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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

για την Παροχή Υπηρεσιών των έργων 
 

1. «Επιστημονική καθοδήγηση της δράσης της δημιουργίας θέσεων αναπαραγωγής του 
μακεδονικού τρίτωνα (Triturus carnifex macedonicus) και της απομάκρυνσης απειλών» 

 

2. «Ορισμός προδιαγραφών και καθοδήγηση της δράσης της προστασίας του ενδιαιτήματος των 
ενδημικών ειδών χλωρίδας του Ολύμπου» 
 

3. «Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της καταπολέμησης και πρόληψης της 
εξάπλωσης του επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima perspectalis» 

 

που εντάσσεται σε τρία (3) Τμήματα στην παρούσα: 

 

1ο Τμήμα «Επιστημονική καθοδήγηση της δράσης της δημιουργίας θέσεων αναπαραγωγής του 

μακεδονικού τρίτωνα (Triturus carnifex macedonicus) και της απομάκρυνσης απειλών», 

2ο Τμήμα «Ορισμός προδιαγραφών και καθοδήγηση της δράσης της προστασίας του ενδιαιτήματος των 

ενδημικών ειδών χλωρίδας του Ολύμπου» και 

3ο Τμήμα  «Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της καταπολέμησης και πρόληψης της 

εξάπλωσης του επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima perspectalis» 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 
 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

1. Του 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. Του 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” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

3. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
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4. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

5. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

6. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

7. Του 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”, 

8. Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

9. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
10. Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
11. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
12. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  
13. Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
14. Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

15. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

16. Το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α’/20-2-2018) για Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες 
διατάξεις. 

17. Την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97604/12239/28-12-2018 (ΦΕΚ 21/ΥΟΔΔ/23-1-2019) απόφαση του Υπουργού 
και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στη Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. 

18. Την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60407/1575/2-7-2019 (ΦΕΚ 2825/Β’/5-7-2019) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 
του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. 

19. Το με κωδ. ΑΔΑΜ 20REQ006500385 πρωτογενές αίτημα, και το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/61807/2028/08- 
08-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΒΞ4653Π8-ΖΙΑ) εγκεκριμένο αίτημα που αφορούν στη πρόθεση του Φορέα να προβεί 
στην συγκεκριμένη προμήθεια. 

20. Την υπ’ αριθμ. 80/4-11-2020 Aπόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 
σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι όροι της παρούσας διακήρυξης και η διενέργεια του 
διαγωνισμού. 

21. Την υπ’ αρίθμ. Α. Π.: οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4165/09-05-2019 (Α.Δ.Α. 6ΝΒΙ465Χ18-ΙΑΝ) ΑΠΟΦΑΣΗ  της 
Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, περί της ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση 
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών, ειδών και οικοτόπων» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

22. Την υπ΄ αριθμ. 45/24-6-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα περί υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 
(1) «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΣΩ ΑΥΙΜ» της Πράξης «Επιχορήγηση του 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, 
ειδών και οικοτόπων». 

23. Την υπ’ αριθμ. 73/12-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου περί 
συγκρότησης της Επιτροπής Ανάθεσης, Αξιολόγησης και Επιλογής του Φορέα. 

24. Την υπ’ αριθμ. 73/12-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου περί 
συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών του Φορέα. 

25. Την υπ’ αριθμ. 73/12-10-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου περί 
συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του Φορέα. 

 

ΤΜΗΜΑ 1 :«Επιστημονική καθοδήγηση της δράσης της δημιουργίας θέσεων αναπαραγωγής του 

μακεδονικού τρίτωνα (Triturus carnifex macedonicus) και της απομάκρυνσης απειλών» 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Επιστημονική καθοδήγηση της δράσης της δημιουργίας θέσεων αναπαραγωγής του 

μακεδονικού τρίτωνα (Triturus carnifex macedonicus) και της απομάκρυνσης απειλών» με CPV 90711500-9 

(Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα), βάσει του 

καταλόγου κοινής ονοματολογίας προϊόντων και υπηρεσιών της Ε.Ε., με τη διαδικασία του άρθρου 117 Ν. 

4412/2016. 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ: 9.964,52 € πλέον ΦΠΑ  2.391,48 € για τριάντα τέσσερεις (34) μήνες έως την 

οριστική παραλαβή του. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής.  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ/ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Εντός της περιοχής χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Τριάντα τέσσερεις (34) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

 

ΤΜΗΜΑ 2 :«Ορισμός προδιαγραφών και καθοδήγηση της δράσης της προστασίας του ενδιαιτήματος των 

ενδημικών ειδών χλωρίδας του Ολύμπου» 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός, υλοποίηση και επίβλεψη της δράσης «Ορισμός προδιαγραφών και 

καθοδήγηση της δράσης της προστασίας του ενδιαιτήματος των ενδημικών ειδών χλωρίδας του Ολύμπου» 

με CPV 90711500-9 (Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά 

έργα), βάσει του καταλόγου κοινής ονοματολογίας προϊόντων και υπηρεσιών της Ε.Ε., με τη διαδικασία του 

άρθρου 117 Ν. 4412/2016.  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ: εκτιμώμενης αξίας 13.706,45 € πλέον ΦΠΑ  3.289,54 €.για τριάντα τέσσερεις 

(34) μήνες έως την οριστική παραλαβή του. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: Εντός της περιοχής χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. 

ΑΔΑ: ΩΔ3846Ψ8ΒΠ-ΒΜ4



                                                      
 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
 ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Τριάντα τέσσερεις (34)μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

 

ΤΜΗΜΑ 3 : «Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της καταπολέμησης και πρόληψης 

της εξάπλωσης του επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima perspectalis» 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της καταπολέμησης και πρόληψης 

της εξάπλωσης του επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima perspectalis» με CPV 90711500-9 

(Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα), βάσει του 

καταλόγου κοινής ονοματολογίας προϊόντων και υπηρεσιών της Ε.Ε., με τη διαδικασία του άρθρου 117 Ν. 

4412/2016.  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ: εκτιμώμενης αξίας 6.788,71 € πλέον ΦΠΑ  1.629,29 € για τριάντα τέσσερεις (34) 

μήνες έως την οριστική παραλαβή του. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ: Εντός της περιοχής χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Τριάντα τέσσερεις (34)μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω Διαδικτύου σε 

ηλεκτρονική μορφή, στις εξής διευθύνσεις: 1) στον ιστότοπο του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και 2) στον ιστότοπο του 

ΦΟΡΕΑ (www.olympusfd.gr). 

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ως λήξη υποβολής ορίζεται η 01-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα 

στις 03-12-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΧΡΗΜΑΤΟΤΟΤΗΣΗ: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας προτεραιότητας: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ–ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑ)» 2014-2020, ΤΑΜΕΙΟ 

ΣΥΝΟΧΗΣ, στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 4165/09-05-2019 (ΑΔΑ: 6ΝΒΙ465Χ18-ΙΑΝ) Απόφασης Ένταξης της 

Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με Κωδ. ΣΑ2019ΣΕ27510018 για την υλοποίηση του 

Υποέργου 1. Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2020 του Φορέα. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

 

Νίκας Αριστείδης 

ΑΔΑ: ΩΔ3846Ψ8ΒΠ-ΒΜ4
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