
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 

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

ΠΡΟΣ:  
Κάθε ενδιαφερόμενο
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση υπηρεσίων για την εκπόνηση σχεδίου δράσης 
για την διατήρηση σπάνιων φυτικών taxa που απαντούν στην Ελλάδα μόνο στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών 
(Ε.Πα.Π), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, 
ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

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.)
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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)

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

17. 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.)

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

19. Την με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4144/18-04-2022 Απόφαση 1ης τροποποίησης της Πράξης 
«Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης 
του  τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών» με Κωδικό ΟΠΣ 5032910 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-
2020» (ΑΔΑ: 6ΩΨΓ46ΜΤΛΠ-6ΦΡ)

20. Το με αρ. πρωτ. 6073/01-03-2023 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 23REQ012223316 2023-03-02)
21. Το με αρ. πρωτ.  6244/03-03-2023 εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 23REQ012229868 2023-03-03 )
22. Τη με αρ. πρωτ. 3254/03-02-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΠΒ546ΜΑΖΤ-Χ4Ε)
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. ΠΔΕ2020ΣΕ27510045).

 Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης:
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Αντικείμενο Πρόσκλησης Ανάθεση υπηρεσιών για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την 
διατήρηση σπάνιων φυτικών taxa που απαντούν στην Ελλάδα μόνο 
στο Ε.Πα.Π.

Κοινό λεξιλόγιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις (CPV)

71351700-0 Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών

Προϋπολογισμός Προϋπολογισθείσα δαπάνη: έξι χιλιάδες εφτακοσίων ενενήντα ευρώ  
(6.790,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι οκτώ χιλιάδες τετρακόσια δεκαεννέα 
ευρώ και εξήντα λεπτά  (8.419,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% 

Καταληκτική ημερομηνία
και ώρα υποβολής προσφορών

24-03-2023 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

Η παρουσία 9 φυτικών taxa στον ελληνικό χώρο περιορίζεται στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, 
εκ των οποίων η Aldrovanda vesiculosa L. περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της κοινοτικής οδηγίας και 
έχει χαρακτηριστεί ως Κινδυνεύον σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την IUCN. Σκοπός της δράσης είναι να 
καταγραφεί η θέση τους, να εκτιμηθεί η πληθυσμιακή τους κατάσταση και να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι 
και οι απειλές που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, προτείνεται η συλλογή σπερμάτων για την κατάθεση τους 
σε τράπεζες σπερμάτων και γενετικού υλικού. Τέλος, η μελέτη αυτή θα καταδείξει τις αναγκαίες 
διαχειριστικές δράσεις που θα εξασφαλίζουν την μακροχρόνια βιωσιμότητα τους. Η προτεινόμενη δράση 
συγχρόνως θα συνεισφέρει στο Γενικό Στόχο Γ.2.1. (Αύξηση της γνώσης για τη βιοποικιλότητα, Ειδικοί 
στόχοι Γ.2.1.1 & Γ.2.1.2) καθώς και στο Γ.2.2. (Διατήρηση και αποκατάσταση των ειδών και των τόπων 
οικοτύπων της Ελλάδας), και πιο συγκεκριμένα στον Ειδικό στόχο Γ.2.2.1. (προγραμματισμός 
προτεραιοτήτων διατήρησης των σημαντικών ειδών και οικοτόπων της χώρας) και στον Γ.2.2.2. 
(Παρακολούθηση των σημαντικών ειδών και οικοτόπων της χώρας) όπως αυτοί έχουν καθοριστεί στην 
Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στα Παράρτημα Ι και ΙΙ 
της παρούσης.

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  έξι χιλιάδων εφτακοσίων ενενήντα 
ευρώ  (6.790,00 €) πλέον ΦΠΑ, ήτοι οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ και εξήντα λεπτών  
(8.419,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  .
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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. ΠΔΕ2020ΣΕ27510045).
Το Συμβατικό Τίμημα θα καταβληθεί  σε δύο φάσεις με την ολοκλήρωση της παραλαβής των παραδοτέων.
α. 50% του συμβατικού τιμήματος (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και 
κρατήσεων) μετά την παραλαβή της πρώτης φάσης του άρθρου 10 της παρούσης.
β. το υπόλοιπο 50% 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 24-03-2023, ημέρα  και 
ώρα 17:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς) με την ένδειξη: Πρόσκληση για ανάθεση 
υπηρεσιών για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την διατήρηση σπάνιων φυτικών taxa που απαντούν στην 
Ελλάδα μόνο στο Ε.Πα.Π., στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις Προστατευόμενων 
Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Πρεσπών» (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  του 
Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την 
επαγγελματική  και τεχνική 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 
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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. Χρόνος – Τόπος Παράδοσης
Συνολική διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται  σε εφτά μήνες από την υπογραφή της και όχι πέραν της 30-11-
2023.

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.: 2651021834.
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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
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η παρουσία 9 φυτικών taxa στον ελληνικό χώρο περιορίζεται στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, εκ 
των οποίων η Aldrovanda vesiculosa L. περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της κοινοτικής οδηγίας και έχει 
χαρακτηριστεί ως Κινδυνεύον σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την IUCN. Σκοπός της δράσης είναι να καταγραφεί 
η θέση τους, να εκτιμηθεί η πληθυσμιακή τους κατάσταση και να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι και οι απειλές 
που αντιμετωπίζουν. Παράλληλα, προτείνεται η συλλογή σπερμάτων για την κατάθεση τους σε τράπεζες 
σπερμάτων και γενετικού υλικού. Τέλος, η μελέτη αυτή θα καταδείξει τις αναγκαίες διαχειριστικές δράσεις 
που θα εξασφαλίζουν την μακροχρόνια βιωσιμότητα τους. Η προτεινόμενη δράση συγχρόνως θα 
συνεισφέρει στο Γενικό Στόχο Γ.2.1. (Αύξηση της γνώσης για τη βιοποικιλότητα, Ειδικοί στόχοι Γ.2.1.1 & 
Γ.2.1.2) καθώς και στο Γ.2.2. (Διατήρηση και αποκατάσταση των ειδών και των τόπων οικοτύπων της 
Ελλάδας), και πιο συγκεκριμένα στον Ειδικό στόχο Γ.2.2.1. (προγραμματισμός προτεραιοτήτων διατήρησης 
των σημαντικών ειδών και οικοτόπων της χώρας) και στον Γ.2.2.2. (Παρακολούθηση των σημαντικών ειδών 
και οικοτόπων της χώρας) όπως αυτοί έχουν καθοριστεί στην Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα.
Τα είδη και υποείδη που θα μελετηθούν είναι τα παρακάτω:   

1) Aldrovanda vesiculosa L. [Περιοχή Βρωμολίμνης, Κινδυνεύον σε ευρωπαϊκό επίπεδο (IUCN), 
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ]

2) Centaurea galicicae Micevski [Περιοχή Ρότι Ψάράδων, Το είδος βρέθηκε μόλις το 2018, άγνωστη 
πληθυσμιακή κατάσταση]

3) Centaurea soskae Hayek subsp. soskae (Περιοχή Βροντερού, Βαλκανικό ενδημικό)
4) Centaurea triniifolia Heuff. subsp. campylacme (Bornm.) Wagenitz (περιοχή Κούλα, Βαλκανικό 

ενδημικό)
5) Eryngium palmatum Pančić & Vis. (Όρος Ντέβας, Βαλκανικό ενδημικό)
6) Heracleum orphanidis Boiss. (Κράσπεδα δασών οξιάς περιοχής Βαρνούντα, Βαλκανικό ενδημικό)
7) Klasea radiata (Waldst. & Kit.) Á. Löve & D. Löve subsp. cetinjensis (Rohlena) Greuter & Wagenitz 

(Όρος Ντέβας)
8) Leontodon asperrimus (Willd.) Endl. (Περιοχή Περβάλι, Το είδος βρέθηκε μόλις το 2018, άγνωστη 

πληθυσμιακή κατάσταση, η παρουσία του είδους στο Ε.Πα.Π. αποτελεί την μοναδική μέσα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση)

9) Phelypaea boissieri (Reut.) Stapf (Όρος Ντέβας)

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:
- Η καταγραφή της θέσης 9 φυτικών taxa στον ελληνικό χώρο που περιορίζονται μόνο στην περιοχή 

του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, εκ των οποίων η Aldrovanda vesiculosa L. που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα ΙΙ της κοινοτικής οδηγίας και έχει χαρακτηριστεί ως Κινδυνεύον σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
από την IUCN .

- Η εκτίμηση της πληθυσμιακής τους κατάσταση και να αξιολογηθούν οι κίνδυνοι και οι απειλές που 
αντιμετωπίζουν. 
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- Η συλλογή σπερμάτων για την κατάθεση τους σε τράπεζες σπερμάτων και γενετικού υλικού. Η 
συλλογή και η αποθήκευση σπερμάτων γίνεται για λόγους ex situ διατήρησης. Εάν ένα είδος 
καταστραφεί ολοκληρωτικά από κάποια ανθρώπινη επέμβαση, μέσω της αποθήκευσης σπερμάτων 
είναι εφικτή η επανεισαγωγή από αυτόχθονο γενετικό υλικό.

- Διατύπωση αναγκαίων διαχειριστικών δράσεων που θα εξασφαλίζουν την μακροχρόνια βιωσιμότητα 
τους. 

- Καταγραφή και παρακολούθηση των φυτικών taxa

- Κατάθεση σε τράπεζα γενετικού υλικού

Μεθοδολογία υλοποίησης: 

Για την καταγραφή της θέσης εμφάνισης των 9 φυτικών taxa που προαναφέρθηκαν, την εκτίμηση της 
πληθυσμιακής τους κατάστασης και την αξιολόγηση των κινδύνων και απειλών που αντιμετωπίζουν θα 
ακολουθηθεί αντίστοιχη μεθοδολογία με αυτή που έχει προταθεί και εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο για την 
παρακολούθηση ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα (π.χ. Δημόπουλος και συν. 2005, 
Γεωργίου και συν. 2014)[1]. Ο σχεδιασμός των δειγματοληψιών πεδίου θα γίνει με βάση τις γνωστές θέσεις 
εμφάνισης του κάθε είδους, στις οποίες θα γίνουν επισκέψεις κατά τη διάρκεια της περιόδου που είναι 
καταλληλότερη για την αναγνώριση του κάθε φυτικού taxon. Τα πρωτόκολλα που θα χρησιμοποιηθούν θα 
είναι αντίστοιχα με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου της Εποπτείας για την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης ειδών χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος 
(Γεωργίου και συν. 2014). 
Ειδικότερα, για κάθε είδος θα καταγράφονται στοιχεία για το ενδιαίτημα στην κάθε θέση (γεωγραφικά 
καθορισμένη) εμφάνισής του. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τοπογραφικά 
χαρακτηριστικά, γεωλογικό υπόστρωμα, υφή και βάθος εδάφους, έκθεση, κλίση, υψόμετρο, τοπωνύμιο 
εφόσον είναι διαθέσιμο, συντεταγμένες, αλλά και πληροφορίες για τη δομή της βλάστησης και τις ειδικές 
δομές και λειτουργίες του τύπου οικοτόπου (Τ.Ο.). Σε κάθε θέση δειγματοληψίας θα λαμβάνεται και το 
απαραίτητο φωτογραφικό υλικό, που θα απεικονίζει τόσο το εκάστοτε είδος, όσο και χαρακτηριστικά του 
ενδιαιτήματός του. Τα χωρικά δεδομένα στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν για να γίνει λεπτομερέστερη 
χαρτογράφηση των εξάπλωσης και της κατανομής των επιμέρους πληθυσμών των 9 φυτικών taxa που 
αποτελούν αντικείμενο του παρόντος έργου. Για την εκτίμηση του εύρους εξάπλωσης θα ακολουθηθούν οι 
οδηγίες της IUCN (2012)[2] σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ (DocHab 04-03/03-rev.3, Annex F). Το εύρος 
εξάπλωσης ενός είδους κατά IUCN υπολογίζεται ως η επιφάνεια εντός του βραχύτερου συνεχούς ορίου που 

1 Δημόπουλος Π., Bergmeier Ε., Θεοδωρόπουλος Κ., Fischer P., Τσιαφούλη Μ., 2005. Οδηγός Παρακολούθησης Τύπων 

Οικοτόπων και Φυτικών Ειδών στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 με Φορείς Διαχείρισης στην Ελλάδα, ΥΠΕΧΩΔΕ & 

Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Γεωργίου Κ., Δεληπέτρου Π., Σκώκου Ν., Χλύκας Ν., (Συντονιστές έκδοσης). 2014. Παραδοτέο Α.6 : «Πρωτόκολλα 

αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των ειδών που θα εφαρμοστούν κατά τις επισκέψεις στο πεδίο».  ΥΠΕΚΑ, 

Αθήνα, ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ : «NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.», «ΣΚΩΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», «ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ», Αθήνα. 4 σελ.
2 IUCN, 2012. IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN.
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μπορεί να σχεδιαστεί ώστε να περιλαμβάνει όλες τις γνωστές θέσεις εμφάνισης του είδους. Μπορεί να 
παρουσιαστεί είτε πάνω σε χάρτη είτε να δοθεί ως επιφανειακή έκταση. Στην πραγματικότητα τα όρια του 
εύρους εξάπλωσης ενός είδους περικλείουν μια ευρύτερη περιοχή, εντός της οποίας οι επιμέρους περιοχές 
που καταλαμβάνονται από το εκάστοτε προς μελέτη είδος δεν καλύπτουν όλη την έκταση. Ακόμα και εντός 
των ορίων του πραγματικού εύρους εξάπλωσης μπορεί να εντοπίζονται περιοχές που, για μια συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο, δεν καταλαμβάνονται από το είδος. 

Για την απεικόνιση της υφιστάμενης κατανομής του κάθε είδους θα γίνει χαρτογράφηση με GPS και τα 
δεδομένα θα εισαχθούν σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Επιπλέον, θα γίνουν έρευνες σε δυνητικά 
κατάλληλες περιοχές με βάση την οικολογία του κάθε είδους.
Για την καταμέτρηση του κάθε φυτικού taxon και την εκτίμηση του συνολικού μεγέθους του πληθυσμού του 
θα γίνει μέτρηση διακριτών ατόμων του κάθε taxon στην περιοχή εξάπλωσής του. Σε περίπτωση που για 
κάποια από τα προς παρακολούθηση φυτικά taxa δεν είναι εφικτή η διάκριση των επιμέρους ατόμων ως 
άτομα θα θεωρηθούν διακριτές συστάδες του κάθε είδους (με μεταξύ τους απόσταση 5cm). Επιπλέον, 
ανάλογα με το μέγεθος του εκάστοτε πληθυσμού και ύστερα από τις πρώτες δειγματοληψίες πεδίου θα 
καθορισθεί εάν θα μετρηθούν όλα τα άτομα ή η καταμέτρηση των ατόμων θα γίνει σε επιλεγμένες 
δειγματοληπτικές επιφάνειες, οι οποίες δύναται να είναι ενδεικτικές, τυχαίες, συστηματικές ή 
προσαρμοσμένες, με τη μέθοδο adaptive clustering. Εκτός από το μέγεθος του πληθυσμού θα σημειώνονται 
πληροφορίες και για τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού, όπως: αριθμός ώριμων ατόμων, αριθμός ατόμων 
σε ανθοφορία, καρποφορία κλπ, αριθμός ατόμων που φέρουν σημάδια κατανάλωσης από θηρευτές κλπ.). 
Με βάση τα στοιχεία αυτά θα γίνει στη συνέχεια εκτίμηση του μεγέθους του ελάχιστου βιώσιμου πληθυσμού 
(minimum viable population, MVP), μέγεθος που χρησιμοποιείται ευρέως στις πρακτικές διαχείρισης και 
παρακολούθησης των πληθυσμών προστατευόμενων ειδών. Ως MVP ορίζεται συνήθως η τιμή κατωφλίου 
κάτω από την οποία το είδος θα εξαφανιστεί σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (κατώφλι εξαφάνισης) 
(Morris et al. 1999)[3]. Ως ελάχιστος βιώσιμος πληθυσμός για οποιοδήποτε είδος, ως θεωρητική παραδοχή 
έγινε δεκτός ο μικρότερος πληθυσμός που έχει 99% πιθανότητα να συνεχίσει να υπάρχει για τα επόμενα 
1.000 χρόνια (Shaffer 1981)[4]. Σύμφωνα με πιο επιτεύξιμους συνδυασμούς, που υιοθετήθηκαν και από την 
IUCN, ως ελάχιστα βιώσιμος πληθυσμός θεωρείται εκείνος που έχει 95% πιθανότητα να συνεχίσει να υπάρχει 
για τα επόμενα 100 χρόνια (Mace and Lande 1991) [5]. Για τον υπολογισμό του ελάχιστου βιώσιμου 
πληθυσμού δε χρησιμοποιούνται όλα τα άτομα του πληθυσμού, αλλά μόνο τα αναπαραγωγικά άτομα, και 
μάλιστα συνήθως χρησιμοποιείται το μέγεθος του αποδοτικού πληθυσμού (effective population, Ne), το 
οποίο εκφράζει το ποσοστό των ατόμων του πραγματικού πληθυσμού που επιτυγχάνουν αποτελεσματική 
αναπαραγωγή. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου για την εκτίμηση του μεγέθους του ελάχιστου βιώσιμου 
πληθυσμού θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός των αναπαραγωγικά ώριμων ατόμων, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
Για κάθε φυτικό taxon και σε κάθε θέση δειγματοληψίας θα γίνει καταγραφή και αξιολόγηση της έντασης 
των κύριων κινδύνων και απειλών. Οι καταγραφές αυτές θα γίνονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 
έγγραφο οδηγό για το Άρθρο 17 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: «Assessment and reporting under Article 17 of the 
Habitats Directive. Explanatory Notes & Guidelines for the period 2007-2012. European Topic Centre on 
Biological Diversity 2011. Final Draft (July 2011)». Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο ως πίεση (pressure) 
ορίζεται κάθε παράγοντας που δρα τώρα ή κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ενώ ως απειλή (threat) 

3 Morris W., Doak D., Groom M., Kareiva P., Fieberg J., Gerber L., Murphy P., Thomson D., 1999. A practical handbook 
for population viability analysis. The Nature Conservancy. ISBN 0-9624590-4-6.
4 Shaffer M.L., 1981. Minimum population size for species conservation. Bioscience 31:131 134.
5 Mace G.M., Lande R., 1991. Assessing Extinction Threats: Toward a Re-evaluation of IUCN Threatened Species 
Categories. Conservation Biology 5: 148 157.
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ορίζεται κάθε παράγοντας που ενεργεί στο εγγύς μέλλον (συνίσταται η χρονική περίοδος να αντιστοιχεί στην 
περίοδο των 2 μελλοντικών περιόδων αναφοράς, π.χ. τα 12 προσεχή έτη). Για την κωδικοποίηση των πιέσεων 
και απειλών θα χρησιμοποιηθεί ο επικαιροποιημένος κατάλογος πιέσεων και απειλών (2018) που είναι 
διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του European Environment Agency[6].
Η συλλογή σπερμάτων με στόχο την ex situ διατήρηση των υπό μελέτη ειδών και την προστασία τους μέσω 
της διαφύλαξης γενετικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές δράσεις ενίσχυσης των 
πληθυσμών, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες, θα γίνει σε κατάλληλη περίοδο για το κάθε είδους. Για κάθε 
είδος θα σημειώνεται ο αριθμός των σπερμάτων ή των αναπαραγωγικών δομών που συλλέχθηκαν, 
διατηρήθηκαν και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές δράσεις ενίσχυσης ή αποκατάστασης. 
Για τη συλλογή και την αποθήκευση του γενετικού υλικού θα χρησιμοποιηθούν πρακτικές και οδηγίες που 
έχουν εφαρμοστεί τόσο σε εθνικό (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανιών, Μονάδα Διατήρησης 
Μεσογειακών Φυτών 2007)[7], όσο και σε διεθνές επίπεδο (ConForGen 2014)[8]. 
Τέλος, από τα αποτελέσματα του έργου θα προκύψουν προτάσεις για τη μελλοντική παρακολούθηση και 
διατήρηση των 9 φυτικών taxa, καθώς και σχέδιο δράσης με προτεινόμενα διαχειριστικά μέτρα. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ (Από την υπογραφή της Σύμβασης και διάρκεια έως 7 μήνες και όχι πέραν της 30.11.2023):

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΑΣΗ Α (Από την υπογραφή της Σύμβασης και διάρκεια ως 4 μηνών):
Χάρτης με την καταγραφή της θέσης 9 φυτικών taxa στον ελληνικό χώρο που περιορίζονται μόνο στην 
περιοχή του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (Γεωαναφορά)
Έκθεση εκτίμησης της πληθυσμιακής τους κατάστασης και αξιολόγηση των κίνδυνων και των απειλών που 
αντιμετωπίζουν 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΦΑΣΗ B (Από την ολοκλήρωση της Α φάσης και διάρκεια έως 3 μηνών και όχι πέραν της 31-11-
2023):
Σχέδιο δράσης με προτεινόμενα διαχειριστικά μέτρα
Πρωτόκολλο καταγραφής και παρακολούθησης
Φωτογραφικό υλικό των φυτικών ειδών υπό παρακολούθηση
Αναφορά από την τράπεζα σπερμάτων γενετικού υλικού

Τρόπος πληρωμής:
Το 50% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων της Α 
φάσης.
Το 50% της συμβατικής αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων της Β 
φάσης

6 https://cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17
7 Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανιών, Μονάδα Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών, 2007. Πρωτόκολλα 
αποθήκευσης και φύτρωσης σπερμάτων καθώς και ανάπτυξης και μεταφύτευσης αρτιβλάστων. Δράση Δ.2: Εκτός 
τόπου (ex situ) διατήρηση. CRETAPLANT A Pilot Network of Plant Micro-Reserves in Western Crete, Πιλοτικό Δίκτυο 
‘Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών’ στη Δυτική Κρήτη (LIFE04NAT_GR_000104)
8 ConForGen, 2014. Guidelines for Collecting and Storing Seed for ex situ Conservation.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI
                                                                    
                                                                        ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Aνάθεση υπηρεσίων για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την διατήρηση σπάνιων φυτικών taxa που 
απαντούν στην Ελλάδα μόνο στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (Ε.Πα.Π), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 
«Διαχειριστικές Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

Να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα παραπάνω.

Α/Α Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής – Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά

Απαίτ
ηση

Απάντηση 
Προμηθευ
τή

Παραπομπέ
ς
(προαιρετικέ
ς)

1 Η μεθοδολογία υλοποίησης του προτεινόμενου έργου είναι 
πολύ εξειδικευμένη και απαιτεί υψηλή επιστημονική κατάρτιση 
και χρήση κατάλληλου εξοπλισμού. Ο ανάδοχος (ερευνητική 
ομάδα, φορέας ή κοινοπραξία) με την κατάθεση της προσφοράς 
θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου, ώστε να εγγυηθεί για 
την επιτυχή διεκπεραίωσή του. Η αναφερόμενη εμπειρία θα 
αφορά την αποδεδειγμένη κατάρτιση σε θέματα μελέτης 
γενετικής ποικιλότητας φυτικών ειδών και αναγνώρισης και 
ταυτοποίησης φυτικών ειδών με μοριακούς δείκτες. Η εμπειρία 
θα προκύπτει από την συμμετοχή του αναδόχου σε σχετικά 
ερευνητικά έργα, από σχετικές δημοσιευμένες ερευνητικές 
εργασίας, παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια και 
οτιδήποτε άλλο τεκμηριώνει την εμπειρία του στο συγκεκριμένο 
θέμα.

ΝΑΙ

2 Ο ανάδοχος θα πρέπει να βεβαιώσει ότι διαθέτει ή έχει 
πρόσβαση στις κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές που 
απαιτούνται για το έργο.

ΝΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αθήνα ……/……/2023
ΠΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς για την υπ’ αριθμ………………………………πρόσκληση για την ανάθεση υπηρεσίων 
για την εκπόνηση σχεδίου δράσης για την διατήρηση σπάνιων φυτικών taxa που απαντούν στην Ελλάδα μόνο 
στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (Ε.Πα.Π), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές Δράσεις 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Πρεσπών».

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

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

Ανάθεση υπηρεσίων για την εκπόνηση σχεδίου 
δράσης για την διατήρηση σπάνιων φυτικών 
taxa που απαντούν στην Ελλάδα μόνο στο 
Εθνικό Πάρκο Πρεσπών (Ε.Πα.Π), στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Πράξης «Διαχειριστικές 
Δράσεις προστατευόμενων περιοχών, ειδών 
και οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του τέως 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Πρεσπών».
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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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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