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                                                                                                                                                       Α.Π. 428 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΤΕΩΝ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 – 2020» 

 «Ενίζσςζη Φοπέων Διασείπιζηρ Πποζηαηεςόμενων Πεπιοσών για ηη διασείπιζηρ θςζικού 

πεπιβάλλονηορ και βιοποικιλόηηηαρ ζηιρ πεπιοσέρ Natura                                                                           

ηηρ Πεπιθέπειαρ Κενηπικήρ Μακεδονίαρ» 

Άξοναρ Πποηεπαιόηηηαρ ΑΞ06: «Πποζηαζία ηος πεπιβάλλονηορ και πποώθηζη                                           

ηηρ αποδοηικόηηηαρ ηων πόπων» 

ΠΡΑΞΗ: «Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε εηδψλ θαη θπζηθψλ πφξσλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ»  - Κσδηθφο MIS (ΟΠ): 5045450 

 

Τπνέξγν Νν 1: «Γηαρεηξηζηηθέο Γξάζεηο γηα ην Αγξηφγηδν θαη γηα ηα Υεηξφπηεξα θαη γηα ηα ελδηαηηήκαηά ηνπο, 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 103.500,00 €» 

Σν έξγν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), κε Κσδηθφ Πξάμεο 

(Κσδηθφο Δλάξηζκνπ) Α: 2019ΔΠ00810166 θαη Κσδηθφ Α: ΔΠ0081. 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ,  ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΠΙΔΡΙΑ                                                 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΕΘΝΙΚΟΤ ΔΡΤΜΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ  

 

  
 

 

 

                                                  ΠΕΡΙΛΗΠΣΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ   

 
Ο Φοπέαρ Διασείπιζηρ Εθνικού Δπςμού Ολύμπος  (Αναθέηοςζα Απσή) ο δηαθεξχηηεη φηη 

πξνθεξχζζεη δηαγσληζκφ κε Αλνηθηή Γηαδηθαζία κέζσ ΔΗΓΗ, κε εθηηκψκελε αμία θάησ ησλ νξίσλ θαη θξηηήξην 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο1, ε νπνία 

εθηηκάηαη βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ θαη ππνθξηηεξίσλ, γηα ην έξγν κε ηίηιν: 

 «Διασειπιζηικέρ Δπάζειρ για ηο αγπιόγιδο και για ηα σειπόπηεπα και ηα ενδιαιηήμαηά ηοςρ» 

                                                           
1
 Σηελ περίπηφζε ασηή ε πιέολ ζσκθέροσζα από οηθολοκηθή άπουε προζθορά ζα πρέπεη λα εθηηκάηαη 

βάζεη ηες θαιύηερες αλαιογίας ηηκής-ποηόηεηας, πράγκα ηο οποίο ζα πρέπεη λα ιακβάλεη ζηοητεία 
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κε Κσδηθφ MIS (ΟΠ): 5045450 πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Πξάμε κε ηίηιν «Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε εηδψλ θαη 

θπζηθψλ πφξσλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ», ε νπνία πινπνηείηαη 

ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Κεληξηθή Μαθεδνλία 2014-2020» δπλάκεη ηεο κε αξ. πξση. 7098/02-12-2019 

απφθαζεο έληαμεο ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Κ. Μαθεδνλίαο. Η παξνχζα ζχκβαζε 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην κέζσ 

ηνπ ΠΓΔ. 

1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ: Αλαζέηνπζα αξρή: ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ 

ΟΛΤΜΠΟΤ, κε δηεχζπλζε ΚΔΝΣΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ,  Σ.Θ. 37, Σ.Κ. 602 00 

ΛΙΣΟΥΩΡΟ, ΠΙΔΡΙΑ, Σει. 23520 83000, FAX 23520 83974, e-mail:  fedolymp@otenet.gr, info@olympusfd.gr 

Πιεξνθνξίεο: θ. Σξηαληάθπιινο Μπίηνο,  ηζηνζειίδα: https://olympusfd.gr/ 

 2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κέζσ ηεο 

δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. θαη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ 

https://olympusfd.gr/.  Οη  ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο απφ 

ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ, θαηά ηηο εξγάζηκεο  εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα 

ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο.  

3. Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  ζπλνπηηθά είλαη ε επηινγή αλαδφρνπ ηεο 

πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Διασειπιζηικέρ Δπάζειρ για ηο Αγπιόγιδο και για ηα Υειπόπηεπα και για ηα 

ενδιαιηήμαηά ηοςρ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 103.500,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% 

(πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: € 83.467,75 €,  ΦΠΑ : 20.032,25 €),  γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 24 κελψλ θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε έσο ηηο 31/08/2023.    

Η ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα, ζχκθσλα θαη κε ηελ πεξηγξαθή θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

απφθαζεο έληαμεο: 

ΣΜΗΜΑ 1. «Παξνρή ππεξεζηψλ εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ θπξίσλ ππξήλσλ 

θαηαλνκήο θαη ρξήζεσλ γεο ηνπ αγξηφγηδνπ (Rupicapra rupicapra balcanica) ζηηο πεξηνρέο Natura 2000 ηεο 

δηεπξπκέλεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ, εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο»», εθηηκψκελεο αμίαο ζαξάληα έλα ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ επξψ, (41.400,00 

€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. (CPV 90711500-9 Πεξηβαιινληηθή παξαθνινχζεζε εθηφο 

απηήο πνπ πξννξίδεηαη γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα). 

ΣΜΗΜΑ 2. «Παξνρή ππεξεζηψλ εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ ηε δηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή ηεο ρξήζεο ησλ 

ελδηαηηεκάησλ ησλ ρεηξνπηέξσλ (λπρηεξίδσλ) ζηηο πεξηνρέο Natura 2000 ηεο δηεπξπκέλεο πεξηνρήο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ,                                                                            

εληφο ησλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο», εθηηκψκελεο αμίαο εμήληα δχν ρηιηάδσλ εθαηφ επξψ, 

(62.100,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. (CPV 90711500-9 Πεξηβαιινληηθή 

παξαθνινχζεζε εθηφο απηήο πνπ πξννξίδεηαη γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα). 

Πποζθοπέρ ςποβάλλονηαι για ηο ζύνολο ηος έπγος ή/και για κάποιο/α από ηα δύο ημήμαηα, σωπίρ 

πεπιοπιζμούρ. 

4. Εναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Γελ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή ελαιιαθηηθψλ πξνζθνξψλ 

                                                                                                                                                                                                       

αποηειεζκαηηθόηεηας ζε ζτέζε κε ηελ ηηκή ή ηο θόζηος. Πρβι αηηηοιογηθή έθζεζε λόκοσ 4412/2016, 
άρζρο 86, ζ. 23 θαη αηηηοιογηθή ζθέυε 92 Οδεγίας 2014/24/ΕΕ. 

mailto:fedolymp@otenet.gr
mailto:info@olympusfd.gr
https://olympusfd.gr/
https://olympusfd.gr/
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5. Υπόνορ ςλοποίηζηρ έπγος: Δίθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε έσο ηηο 31/08/2023.   

6. Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ ζηο διαγωνιζμό: ηνλ δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα, ή ελψζεηο απηψλ θαη ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, β) ζε 

θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), γ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη 

θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 

θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη δ) 

ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή 

πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ 

δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη 

εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζεο ηνπο ή λα 

ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ΥΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Ν. 4412/2016. 

Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εηδηθή έγθξηζε ε λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ 

γηα λα κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

ηνπο δεηεί λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ηελ έγθξηζε απηή ε φηη είλαη κέιε ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ ε λα ηνπο 

θαιέζεη λα πξνβνχλ ζε έλνξθε δήισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

επαγγέικαηνο. 

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ 

κεηξψν, εθφζνλ, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, απαηηείηαη ε εγγξαθή ηνπο γηα ηελ ππφ αλάζεζε ππεξεζία.  

Γίλνληαη δεθηνί αλαγλσξηζκέλνη αλάδνρνη ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ δεκνπξαηείηαη θαη πνπ παξέρνπλ ερέγγπα άξηηαο 

εθηέιεζεο, εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην ή επαγγεικαηηθή νξγάλσζε. Οη ιφγνη απνθιεηζκνχ 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο. 

7. Σεσνική ικανόηηηα 

Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο (ή εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έλσζε/θνηλνπξαμία έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο απηήο) 

απαηηείηαη: 

- λα έρνπλ πξνβεί ζε εκπξφζεζκε, πξνζήθνπζα, έληερλε θαη απνηειεζκαηηθή νινθιήξσζε παξφκνησλ εξγαζηψλ 

παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ εληφο ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) εηψλ, ήηνη ησλ εηψλ 2016, 

2017, 2018, 2019 & 2020.   

πλεπψο νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο (ή εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έλσζε/θνηλνπξαμία έλα ηνπιάρηζηνλ 

κέινο απηήο): 

α) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2016-2020 ζα πξέπεη,2  λα έρνπλ εθηειέζεη νινθιεξσκέλα, ηνπιάρηζηνλ δχν (2) 

ζπκβάζεηο παξνρήο εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, ήηνη δηαρείξηζεο ή/θαη 

παξαθνινχζεζεο εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ν νπνίνο θαη' ειάρηζηνλ λα αλέξρεηαη ζε 

πνζνζηφ 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ππφ αλάζεζε Σκήκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ (κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.). 

ηε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ Σκεκάησλ 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ 
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αζξνηζηηθά ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ήηνη ην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

παξαζρεζεηζψλ εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ, ζα πξέπεη θαη' ειάρηζηνλ λα αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 

20% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο  (83.467,75 €), κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

β) λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζηειερψζνπλ νκάδα έξγνπ κε ηηο θάησζη πξνδηαγξαθέο: 

 

ΣΜΗΜΑ 1  

Οκάδα Έξγνπ: απφ 2 εηδηθνχο επηζηήκνλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ. 

- Η νκάδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλαλ εηδηθφ επηζηήκνλα ζηα επξσπατθά νπιεθφξα ζειαζηηθά (Τπεχζπλνο 

Οκάδαο Δξγαζίαο), ε εμεηδίθεπζε ηνπ νπνίνπ ζα απνδεηθλχεηαη κέζσ ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ 

(δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη ειιείςεη απηνχ, κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο) θαη 

κε πηπρίν ΠΔ Βηνιφγσλ ή ΠΔ Πεξηβαιινληνιφγσλ ή ΠΔ Γαζνιφγσλ.  

- Σν έηεξν κέινο ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο δχλαηαη λα είλαη επηζηήκνλαο ΠΔ Βηνιφγνο ή ΠΔ Πεξηβαιινληνιφγνο ή ΠΔ 

Γαζνιφγνο, κε απνδεδεηγκέλε 3εηή  ζρεηηθή επαγγεικαηηθή ή/θαη εξεπλεηηθή εκπεηξία ζηα επξσπατθά νπιεθφξα 

ζειαζηηθά. 

Ειδικόηεπα, ηα κέιε ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηα εμήο επηζηεκνληθά 

αληηθείκελα:  

(α) άκεζνη κέζνδνη παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο θνπαδηψλ επξσπατθψλ νπιεθφξσλ ζειαζηηθψλ κε ρξήζε 

θηαιηψλ θαη ηειεζθνπίσλ,  

(β) έκκεζεο κέζνδνη παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο, ήηνη αλαγλψξηζε βηνδεισηηθψλ ηνπ αγξηφγηδνπ  (π.ρ. 

πεξηηηψκαηα, ηξίρεο, ίρλε θ.α.),  

(γ) ηνπνζέηεζε θαη ρξήζε θσηνπαγίδσλ-θακεξψλ γηα ηελ παζεηηθή θαηαγξαθή ησλ θηλήζεσλ ηνπ είδνπο, θαη  

(δ) ιήςε θαη αλάιπζε γελεηηθνχ πιηθνχ.  

 

ΣΜΗΜΑ 2  

Οκάδα Έξγνπ: απφ 3 εηδηθνχο επηζηήκνλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ. 

- Η νκάδα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη έλαλ εηδηθφ επηζηήκνλα ρεηξνπηεξφινγν κε εηδίθεπζε ζε επξσπατθά εηδψλ 

ρεηξνπηέξσλ (Τπεχζπλνο Οκάδαο Δξγαζίαο), ε εμεηδίθεπζε ηνπ νπνίνπ ζα απνδεηθλχεηαη κέζσ ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ (δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη ειιείςεη απηνχ, κεηαπηπρηαθνχ 

δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο) θαη κε πηπρίν ΠΔ Βηνιφγσλ ή ΠΔ Πεξηβαιινληνιφγσλ ή ΠΔ Γαζνιφγσλ.  

- Σα έηεξα δχν Μέιε ηεο Οκάδαο Δξγαζίαο δχλαληαη λα είλαη επηζηήκνλεο ΠΔ Βηνιφγνη ή ΠΔ Πεξηβαιινληνιφγνη 

ή ΠΔ Γαζνιφγνη, κε απνδεδεηγκέλε κε απνδεδεηγκέλε 3εηή  ζρεηηθή επαγγεικαηηθή ή/θαη εξεπλεηηθή εμεηδίθεπζε 

ζηα επξσπατθά είδε ρεηξνπηέξσλ. 

Ειδικόηεπα, ηα κέιε ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηα εμήο επηζηεκνληθά 

αληηθείκελα:  

(α) ρξήζε άκεζσλ κεζφδσλ θαηαγξαθήο ρεηξνπηέξσλ, ήηνη κε δίρηπα παξεκβνιήο (mist nets) θαη παγίδεο (harp 

traps),  

(β) αλαγλψξηζε ρεηξνπηέξσλ ζην ρέξη κε βάζεη ησλ κνξθνινγηθψλ ηνπο γλσξηζκάησλ,  

(γ) ρξήζε έκκεζσλ κεζφδσλ θαηαγξαθήο, θαη ζπγθεθξηκέλα αθνπζηηθψλ εξγαιείσλ αληρλεπηψλ ππεξερνγξάθσλ 

(bat detectors), ζην πεδίν, θαη  

                                                                                                                                                                                                       
2
 Οη Α.Α. κπορούλ λα δεηούλ έφς ηρία έηε θαη λα ιακβάλοσλ σπόυε ζηοητεία ζσκβάζεφλ ποσ 

εθηειέζζεθαλ/παραδόζεθαλ πρηλ από ηελ ηειεσηαία ηρηεηία    
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(δ) αλαγλψξηζε ρεηξνπηέξσλ κε βάζεη ηελ αλάιπζε ησλ ππεξερνγξαθεκάησλ ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ζρεηηθά 

ινγηζκηθά αλαγλψξηζεο ππεξήρσλ (bat sound analysis). 

Οη ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ 

κέηξα  γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο αιιά θαη ηεο νξζήο πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο, ήηνη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηα πξφηππα ISO 9001 ή/θαη ISO 14001.   

8. Υπημαηοοικονομική Επάπκεια: Οη νηθνλνκηθνί θνξείο (ή εθφζνλ πξφθεηηαη γηα έλσζε/θνηλνπξαμία έλα 

ηνπιάρηζηνλ κέινο απηήο) ζα πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ,  λα έρνπλ ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) 

ηειεπηαίσλ εηψλ (2018, 2019 & 2020), κεγαιχηεξν ή ίζν πνζνζηνχ 30% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ππφ 

αλάζεζε Σκήκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α.).  

ηε πεξίπησζε πνπ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ Σκεκάησλ 

ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ  ζα πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε 

πνζφ κεγαιχηεξν ή ίζν ηνπ πνζνζηνχ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο (83.467,75 €), κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

9. Εγγςηηική επιζηολή ζςμμεηοσήρ: Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή 

ζπκκεηνρήο ίζεο κε ην 2% ηεο, ρσξίο ΦΠΑ, ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ έξγνπ, ή ηνπ/ησλ ηκήκαηνο/ησλ ηνπ έξγνπ, 

γηα ην νπνίν θαηαηίζεηαη πξνζθνξά, πνπ αλέξρεηαη: ζην πνζφ ησλ  ρηιίσλ εμαθνζίσλ εμήληα ελλέα επξψ θαη 

ηξηάληα πέληε ιεπηψλ (1.669,35 €), γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα νιφθιεξν 

ην έξγν, ή εμαθνζίσλ εμήληα εθηά επξψ θαη εβδνκήληα ηεζζάξσλ ιεπηψλ (667,74 €) γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην Σκήκα 1, ή/θαη ρηιίσλ έλα επξψ θαη εμήληα έλα ιεπηψλ (1.001,61 

€) γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζα θαηαζέζνπλ πξνζθνξά γηα ην Σκήκα 2. 

10. Παπαλαβή πποζθοπών: Η δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.Γ.Η..), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε γηα ηελ παξαιαβή  κέζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr απφ 31/05/2021 εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 23.59  κέρξη θαη ηε 

Σεηάπηη 16/06/2021 και ώπα 23.59 (εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ αληίζηνηρα). 

11. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηε δηαθήξπμε. 

12. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Διιεληθή 

13. Υπημαηοδόηηζη: Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ. Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, Κσδ. ΑΔΠ 008/1, απφ ηηο Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (αξηζ. ελάξηζ. 

έξγνπ 2019ΔΠ00810166) κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ  ηελ  Δπξσπατθή  Έλσζε  (Δπξσπατθφ  Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο). 

14. Πποδικαζηικέρ πποζθςγέρ:  Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε 

ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε 

ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, 

δηθαηνχηαη λα αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά 
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ηνπ. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα 

αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο. 

Η πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΗΓΗ ζηνλ 

ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» θαη 

επηζπλάπηνληαο ην ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format (PDF), ην νπνίν 

θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε 

εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη 

παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 

4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7 ηεο κε αξηζκ. 56902/215 Τ.Α..  

15. Δημοζιεύζειρ: Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. (ςζηημικόρ 

απιθμόρ 133719) θαη ζην site ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ 

https://olympusfd.gr/.  Οη  ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο απφ 

ηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο Δζληθνχ Γξπκνχ Οιχκπνπ. Η πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη 

ζηνλ Διιεληθφ Σχπν. 

 

 

 

https://olympusfd.gr/
ΑΔΑ: ΨΠΧ446Ψ8ΒΠ-7ΒΔ


		2021-05-31T13:42:12+0300
	Athens




