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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» 

 

 
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης με την υπ’ αρ. 78/25-04-2013 απόφαση του Δ.Σ. 
προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την παροχή 

υπηρεσιών καταγραφής, εποπτείας και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και 
τύπων οικοτόπων που απαντούν στην περιοχή ευθύνης του Φ.Δ. (τόσο εντός όσο και εκτός 
των περιοχών Νatura 2000). O προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε διακόσιες δέκα εννέα 
χιλιάδες πεντακόσια δώδεκα ευρώ και είκοσι λεπτά (219.512,20 €) πλέον ΦΠΑ 23% 

(50.487,80 €), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης. Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς 

πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα 
Ζωής Στερεάς Ελλάδας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – 
Ηπείρου», Πράξη «Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Οίτης» 
(κωδικός Πράξης: 357413). 

  

Ταξινόμηση κατά C.P.V.: 

90711500-9 Περιβαλλοντική Παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για 

κατασκευαστικά έργα  

Ισχύς των προσφορών: 180 ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

Χρόνος οριστικής παράδοσης: Η συνολική διάρκεια παροχής των Υπηρεσιών θα είναι 20 μήνες 

από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 31-12-2015. 

Δημοσίευση – Παραλαβή Τεύχους Προκήρυξης: Η περίληψη της Προκήρυξης στάλθηκε για 

δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 

28/11/2013. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Αρμόδιο Επικοινωνίας της 

Αναθέτουσας Αρχής  για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών και 

να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών 

και κατά τις ώρες 09:00 – 15:00. Η παραλαβή της Προκήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε 

με ταχυμεταφορική (τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον υποψήφιο ανάδοχο). 

Περίληψη της προκήρυξης καθώς και το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού με τα αντίστοιχα 

Παραρτήματα θα βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης 
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(www.oiti.gr), από την οποία, οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να μεταφορτώνουν 

(upload) τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά αρχεία, εφόσον το επιθυμούν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι παραλήπτες της Προκήρυξης υποχρεούνται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον 

πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων. 

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή Νομικά 

πρόσωπα, ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν 

συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ όπως και χωρών 

που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή 

την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών 

που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από τη Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 

139/Α’) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε, και έχουν 

αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στην καταγραφή και 

αξιολόγηση ειδών και τύπων οικοτόπων, που προκύπτουν ευθέως από τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής (παράγραφοι 8.1 & 8.2 του αναλυτικού τεύχους της προκήρυξης). 

Οι ενώσεις ή κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 

υποβολή της προσφοράς τους. 

Εγγύηση συμμετοχής: Οι Προσφέροντες οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την 

προσφορά, να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα 

πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με Φ.Π.Α., δηλαδή 

δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ(13.500,00 €). 

Ενστάσεις: Κάθε υποψήφιος που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, 

πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173/Α’). 

Αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες: κα. Σταυρούλα Σταμέλλου, (τηλ/fax: 2231059007, e-

mail: oiti@otenet.gr) 

Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται 

με ευθύνη του αποστολέα στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης στο Δ.Δ. 

Λουτρών Υπάτης, Τ.Κ. 35016, μέχρι και την Τετάρτη 08-01-2014 και ώρα 12:00. 

Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στην 

έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης στο Δ.Δ. Λουτρών Υπάτης, Τ.Κ. 35016, την 

Πέμπτη, 09-01-2014 και ώρα 09:00.  

 

 

-Η- 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ 

 
 

ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ 
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