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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ Veronica oetaea ΚΑΙ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΛΙΜΝΙΑ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ 

 

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 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Λουτρά Υπάτης, 4-5-2020 

Αρ. Πρωτ.: 359  
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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 155ης/29-4-2020 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Φορέα Διαχείρισης με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος  

13. Την υπ’ αριθμ. 4 Απόφαση της 152ης/17-1-2020 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 2020 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

Τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση 

υπηρεσιών συλλογής σπερμάτων Veronica oetaea και εισαγωγής του είδους σε λιμνία της 

Οίτης. 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 Τετάρτη 20/5/2020 και ώρα 11:00 π.μ.  

Αναλυτική περιγραφή των παραπάνω υπηρεσιών αναφέρεται στο Παράρτημα Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης.  

1. Προϋπολογισμός:  

Ο προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 20.000 €, ΦΠΑ: 4.800,00 €), 

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 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:  
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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:  

Από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και μέχρι της 31/10/2023.  

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα Α 

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πρόσκλησης. 

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 σχετικό με το αντικείμενο 

 να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία και εξοπλισμό στη συλλογή, επεξεργασία και 

αποθήκευση σπερμάτων καθώς και τράπεζα φύλαξης φυτικού γενετικού υλικού 

 να διαθέτει τουλάχιστον 5 έτη επαγγελματικής ενασχόλησης στη μελέτη και 

παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και τύπων οικοτόπων  

 να έχει εκπονήσει και ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα έργο παρακολούθησης χλωρίδας και 

τύπων οικοτόπων, κατά την τελευταία πενταετία 

 

5. Δικαιολογητικά:  

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:  

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) ή ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της 

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος 

οικονομικός φορέας:  

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. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Α΄75) ή ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της 

Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, αντί αποσπάσματος Ποινικού 

Μητρώου, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,  

ii. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,  

iii. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ  

2. Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας: 
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α. Πίνακα από τον οποίο να προκύπτει ότι ο ειδικός επιστήμονας είναι υπάλληλος του 

οικονομικού φορέα, εξωτερικός συνεργάτης του (στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να 

προσκομισθούν δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών, στις οποίες οι 

συνεργάτες θα δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση του συνόλου των όρων της παρούσας 

πρόσκλησης και ότι δέχονται να συνεργαστούν με τον υποψήφιο ανάδοχο καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης) ή υπάλληλος υπεργολάβου του. 

β. Κατάλογο με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα (είδος και έτη 

εμπειρίας) της ελάχιστης απαιτούμενης εξειδικευμένης ομάδας έργου σύμφωνα με την 

παράγραφο 4 της παρούσας πρόσκλησης και αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα, όπου θα 

αναφέρονται οι συμβάσεις/προγράμματα/έργα που σχετίζονται με τη ζητούμενη εμπειρία 

με την αντίστοιχη περίοδο απασχόλησης σε καθένα από αυτά. 

γ. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986 (Α΄75) ή ηλεκτρονικές Υπεύθυνες Δηλώσεις μέσω 

της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για καθένα από τα μέλη της ομάδας 

έργου ότι τα στοιχεία των υποβαλλόμενων βιογραφικών σημειωμάτων είναι αληθή και 

ακριβή.  

Λόγω της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και των δυσμενών συνεπειών του, και εφόσον 

εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του, η έλλειψη του οποίου 

βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο 

τεσσαρακοστό πρώτο άρθρο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Μέτρα για την 

αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 

άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 84/13-04-2020). 

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 Τετάρτη 20/5/2020 και ώρα 11:00 π.μ., ταχυδρομικώς στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης.  

Οι Προσφορές θα παραλαμβάνονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα έχουν αποσταλεί  

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

υπόψη Προσφορές οι οποίες θα περιέλθουν στον Φορέα Διαχείρισης μετά την ημερομηνία 

αυτή.  

Επίσης, εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα 

απορρίπτονται.  

7. Ισχύς Προσφορών:  

Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 

της Πρόσκλησης.  

8. Τρόπος πληρωμής:  

Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά σε τέσσερις (4) δόσεις 

μετά την τμηματική παραλαβή των παραδοτέων της κάθε φάσης, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στο Παράρτημα Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας πρόσκλησης. Για την καταβολή του κάθε τιμήματος θα απαιτούνται:  
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• 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 

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).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η συλλογή σπερμάτων του ενδημικού 

φυτικού είδους της Οίτης, Veronica oetaea, που φύεται σε τρία εποχικά λιμνία στον πυρήνα 

του Εθνικού Δρυμού Οίτης (τύπος οικοτόπου προτεραιότητας: 3170* - Μεσογειακά εποχικά 

τέλματα) και εισαγωγή τους σε πιστοποιημένη τράπεζα σπερμάτων για διατήρηση, καθώς 

επίσης εισαγωγή του είδους σε εποχικά λιμνία της Οίτης με ευνοϊκές συνθήκες για τα είδος 

και ίδιο τύπο οικοτόπου (3170*), με σκοπό την διατήρηση και προστασία του πληθυσμού του. 

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

 Συλλογή σπερμάτων του είδους (μέχρι το προβλεπόμενο όριο του 10% της ετήσιας 

παραγωγής σπερμάτων) και εισαγωγή τους σε πιστοποιημένη τράπεζα σπερμάτων για 

διατήρηση.  

 Εισαγωγή του είδους σε εποχικά λιμνία της Οίτης με ευνοϊκές συνθήκες για τα είδος και 

ίδιο τύπο οικοτόπου (3170*), όπως το λιμνίο της Λούκας, όπου έχει ήδη γίνει πιλοτικά 

σπορά σπερμάτων του είδους από το Πρόγραμμα LIFE «Διατήρηση Δασών και Δασικών 

Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της 

Στερεάς Ελλάδας» (LIFE11 NAT/GR/1014) με επιτυχία. Η σπορά στις περιοχές αυτές θα 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την ενίσχυση του πληθυσμού που 

έχουν προκύψει από το Πρόγραμμα LIFE μια φορά κάθε χρόνο την κατάλληλη φυτρωτική 

περίοδο.  

 Απομάκρυνση ξενικών ειδών στα εποχικά λιμνία της Οίτης όπου φύεται το είδος, αλλά και 

σε αυτά που θα πραγματοποιηθεί εισαγωγή του είδους. 

 Παρακολούθηση και αξιολόγηση της επιτυχίας εγκατάστασης του πληθυσμού σε ετήσια 

βάση. Επιπλέον, θα αξιολογείται η μεθοδολογία της δράσης και, όταν κρίνεται αναγκαίο, 

θα τροποποιείται ετησίως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης. 

Η μετακίνηση του Αναδόχου εντός της περιοχής ευθύνης του Φ.Δ. δύναται να γίνεται με 

υπηρεσιακό όχημα του Φ.Δ. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης σύμβασης – Παραδοτέα:  

Φάση Α’: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 31/12/2020. Πληρωμή του 25% του 

συμβατικού τιμήματος.    

Παραδοτέα Φάσης Α’: 

- Πρωτόκολλα συλλογής σπερμάτων του είδους και σχετική φωτογραφική τεκμηρίωση 

- Πρωτόκολλα εισαγωγής του είδους σε λιμνία της Οίτης και σχετική φωτογραφική 

τεκμηρίωση  

- Έκθεση αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της διαχειριστικής δράσης και της 

επιτυχίας εγκατάστασης του πληθυσμού  

Φάση Β’: Από την ολοκλήρωση της Φάσης Α’ και μέχρι τις 31/12/2021. Πληρωμή του 25% του 

συμβατικού τιμήματος.    

Παραδοτέα Φάσης Β’: 

- Πρωτόκολλα συλλογής σπερμάτων του είδους και σχετική φωτογραφική τεκμηρίωση 
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- Πρωτόκολλα εισαγωγής του είδους σε λιμνία της Οίτης και σχετική φωτογραφική 

τεκμηρίωση  

- Έκθεση αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της διαχειριστικής δράσης και της 

επιτυχίας εγκατάστασης του πληθυσμού  

Φάση Γ’: Από την ολοκλήρωση της Φάσης Β’ και μέχρι τις 31/12/2022. Πληρωμή του 25% του 

συμβατικού τιμήματος.    

Παραδοτέα Φάσης Γ’: 

- Πρωτόκολλα συλλογής σπερμάτων του είδους και σχετική φωτογραφική τεκμηρίωση 

- Πρωτόκολλα εισαγωγής του είδους σε λιμνία της Οίτης και σχετική φωτογραφική 

τεκμηρίωση  

- Έκθεση αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της διαχειριστικής δράσης και της 

επιτυχίας εγκατάστασης του πληθυσμού  

Φάση Δ’: Από την ολοκλήρωση της Φάσης Γ’ και μέχρι τις 31/10/2023. Πληρωμή του 25% του 

συμβατικού τιμήματος.    

Παραδοτέα Φάσης Δ’: 

- Πρωτόκολλα συλλογής σπερμάτων του είδους και σχετική φωτογραφική τεκμηρίωση 

- Πρωτόκολλα εισαγωγής του είδους σε λιμνία της Οίτης και σχετική φωτογραφική 

τεκμηρίωση  

- Συνολική έκθεση αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της διαχειριστικής δράσης και της 

επιτυχίας εγκατάστασης του πληθυσμού για την χρονική περίοδο 2020-2023, καθώς και 

προτεινόμενα μέτρα για βελτίωση των διαχειριστικών δράσεων για τη διατήρηση και 

προστασία του πληθυσμού του είδους και του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 3170* 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Η. ΡΙΖΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

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. 359/4-5-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών συλλογής σπερμάτων Veronica oetaea και 

εισαγωγής του είδους σε λιμνία της Οίτης, 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 συλλογής 

σπερμάτων Veronica oetaea και εισαγωγής του είδους σε λιμνία της Οίτης 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  … /…/2020                                                                                   Ο Προσφέρων 
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