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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 

ΒΑΛΤΟΧΕΛΩΝΩΝ (Emys orbicularis) ΣΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ  

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου 

έχοντας υπόψη:  

1. Το Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει 

2. Το Ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4328/2015 (Α΄ 

51) και το Ν. 4331/2015 (Α΄ 69) και ισχύει 

3. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

4. Το Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

5. Το Ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 

6. Την υπ’ αριθ. 57654 (Β΄ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης» 

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6392/1-7-2019 Απόφαση ένταξης της 

Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ 

ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032589 στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 

(ΑΔΑ ΩΖ2Γ467ΧΙ8-1Η9) 

8. Την υπ’ αριθ. 71988/5-7-2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με 

την οποία εγκρίνεται η ένταξη της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Λουτρά Υπάτης, 25-10-2019 

Αρ. Πρωτ.: 822  
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 275/1 με Κωδικό Πράξης ΣΑ 

2019ΣΕ27510063 (ΑΔΑ ΨΖ05465ΧΙ8-ΕΑΠ)  

9. Το Ν. 4519/2018 (Α΄ 25) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες 

διατάξεις» 

10. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60394/1568 (Β΄ 2822/5.7.2019) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης 

και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και 

Μαλιακού Κόλπου» 

11. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97601/12238 (ΥΟΔΔ 21/23.1.2019) Απόφαση του Υπουργού 

και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τη συγκρότηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας 

Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου 

12. Την υπ’ αριθμ. 2 Απόφαση της 148ης/27-9-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

13. Την υπ’ αριθμ. 3 Απόφαση της 148ης/27-9-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, δυνάμει της οποίας συγκροτήθηκε η Επιτροπή 

Διενέργειας & Αξιολόγησης, η Επιτροπή Ενστάσεων και η Επιτροπή Παρακολούθησης & 

Παραλαβής για το έτος 2019 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

Τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση 

υπηρεσιών διερεύνησης του φαινομένου εγκλωβισμού των Βαλτοχελώνων (Emys 

orbicularis) στα αρδευτικά κανάλια του Δέλτα Σπερχειού. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού 

Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου προκειμένου να προβεί στην 

ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω, προσκαλεί 

τους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορές μέχρι την Πέμπτη 31/10/2019 και 

ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης στα Λουτρά Υπάτης.  

Αναλυτική περιγραφή των παραπάνω υπηρεσιών αναφέρεται στον Πίνακα Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) στο Παράρτημα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 

πρόσκλησης.  

1. Προϋπολογισμός:  

Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 6.200,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 5.000,00 €, ΦΠΑ: 1.200,00 

€), που θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». Η 
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Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ταμείου 

Συνοχής (ΤΣ), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020» από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της 

ΣΑΕ 275/1, με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2019ΣΕ27510010. 

2. Κριτήρια αξιολόγησης:  

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού  Κόλπου με κριτήριο 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.   

3. Διάρκεια Σύμβασης:  

Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

Τυχόν τροποποίηση της σύμβασης θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής:  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία να διαθέτουν Ομάδα 

Έργου που να περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος με τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστο 

επαγγελματικά προσόντα: 

 να διαθέτει πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματική 

ενασχόληση στη μελέτη ερπετών και αμφιβίων  

 να έχει εκπονήσει και ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα έργο παρακολούθησης 

ερπετοπανίδας, κατά την τελευταία πενταετία 

5. Δικαιολογητικά:  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) στην οποία θα δηλώνεται ότι:  

α. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016  

β. Έλαβε πλήρη γνώση της Αναλυτικής Περιγραφής των υπηρεσιών και ότι αποδέχεται 

πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

γ. Εφόσον επιλεγεί ανάδοχος, δεσμεύεται να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά, 

προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του 

Ν.4412/2016, πριν την υπογραφή της σύμβασης:  

i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από 

το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,  

ii. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,  

iii. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ  
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2. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας: 

α. Βιογραφικά σημειώματα με βάση το υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος (Παράρτημα 

Β) συνοδευόμενα με αποδεικτικά στοιχεία (κατάλογο έργων με βεβαιώσεις του εκάστοτε 

εργοδότη ή επιστημονικού υπεύθυνου για το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης-

καθήκοντα στο έργο ή/και αντίστοιχες συμβάσεις ή/και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

ή/και δελτία παροχής υπηρεσιών-τιμολόγια ή/και κατάλογο δημοσιεύσεων, κ.λπ.), για 

κάθε ένα από τα μέλη της Ομάδας Έργου  

β. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986 (Α΄75) για καθένα από τα μέλη της Ομάδας Έργου 

ότι τα στοιχεία των υποβαλλόμενων βιογραφικών σημειωμάτων είναι αληθή και ακριβή.  

6. Διαδικασία συμμετοχής:  

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συνοδευόμενα 

από οικονομική προσφορά σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, μέχρι 

την Πέμπτη 31/10/2019 και ώρα 11:00 π.μ., ταχυδρομικώς στην έδρα του Φορέα 

Διαχείρισης.  

Οι Προσφορές θα παραλαμβάνονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται 

στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Δε θα 

ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία 

και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην έδρα του Φορέα 

Διαχείρισης εμπρόθεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση οι Προσφορές θα επιστρέφονται.  

Επίσης, εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

14. Ισχύς Προσφορών:  

Δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 

της Πρόσκλησης.  

8. Τρόπος πληρωμής: 

Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον Ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Για την καταβολή του 

τιμήματος θα απαιτηθούν:   

 Πρωτόκολλο Παραλαβής των προσφερόμενων υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής 

 Τιμολόγιο του Αναδόχου 

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του Αναδόχου 

 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή 
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Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία 

του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου 

(τηλ. επικοινωνίας: 22310 59007).  

Η παρούσα πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης 

(www.oiti.gr). 

  

http://www.oiti.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η διερεύνηση του φαινομένου 

εγκλωβισμού των Βαλτοχελώνων (Emys orbicularis) στα αρδευτικά κανάλια της περιοχής 

του Δέλτα Σπερχειού που παρατηρείται κυρίως, όταν αυτά δεν έχουν πλέον νερό, με 

αποτέλεσμα να πεθαίνουν μέσα σε αυτά ή μέσα στις τσιμεντένιες κατασκευές στις οποίες 

έχουν παρασυρθεί και υπάρχουν για τη διαχείριση του νερού. Βάσει των αποτελεσμάτων 

της διερεύνησης του περιγραφόμενου φαινομένου θα γίνει τεκμηριωμένη πρόταση 

σχετικής διαχειριστικής δράσης και συγκεκριμένα τεκμηριωμένη πρόταση κατασκευής 

«σκαλοπατιών» (συνένωση π.χ. ξύλινων δοκαριών) στις θέσεις που παρατηρείται το 

φαινόμενο, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις βαλτοχελώνες, αλλά και στην υπόλοιπη 

ερπετοπανίδα (ποταμοχελώνες, νερόφιδα) να σκαρφαλώνουν για να βγουν έξω από τα 

κανάλια όταν αυτά δεν έχουν πλέον νερό. Η δράση επικεντρώνεται αποκλειστικά στο Δέλτα 

Σπερχειού και όχι στον κύριο ρου του ποταμού και τα αποτελέσματα της εν λόγω δράσης 

θα χρησιμοποιηθούν σε σχετική διαχειριστική δράση της παρούσας Πράξης με τίτλο 

«Κατασκευή “σκαλοπατιών” για τις Βαλτοχελώνες (Emys orbicularis) στο Δέλτα Σπερχειού» 

(ΠΕ 4.4). 

Πιο αναλυτικά, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τις παρακάτω υπηρεσίες:  

 Διερεύνηση με εργασίες πεδίου της έντασης του φαινομένου εγκλωβισμού των 

βαλτοχελώνων στα αρδευτικά κανάλια του Δέλτα Σπερχειού και των επιπτώσεων της 

διαχείρισης του νερού για την άρδευση των παρακείμενων καλλιεργειών στην 

υπόλοιπη ερπετοπανίδα.  

 Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων της διερεύνησης της έντασης του εν λόγω 

φαινομένου στοιχειοθετημένη επαρκώς με γεωχωρικά δεδομένα και σχετικό 

φωτογραφικό υλικό.    

 Τεκμηριωμένη πρόταση για τις ακριβείς θέσεις και προδιαγραφές των «σκαλοπατιών» 

και εκτίμηση κόστους των απαραίτητων εργασιών και προμηθειών. Πιο συγκεκριμένα 

θα εκτιμηθεί το μήκος και ο αριθμός των καναλιών που εντοπίζεται το πρόβλημα και οι 

αποστάσεις που πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των «σκαλοπατιών» και θα προταθούν 

συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν αυτά με ακριβή 

εκτίμηση κόστους κατασκευής και τοποθέτησής τους.  

 

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του αντικειμένου της 

παρούσας πρόσκλησης. 
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ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ  

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΡΙΖΟΣ Η. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Ατομικά στοιχεία 

1. Επώνυμο:  

2. Όνομα:  

3. Επάγγελμα:  

4. Ημερομηνία & τόπος 

γέννησης: 

 

5. Υπηκοότητα:  

6. Ταχυδρομική διεύθυνση:  

7. Τηλέφωνα επικοινωνίας:  

8. Fax:  

9. Ηλεκτρονική διεύθυνση:  

 

Εκπαίδευση (συμπληρώνεται και με επιπλέον πεδία από τον Προσφέροντα εφόσον είναι 

αναγκαίο) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:  

Ημερομηνία: 

Από (μήνες/έτη) μέχρι 

(μήνες/έτη) 

 

Πτυχίο:  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:  

Ημερομηνία: 

Από (μήνες/έτη) μέχρι 

(μήνες/έτη) 

 

Πτυχίο:  
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Ξένες Γλώσσες (1=Μέτρια, 5=Άριστα) 

ΓΛΩΣΣΑ Ανάγνωση Ομιλία Γραφή 

    

    

    

    

 

Μέλος επαγγελματικών οργανισμών: 

 

Παρούσα θέση: 

 

Τομείς Εξειδίκευσης:  

 

Επαγγελματική πείρα: 

Εργοδότης / Χώρα 

Εργοδότησης  

Περίοδος Εργασίας Περιγραφή Καθηκόντων / Εργασίας 

   

   

   

   

  

Δημοσιεύσεις: (Να δοθούν: Ονόματα συγγραφέα/ων, έτος δημοσίευσης, τίτλος εργασίας 

και επιστημονική έκδοση) 

 

Ημερομηνία…………. 

Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς:  

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου  

Του/της………………………………., όπως νόμιμα εκπροσωπείται από …………………………., με έδρα 

τ…. …………………. οδός ………………………………… 

Αφού έλαβα γνώση της υπ΄αριθμ. πρωτ. …/…-…-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για την ανάθεση υπηρεσιών διερεύνησης του φαινομένου εγκλωβισμού των Βαλτοχελώνων 

(Emys orbicularis) στα αρδευτικά κανάλια του Δέλτα Σπερχειού, καθώς και των συνθηκών 

υλοποίησης των υπηρεσιών, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι 

πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την υλοποίηση των υπηρεσιών στο 

σύνολο τους ως εξής. 

Το Συνολικό Τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς για την υλοποίηση υπηρεσιών διερεύνησης 

του φαινομένου εγκλωβισμού των Βαλτοχελώνων (Emys orbicularis) στα αρδευτικά κανάλια 

του Δέλτα Σπερχειού ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθμητικά) 

………………………………………………………………………………..……………………………………………………. ευρώ 

χωρίς το Φ.Π.Α. (24%) και σε (ολογράφως και αριθμητικά) 

..……………………………………………………………………………………………………………………………………. ευρώ 

συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. (24%) και όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων.  

 

ΛΑΜΙΑ  … /…/2019                                                                          Ο Προσφέρων 
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