούν με κριτήρια που βασίζονται στα δημογραφικά και οικολογικά στοιχεία του είδους που θα 
συλλεγούν επί τόπου καθώς και σε δεδομένα που προέκυψαν από τη δράση «Παρακολούθηση του είδους 
Spermophilus citellus (λαγόγυρος)». 

Η ρύθμιση του ύψους της βλάστησης γίνεται φυσικά μέσω της βόσκησης. Εκεί όπου η βόσκηση δεν είναι 
εφικτή, εξαιτίας έλλειψης ή μικρού αριθμού οικόσιτων ζώων, η δράση θα ενισχυθεί με τεχνητό κόψιμο της 
βλάστησης, μια φορά κατά την αναπαραγωγική περίοδο του είδους και μια δεύτερη πριν από την εμφάνιση 
των νεαρών ατόμων. Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου θα συγκριθούν τα 
αποτελέσματα της σχετικής πυκνότητας και του εύρους μετακίνησης του είδους. 

Στις περιοχές στις οποίες θα γίνει απορρύπανση, αυτή θα γίνει μια φορά κατά την αναπαραγωγική περίοδο 
του είδους και μια δεύτερη πριν από την εμφάνιση των νεαρών ατόμων. Για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του μέτρου θα μετρηθεί το εύρος εξάπλωσης και ο δείκτης συνδεσιμότητας των 
λαγουμιών.

Ο συντονισμός των δράσεων για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων θα αξιολογηθεί με τη σύγκριση του 
οδικού φόρτου και διελεύσεων του είδους πριν και μετά την εφαρμογή τους. 

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης θα πραγματοποιηθούν σε ενήλικες και παιδιά, με τη δημιουργία και διανομή 
ενημερωτικών φυλλαδίων, τη σύνταξη ενημερωτικών πινακίδων και τη δημιουργία δραστηριοτήτων για 
παιδιά σχετικά με τον λαγόγυρο. Η αξιολόγηση των δράσεων ευαισθητοποίησης θα πραγματοποιηθεί μέσω 
ερωτηματολογίου μετά το πέρας των δράσεων.

Οι δειγματοληψίες που αφορούν τις δημογραφικές και οικολογικές παραμέτρους του είδους  θα πρέπει να 
υποστηρίζονται από σχετικά διεθνή ή εθνικά πρότυπα ή από τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία. Οι 
δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η σαφής και συγκρίσιμη 
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καταγραφή της σχετικής πυκνότητας και του εύρους μετακίνησης του είδους,  καθώς και του εύρους 
εξάπλωσης και του δείκτη συνδεσιμότητας των λαγουμιών του είδους. 

Οι τεχνικές δειγματοληψίας και οι μέθοδοι καταγραφής των ενδιαιτημάτων θα γίνουν μια φορά κατά την 
αναπαραγωγική περίοδο του είδους και μια δεύτερη πριν από την εμφάνιση των νεαρών ατόμων.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 
Το έργο θα ολοκληρωθεί και θα παραληφθεί σε δύο (2) φάσεις, ως ακολούθως:
• Φάση Α: συνολική διάρκεια 1 μήνας. 
• Φάση Β: συνολική διάρκεια 7 μήνες με εκκίνηση το τέλος της Φάσης Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
                                                                    
                                                                        ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Ανάθεση υπηρεσίας διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση του λαγόγυρου (Spermophillus 
citellus) εντός της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -Χαλκιδικής», στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων 
στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -Χαλκιδικής».

Α/Α Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή

Παραπομπές
(προαιρετικές)

1 - Ένα (1) άτομο (επιστημονικά υπεύθυνος), 
βιολόγο, κάτοχο πτυχίου τμημάτων 
Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών και 
Τεχνολογιών της ημεδαπής ή παρεμφερών 
τμημάτων της αλλοδαπής, με κατ' ελάχιστον 
10ετή επιστημονική/επαγγελματική 
εμπειρία σε αντικείμενο σχετικό με την 
βιολογία-οικολογία και τη διαχείριση των 
θηλαστικών. Η επιστημονική εμπειρία 
δύναται να αποδειχθεί με την προσκόμιση 
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου 
σπουδών στον τομέα της ζωολογίας/άγριας 
πανίδας (θηλαστικά), ενώ η επαγγελματική 
εμπειρία με την προσκόμιση 
αποδείξεων/συμβάσεων για τη συμμετοχή 
του σε δύο (2) έργα σχετικά με τα 
αντικείμενα στα οποία καλείται να έχει 
εμπειρία.

ΝΑΙ

2 Ένα (1) άτομο, κάτοχο πτυχίου τμημάτων 
βιολογικών επιστημών (τμήμα Βιολογίας, 
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων, Βιολογικών Εφαρμογών και 
Τεχνολογιών) της ημεδαπής ή παρεμφερών 
τμημάτων της αλλοδαπής, με κατ' ελάχιστον 
5ετή επιστημονική ή/και επαγγελματική 
εμπειρία σχετικό με την βιολογία-οικολογία 
και τη διαχείριση των θηλαστικών. Η 

ΝΑΙ
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

επιστημονική εμπειρία δύναται να 
αποδειχθεί με την προσκόμιση 
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου 
σπουδών ή με δημοσιεύσεις σε 
επιστημονικά περιοδικά σε συναφές 
αντικείμενο, ενώ η επαγγελματική εμπειρία 
με την προσκόμιση αποδείξεων για τη 
συμμετοχή του σε δύο (2) έργα σχετικά με τα 
αντικείμενα στα οποία καλείται να έχει 
εμπειρία.

3 Ένα από τα άτομα της Ομάδας Έργου πρέπει 
να έχει επιβεβαιωμένη γνώση ΓΠΣ σε 
συναφούς αντικειμένου έργα, η οποία 
δύναται να αποδειχθεί με την προσκόμιση 
αντίστοιχης βεβαίωσης ή με σχετικές 
δημοσιεύσεις.
Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με 
την προσκόμιση συμβάσεων που έχουν 
υπογράψει οι υποψήφιοι με αναθέτουσες 
αρχές ή/και βεβαιώσεων των κατά 
περίπτωση αρμόδιων αρχών, για τη 
συμμετοχή τους σε δύο (2) έργα σχετικά με 
τα αντικείμενα στα οποία καλούνται να 
έχουν εμπειρία και όπου θα περιγράφονται 
σαφώς τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες 
που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο υλοποίησης 
των εν λόγω έργων/προγραμμάτων.

ΝΑΙ

Να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

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

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς για την υπ’ αριθμ………………………………πρόσκληση για την ανάθεσης υπηρεσιών 
για  διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και διατήρηση του λαγόγυρου (Spermophillus citellus) εντός 
της περιοχής ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -Χαλκιδικής», στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην 
περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -Χαλκιδικής».
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.

Ο/Η Αιτ…..

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Ανάλυση Υπηρεσίας Αξία χωρίς ΦΠΑ(€) Συνολική Αξία με ΦΠΑ 24%

Διαχειριστικές δράσεις για την προστασία και 
διατήρηση του λαγόγυρου (Spermophillus 
citellus) εντός της περιοχής ευθύνης του τέως 
Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -
Χαλκιδικής», στο πλαίσιο υλοποίησης της 
Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις 
Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και 
Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως 
Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας - Βόλβης -
Χαλκιδικής».
Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ολογράφως

Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ολογράφως

ΣΧΟΛΙΑ:

Χρόνος ισχύος προσφοράς: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες

                                                                                                                            Για τον προσφέροντα

              Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

                                                                                                                      (Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία)
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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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