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                                                                                                                    Αλόννησος , 28/03/2014 

                                                                                                                      Αρ. Πρωτ. :   342        
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 92/43 ΚΑΙ 79/409» Υποέργα 2, 
3, 4 και 5 της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του 
Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» με κωδ. ΟΠΣ 
305630, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη.  

Ταξινόμηση κατά C.P.V.: 90712400-5 «Διαχείριση φυσικών πηγών ή 
υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού διατήρησης» 

Διάρκεια του Έργου: 16 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (και όχι πέραν 
την 31/12/2015) 

Συνολικός προϋπολογισμός : 550.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ)  

και συγκεκριμένα αναλύεται στις εξής Υπηρεσίες: 

Τμήμα 1: «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΡΙΝΟΔΕΛΦΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑΣ/ΜΕΓΑΒΕΝΘΙΚΗ ΠΑΝΙΔΑ»  

Προϋπολογισμού 200.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Τμήμα 2:  «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ, ΦΥΤΟΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΙΔΩΝ 
ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»  

Προϋπολογισμού 100.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

Τμήμα 3:  «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» 
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Προϋπολογισμού 150.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)   

Τμήμα 4:  «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ, XΕΡΣΑΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ, 
ΕΡΠΕΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΜΦΙΒΙΩΝ»  

Προϋπολογισμού 100.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  

Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα από 
τον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη», Πράξη «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού 
Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων» (Κωδικός Πράξης 305630). 

Σε κάθε περίπτωση έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί το 
αργότερο έως τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας δαπανών, ήτοι 
31/12/2015. 
 
Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα Τμήματα, σύμφωνα µε 
τους όρους υποβολής προσφορών.  
Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που 
υποβάλλονται για μέρος Τμήματος. 
Επίσης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που 
αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο του Έργου ή προσφορές που αντιμετωπίζουν 
ενιαία περισσότερα του ενός Τμήματα. 
 
Δημοσίευση – Παραλαβή Τεύχους Προκήρυξης: 
Η περίληψη της Διακήρυξης στάλθηκε για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 31/03/2014.  
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την προκήρυξη μπορούν να 
απευθύνονται στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης στο Πατητήρι Αλοννήσου Τ.Κ. 
37005, τηλ. 24240 66419, 24240 66378  fax: 24240 66376, email: info@alonissos-
park.gr εργάσιμες ημέρες και ώρες, (9π.μ-14μ.μ). Η παραλαβή της προκήρυξης 
γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier), είτε απευθείας από 
την ιστοσελίδα του Φορέα ή τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Η καταληκτική προθεσμία για την 
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λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού είναι η 09/05/2014 ημέρα Παρασκευή  και 
ώρα 14:00. 

Σε περίπτωση παραλαβής του τεύχους αυτοπροσώπως ή με ταχυμεταφορική 
(courier) προβλέπεται καταβολή αντιτίμου 150,00 € το οποίο κατατίθεται στον 
τραπεζικό λογαριασμό του Φορέα με αρ. 823/500017-39 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ. 

Στην περίπτωση παραλαβής της Προκήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η 
Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την 
έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το 
παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων 
και το συνολικό αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία 
Διενέργειας του Διαγωνισμού, εντός πέντε (5) ημερών από της παραλαβής, νέο 
πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το 
αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, 
θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Οι παραλήπτες της Προκήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν και παραδώσουν 
στην Αναθέτουσα Αρχή σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως 
επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), 
έτσι ώστε η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού να έχει στη διάθεσή της πλήρη 
κατάλογο όσων παρέλαβαν την Προκήρυξη, για την περίπτωση που προκύψει 
ανάγκη αποστολής τυχόν συμπληρωματικών εγγράφων ή διευκρινίσεων επ’ αυτής. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) από 
την Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης μέχρι δώδεκα (12) 
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη Προκήρυξης του 
διαγωνισμού γνωστοποιούνται σε όλους όσους έλαβαν την Προκήρυξη, από την 

ΑΔΑ: ΒΙΞΞ46Ψ8ΒΙ-6Θ4



 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 

 
 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 

Πατητήρι Αλοννήσου Τ.Κ. 37005, τηλ. 24240 66419, 24240 66378  fax: 24240 66376, 
email: info@alonissos-park.gr 

4 

Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, 
εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω. 

Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, 
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Προκήρυξης ή των προσφορών δεν 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αναθέτουσα Αρχή: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
Δικαίωμα Συμμετοχής: 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή 
ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν 
συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ, του Ε.Ο.Χ όπως 
και χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν την 
καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο 
εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα 
μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε), η οποία κυρώθηκε από τη Ελλάδα με το Ν2513/97(ΦΕΚ139/Α/27.06.97) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε, και έχουν και 
έχουν αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στην 
καταγραφή και αξιολόγηση ειδών πανίδας, που προκύπτουν ευθέως από τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής (παράγραφοι 8.1 & 8.2 του αναλυτικού τεύχους της 
διακήρυξης). 
 
Εγγύηση συμμετοχής: 
Οι Προσφέροντες οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να 
καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα 
πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με Φ.Π.Α. 
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Ενστάσεις: 
Κάθε υποψήφιος που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση του, 
πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής 
προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α/10). 
 
Κριτήριο κατακύρωσης για το παραπάνω έργο είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 
 
Ημερομηνία Λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών: Παρασκευή 
23/05/2014 και ώρα 15:00. 
Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Πέμπτη 05/06/2014 και ώρα 
18:00  μ.μ., Γραφείο Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. στο Πατητήρι Αλοννήσου. 
 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 
παραληφθεί, γίνεται δημόσια, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, από την 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και παρουσία των προσφερόντων ή των 
νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ. 

 
 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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