
 

 
 
 
 

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

 

 
 

Ταχ. Δ/νση: Λουτρά Υπάτης  

Ταχ. Κωδ.: 35016      

Τηλ./Fax: 22310 59007     

e-mail: oiti@otenet.gr  

Πληροφορίες: Σταυρούλα Σταμέλλου               

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ 

 

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

έχοντας υπόψη:  

1. το Ν. 4782/2021 (Α΄ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις 
υποδομές και την υγεία» 

2. 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 

3. 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 

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

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

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

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» 

6. 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» 

7. 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» 

8. 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 

Λουτρά Υπάτης, 4-10-2021 

Αρ. Πρωτ.: 1224    
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Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 

(ΑΔΑ ΩΖ2Γ467ΧΙ8-1Η9) 

9. 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 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» στο Πρόγραμμα 

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

2019ΣΕ27510063 (ΑΔΑ ΨΖ05465ΧΙ8-ΕΑΠ)  

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

διατάξεις» 

11. 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» 

12. 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 

13. Την υπ’ αριθμ. 2 Απόφαση της 172ης/1-10-2021 Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης με την οποία εγκρίθηκε η παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

14. Την υπ’ αριθμ. 2 Απόφαση της 163ης/18-1-2021 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 2021 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ  

Τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση 

προμήθειας υλικών περιφράξεων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Διερεύνηση των 

διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρηση και προστασία του Αγριόγιδου (Rupicapra 

rupicapra balcanica) στην Οίτη». Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας 

Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της εν λόγω 

προμήθειας, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω, προσκαλεί τους οικονομικούς 

φορείς να υποβάλουν προσφορές μέχρι την Παρασκευή 15/10/2021 και ώρα 14:00 μ.μ.  

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προμήθειας αναφέρονται στον 

Πίνακα Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) στο Παράρτημα Α το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας πρόσκλησης. 

1. Προϋπολογισμός:  

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.860,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.500,00 €, ΦΠΑ: 360,00 €), 

που θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ, ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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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 2019ΣΕ27510063. 

2. Κριτήρια αξιολόγησης:  

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της τιμής.  

3. Προθεσμία υλοποίησης της προμήθειας:  

H παράδοση του εξοπλισμού θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης και ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ.  

4. Δικαιολογητικά:  

Προς απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού από τις διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων του αρ. 22 Ν. 4782/2021, παρακαλούμε μαζί με τη προσφορά σας να 

μας αποστείλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

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

α. Δεν βρίσκεστε σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 22 & 23 του Ν. 4782/2021  

β. Λάβατε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και ότι αποδέχεστε πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

γ. Εφόσον επιλεγείτε ανάδοχος, δεσμεύεστε να προσκομίσετε τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 και του 

άρθρου 22 του Ν. 4782/2021, πριν την υπογραφή της σύμβασης:  

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

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

της επαγγελματικής σας δραστηριότητας,  

ii. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,  

iii. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ  

5. Διαδικασία συμμετοχής:  

Παρακαλείστε να αποστείλετε τα παραπάνω δικαιολογητικά συνοδευόμενα από 

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

Παρασκευή 15/10/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης.  
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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.  

6. Τρόπος πληρωμής:  

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας στον ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας. Για την καταβολή του 

τιμήματος θα απαιτηθούν:  

• Πρωτόκολλο Παραλαβής των προσφερόμενων ειδών 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, μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου (τηλ. 

επικοινωνίας: 22310 59007).  

Τα είδη και οι ποσότητες του εξοπλισμού που ζητά να προμηθευτεί ο Φορέας Διαχείρισης, 

δίδονται στον ακόλουθο Πίνακα Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) στο Παράρτημα Α.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  

Πίνακας Α (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ)  

Ελάχιστες Απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές Προμήθειας  

1. Τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν με ευθύνη του Αναδόχου στην έδρα του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου, χωρίς 

επιπλέον χρέωση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Αναθέτουσα Αρχή για την 

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τον εξοπλισμό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες 

ημέρες νωρίτερα από την ημέρα της παράδοσης.  

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης των 

υλικών ήθελε ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή για τη διαπίστωση της ποιότητας και των 

χαρακτηριστικών τους.  

3. Όλα τα είδη που περιγράφονται στον Πίνακα Προδιαγραφών θα πρέπει να είναι 

αμεταχείριστα. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να 

αποκαθιστά με δική του ευθύνη και δαπάνη κάθε βλάβη των προϊόντων αυτών. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

1 
Ρολά δικτυωτό συρματόπλεγμα μήκους 25m με 
ύψος 2m, μάτι 6.5x6.5mm – 6.8x6.8mm και πάχος 
1.80mm 

10 
 

2 
Πάσσαλοι περίφραξης σιδερογωνίες τρυπημένοι 
30x30x3 – 33x33x3 και ύψους 2m 

80 
 

3 Ρολό σύρμα δεσίματος 1kg 2  

 

 

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: Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού 

Κόλπου 

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

τ…. …………………. οδός……………………………………… 

Αφού έλαβα γνώση της υπ’ αριθ. πρωτ. 1224/4-10-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της προμήθειας και των λοιπών στοιχείων της, καθώς και 

των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω 

ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της 

προμήθειας στο σύνολο της ως εξής:  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΟ* ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1      

2      

3      

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

    

      

 ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

 ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 

 

*Ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώσει την ονομασία του μοντέλου του εξοπλισμού, τον 

κωδικό προϊόντος (part number) καθώς και όλους τους κωδικούς και το πλήθος των 

κωδικών, οι οποίοι πρέπει να αθροίζουν στο προσφερόμενο φυσικό αντικείμενο. 

Ο υποψήφιος ενδιαφερόμενος δεν θα εισάγει τιμή στα σκιασμένα κελιά. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την παράδοση των 

ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 



 

 
 
 
 

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

 

Ο Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως):  

…………………….……..…………………………………………………………………………………………………………………

ημέρες 

 

ΛΑΜΙΑ …/…/2021                                                                                                       Ο Προσφέρων 
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