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ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 
53077 Άγιος Γερμανός, Πρέσπες 
Πληροφορίες: Λητώ Παπαδοπούλου 
Τηλ.: 23850 51870, Fax: 23850 51871, 
e-mail: fdedp@otenet.gr  
 

 
 
Άγιος Γερμανός, 26-6-2020 
Αρ. πρωτ.: 1107 
 
Προς: 

1. Γιάννη Θεωδορόπουλο 
Βασιλειάδα Καστοριάς, ΤΚ 52052 
itheodoropoulos@gmail.com 

2. Αλεξάνδρα Δεμερτζή 
Σελεύκου 3, Θεσσαλονίκη 
alexdemer2@gmail.com   

3. Λαυρέντης Σιδηρόπουλος, 
Κανάρη 1, Ασβεστοχώρι - Θεσσαλονίκη, ΤΚ 57010 
lavrentis.sidiropoulos@gmail.com  
 

 
ΘΕΜΑ: Πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

- Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Πρεσπών (ΦΕΚ 693/Β/24.5.2005), 

- Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών (ΦΕΚ 
673/Β/19.5.2005), 

- Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση και σύναψη συμβάσεων προμηθειών μελετών 
και υπηρεσιών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών (ΦΕΚ 775/Β/9.6.2005,) 

- Την υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/97574/12232 ΚΥΑ (ΦΕΚ6/ΥΟΔΔ/9-1-2019) «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών», 

- Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 

- Το Νόμο 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, 

- Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»,  

- Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», ΄ 

- Την από 27-9-2019 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Grant Agreement) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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και της ΚΑΛΛΙΣΤΩ με αντικείμενο τους όρους και προϋποθέσεις της χρηματοδότησης του έργου LIFE 
Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe: ARCPROM με κωδικό LIFE18 
NAT/GR/000768 

- Το από 10-2-2020 Συμφωνητικό Συνεργασίας (Partnership Agreement) του έργου “Improving human-
bear coexistence in 4 National Parks of South Europe” με ακρωνύμιο ARCPROM του προγράμματος 
LIFE18 NAT/GR/000768 μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου και της ΚΑΛΛΙΣΤΩ, 

- Το από 10-2-2020 Συμφωνητικό Χρηματοδότησης μεταξύ της Επικεφαλής εταίρου και του ΦΔΕΠαΠ, 

- Το ΦΕΚ 30/Β’/17-1-2020 Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2020 είκοσι οκτώ (28) 
λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και του Εθνικού Κέντρου 
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), 

- Την A΄ αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΦΔΕΠαΠ για το έτος 2020 (ΑΔΑ 62ΦΕ46Μ93Ο-Ω7Υ) 

- Την Β΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΦΔΕΠαΠ για το έτος 2020 (ΑΔΑ 6ΜΗΛ46Μ93Ο-7ΤΑ) 

- Το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 20REQ006752090) και το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 
20REQ006834148)  

- Την αρ. πρωτ. 996/9-6-2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τις υπηρεσίες του συντονιστή του 
προγράμματος (ΑΔΑ 9ΛΥΕ46Μ93Ο-Ν39 ) 

- Την υπ’ αρ. 115/22-5-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔΕΠαΠ σχετικά με την έγκριση 
της διαδικασίας και της παρούσας πρόσκλησης, 

- Τις υπ’ αρ. 74/26-2-2020, 75/26-2-2020, 76/26-2-2020 και 77/26-2-2020 αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΦΔΕΠαΠ, με τις οποίες συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας, η Επιτροπής 
παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, η Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών και η Επιτροπή 
Ενστάσεων αντίστοιχα .  

 

σας καλεί να υποβάλετε έγγραφη προσφορά για την ανάθεση της «Παροχής υπηρεσιών Συντονιστής 

Έργου (Team Leader)» στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση των όρων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας 

σε 4 Εθνικά Πάρκα της Ν. Ευρώπης»/ «Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South 

Europe »: ARCPROM, LIFE18 NAT/GR/000768. 
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Συνοπτικά στοιχεία των υπό ανάθεση υπηρεσιών 

Τίτλος έργου «Βελτίωση των όρων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας σε 4 Εθνικά Πάρκα 
της Ν. Ευρώπης»/ «Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of 
South Europe »: ARCPROM 
LIFE18 NAT/GR/000768 

Τίτλος σύμβασης Παροχή υπηρεσιών Συντονιστή Έργου (Team Leader) 

Κωδικός CPV CPV: 79410000-1 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και 
συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 

Είδος σύμβασης Σύμβαση παροχής υπηρεσιών 

Καταληκτική ημερομηνία και 
τόπος υποβολής προσφορών 

Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Δευτέρα 6-7-2020 και ώρα 17:00 
 
Οι φάκελοι των προσφορών θα πρέπει να κατατεθούν στην εξής διεύθυνση: 
 
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ 
53077 Άγιος Γερμανός, Πρέσπες 
Πληροφορίες: Λητώ Παπαδοπούλου 
Τηλ.: 23850 51870, Fax: 23850 51871 

Προϋπολογισμός σύμβασης 21.000,00 € (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) 

Κριτήριο ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής  

Διάρκεια σύμβασης Από την ημερομηνία υπογραφής έως 30-9-2024 

 

Αγ. Γερμανός, Ιούνιος 2020 

 

Γενικό πλαίσιο του έργου 
 

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αυξημένος αριθμός περιπτώσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπου 

και αρκούδας, ειδικά σε περιοχές της Β. Ελλάδας (Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία-

Θράκη). Η αλληλεπίδραση αυτή δημιουργεί προβλήματα που είναι γνωστά εδώ και πολλά χρόνια, όπως οι 

ζημιές στην αγροτική οικονομία (κτηνοτροφία, μελισσοκομία, καλλιέργειες), αλλά και προβλήματα που 

έχουν παρατηρηθεί σχετικά πρόσφατα σε αξιοσημείωτη ένταση, όπως η προσέγγιση αρκούδων σε 

κατοικημένες περιοχές ή η αύξηση του αριθμού τροχαίων ατυχημάτων όπου εμπλέκονται αρκούδες.   

Όσο παραμένουν αναπάντητα τα προβλήματα αυτά, δημιουργούνται συχνά πρόσθετα, εξίσου σοβαρά 

προβλήματα, που προκύπτουν από την χρήση ανορθόδοξων, λανθασμένων ή παράνομων μέτρων (όπως η 

χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων που μπορούν να εξοντώσουν μεταξύ άλλων και τσοπανόσκυλα, που 

αποτελούν πολύτιμο σύμμαχο των κτηνοτρόφων στην φύλαξη των κοπαδιών τους. 

Παράλληλα, εκτός από αρνητικές, έχουν ήδη αναγνωριστεί και θετικές αλληλεπιδράσεις, όπως η εδώ και 

χρόνια ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. γύρω από τον άξονα Αετού-Νυμφαίου), που οφείλεται 

ανάμεσα στα άλλα στην ύπαρξη της αρκούδας στην περιοχή. Ακόμα, σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης, 

έχουν αναπτυχθεί  τα τελευταία χρόνια πρωτοβουλίες απόδοσης πρόσθετης αξίας σε αγροτικά προϊόντα 

που συνδέονται έμμεσα με την αρκούδα (π.χ. μέλι, τυροκομικά προϊόντα κ.λπ.), μέσω της απόκτησης 
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ιδιαίτερης ταυτότητας και αύξησης της αναγνωρισιμότητάς τους, ως προϊόντων που παράγονται με φιλικό 

προς την αρκούδα τρόπο (π.χ. εφαρμογή μέτρων πρόληψης ζημιών - ηλεκτροφόρων περιφράξεων από 

μελισσοκόμους ή κατάλληλων σκύλων φύλαξης από κτηνοτρόφους – που περιορίζει τις ζημιές στη 

γεωργική οικονομία, αλλά και τα κίνητρα εξόντωσης των ζώων που τις προκαλούν).  

Οι αρκούδες στις περιοχές του έργου 

Ο πληθυσμός των αρκούδων στις περιοχές των τριών Πάρκων της Ελλάδας, όπου προτείνεται να 

εφαρμοστεί το έργο (Βόρειας Πίνδου, Πρεσπών και Οροσειράς Ροδόπης), εκτιμάται σε περίπου 250 

άτομα, αντιπροσωπεύοντας το 50% περίπου του συνολικού πληθυσμού καφέ αρκούδας στη χώρα. Ως 

γνωστό, ο πληθυσμός της αρκούδας (Ursus arctos*) στην Ελλάδα, αντιπροσωπεύει το νοτιότερο άκρο 

κατανομής του είδους σε ευρωπαϊκή κλίμακα, πράγμα που του αποδίδει εξέχουσα βιογεωγραφική 

σημασία.    

Παράλληλα, στα κεντρικά Απέννινα της Ιταλίας, ενδιαιτάται ένα ενδημικό υποείδος καφέ αρκούδας (Ursus 

arctos marsicanus), του οποίου ο πληθυσμός εκτιμάται σε περίπου 50 άτομα (45-69). Η πλειονότητα του 

πληθυσμού αυτού ζει στο Εθνικό Πάρκο Abruzzo, Lazio e Molise, όπου οι αρκούδες έχουν διασωθεί από 

την εξαφάνιση, προς το παρόν. Εν πολλοίς, το μέλλον του υποείδους εξαρτάται από την αύξηση του 

πληθυσμού και της κατανομής του. Στο Εθνικό Πάρκο Majella (MNP), που είναι το τέταρτο Πάρκο στο 

οποίο προτείνεται η εφαρμογή του έργου, έχει ήδη επεκταθεί η κατανομή του: Από το 2012 έως σήμερα, 

στην περιοχή του MNP έχουν καταγραφεί, με γενετικές μελέτες, τουλάχιστον 10 διαφορετικές αρκούδες, 

συμπεριλαμβανομένων 2 αναπαραγωγικών θηλυκών (το ένα με μικρά το 2014), που επιβίωσαν από το 

2012 μέχρι και σήμερα. Ο πληθυσμός αυτός έχει, λοιπόν, ιδιαίτερα σημαντική αξία για το υποείδος.  

Στόχοι και αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου 

Στο έργο επιδιώκεται η μεταφορά καλών πρακτικών και η υλοποίηση πιλοτικών δράσεων σε τρία Εθνικά 

Πάρκα της Ελλάδας και ένα της Ιταλίας, για τη βελτίωση των όρων συνύπαρξης της αρκούδας με τον 

άνθρωπο. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τόσο η εξάλειψη ή ο περιορισμός σε ανεκτά 

επίπεδα των αρνητικών επιδράσεων όσο και η ενίσχυση και διάχυση των κοινωνικοοικονομικών 

ωφελειών, που συνεπάγεται η παρουσία και συνύπαρξη της αρκούδας με τον άνθρωπο.   

Για το σκοπό αυτό, επιδιώκεται η συστηματική συνεργασία της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ» 

που θα έχει ρόλο Συντονιστή Δικαιούχου του έργου, με τους Φορείς Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων Β. 

Πίνδου, Πρεσπών και Οροσειράς Ροδόπης, με το Εθνικό Πάρκο Majella της Ιταλίας και με δύο 

Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Κτηνιατρικής και Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών), που θα είναι Συνεργαζόμενοι Δικαιούχοι.  

Δράσεις που περιλαμβάνονται στο έργο 

Ο κατάλογος των δράσεων που θα περιληφθούν στην πλήρη πρόταση είναι ο εξής (οι κωδικοί 

ακολουθούν την κατηγοριοποίηση του LIFE): 

Προπαρασκευαστικές δράσεις  

Α1 - Ταυτοποίηση - οριοθέτηση τομέων υψηλού κινδύνου συγκρούσεων μεταξύ ανθρώπων και αρκούδων 

Α2 - Αξιολόγηση της κατανομής και των αριθμών των αρκούδων στις περιοχές του έργου 

Α3 - Μελέτη αξιοποίησης, πιστοποίησης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς την 

αρκούδα 
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Δράσεις Διατήρησης 

C1 – Συστηματική διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και δημιουργία «Τοπικών Πλατφορμών 

Συνύπαρξης»  

C2 - Κατάρτιση προσωπικού των Εθνικών Πάρκων και άλλων φορέων διαχείρισης  

C3 - Δημιουργία και λειτουργία μονάδων Σκύλων Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων και 

παραγωγή-διανομή Κυτίων Πρώτων Βοηθειών σε σκύλους θύματα δηλητηρίασης 

C4 – Δημιουργία και λειτουργία μονάδας Σκύλων Δίωξης Αρκούδας 

C5 – Ενδυνάμωση δομών και κατάρτιση προσωπικού Ομάδων Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα 

C6 - Κινητοποίηση εθελοντών για την υποστήριξη συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης 

C7 - Εγκατάσταση απαραβίαστων από αρκούδες κάδων απορριμμάτων και ηλεκτροφόρων περιφράξεων 

εντός/ή πλησίον οικισμών 

C8 – Υποστήριξη δικτύωσης κτηνοτρόφων για ανταλλαγή ικανών Σκύλων Φύλαξης Κοπαδιών μεταξύ τους 

C9 - Εγκατάσταση ειδικών αποτρεπτικών μέσων σε σημεία έντονης αλληλεπίδρασης ανθρώπου-αρκούδας 

C10 - Σήμανση προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς την αρκούδα 

Παρακολούθηση του αντίκτυπου των δράσεων του έργου 

D1 - Παρακολούθηση της επίδρασης των δράσεων C4, C5, C7, C9 και C10 (παρεμβάσεις για τη μείωση της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ αρκούδας και ανθρώπου) 

D2 - Παρακολούθηση της επίδρασης της δράσης C2 (βελτίωση γνώσεων-δεξιοτήτων προσωπικού) 

D3 - Παρακολούθηση του αντίκτυπου των δράσεων C8 (ΣΦΚ) & C12 (σήμανση προϊόντων-υπηρεσιών) 

D4 - Παρακολούθηση των επιδράσεων των δράσεων C3 και C6 (δράσεις κατά των δηλ. δολωμάτων) 

D5 - Έρευνες παρακολούθησης των αντιλήψεων και συμπεριφορών των ενδιαφερομένων μερών 

D6 - Παρακολούθηση-μέτρηση των δεικτών απόδοσης του έργου 

D7 - Αξιολόγηση των λειτουργιών του οικοσυστήματος 

D8 - Μελέτη για τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο του έργου 

Ενημέρωση-διάδοση αποτελεσμάτων 

E1 - Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

E2 - Σχεδιασμός-παραγωγή ενημερωτικού υλικού  

E3 - Δραστηριότητες για την εξασφάλιση της αναπαραγωγής και της μεταφοράς των υλοποιούμενων 

δράσεων 

E4 - Δικτύωση με άλλα έργα & Διεθνές Συνέδριο 

E5 - Δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: Αξιοποίηση «θεματικών μονοπατιών για την 

αρκούδα» 
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Διαχείριση-συντονισμός 

F1 Διαχείριση και συντονισμός του έργου 

 

Αντικείμενο των υπηρεσιών 

Αντικείμενο της σχετικής σύμβασης του Συντονιστή Έργου (Team Leader) για το Φορέα Διαχείρισης 

Εθνικού Πάρκου Πρεσπών (ΦΔΕΠαΠ) είναι η κάλυψη των υποχρεώσεων που απορρέουν από το σχετικό 

συναφθέν συμφωνητικό επιχορήγησης (Grant Agreement), για το έργο “ARCPROM’’ (LIFE18 

NAT/GR/000768) και που αφορούν στο ΦΔΕΠαΠ, ως Συνδικαιούχο του ανωτέρω έργου.  

Ειδικότερα ο Συντονιστής ενδεικτικά αναλαμβάνει:  

• Τον συντονισμό, την οργάνωση υλοποίησης, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των 

προβλεπόμενων δράσεων του ΦΔΕΠαΠ, βάσει του εγκεκριμένου προγραμματισμού, των 

προτεραιοτήτων, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος. 

• Τη συνεισφορά στη σύνταξη αναφορών για την εξέλιξη των δράσεων στα πλαίσια του 

προγράμματος. 

• Τη συστηματική συνεργασία με τον υπεύθυνο οικονομικών του έργου για την ομαλή και 

εμπρόθεσμη υλοποίηση του έργου τη συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου. 

• Τη συνεισφορά στην προετοιμασία των προκλήσεων για τις αναθέσεις του προγράμματος. 

• Την ενημέρωση του ΦΔΕΠαΠ για όλες τις προθεσμίες που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο του 

έργου. 

• Συνεργασία με τον υπεύθυνο οικονομικών του έργου για την υποβολή όλων των απαραίτητων 

καταστάσεων. 

 

Απαραίτητα Προσόντα: 

- Πτυχίο Τμήματος Περιβαλλοντικών Επιστημών, λοιπών Θετικών Επιστημών, από ελληνικό ΑΕΙ ή 

ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από ίδρυμα του εξωτερικού.  

- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πτυχίο από 

ίδρυμα του εξωτερικού στα ζητήματα περιβάλλοντος 

- Εμπειρία συμμετοχής σε προγράμματα LIFE ή και άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα σε θέματα 

προστασίας περιβάλλοντος.  

- Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.  

- Δίπλωμα οδήγησης 

 

Ο Συντονιστής Έργου θα πρέπει να είναι σε θέση: 

• να παρουσιάσει την πρόοδο της υλοποίησης του έργου (σε φυσικό και οικονομικό επίπεδο). 
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• να αναλύσει και να προτείνει λύσεις για τυχόν καθυστερήσεις και προβλήματα στην υλοποίηση 

του έργου του ΦΔΕΠαΠ 

• να εκπονεί μέχρι το τέλος κάθε έτους το ετήσιο πρόγραμμα υλοποίησης των δράσεων του έργου 

για το επόμενο έτος 

• να συμμετέχει σε τηλεδιασκέψεις όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον ΦΔΕΠαΠ 

• να συμμετέχει σε συναντήσεις για λογαριασμό του ΦΔΕΠαΠ όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από 

τον ΦΔΕΠαΠ, τα έξοδα μετακινήσεων των οποίων θα καλύπτονται από άλλους πόρους του 

ΦΔΕΠαΠ 

• να μεταβαίνει στην έδρα του ΦΔΕΠαΠ στον Άγιο Γερμανό, όταν αυτό απαιτείται και τουλάχιστον 

μία φορά το μήνα 

 

Παραδοτέα: 

• Ενδιάμεσες εκθέσεις: δύο εκθέσεις – αναφορές ετησίως σχετικά με την πρόοδο των δράσεων του 

ΦΔΕΠαΠ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE ARCPROM (αναφορές εσωτερικού ελέγχου). Οι 

αναφορές θα υποβάλλονται από τον ανάδοχο εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του Ιανουαρίου 

και Ιουλίου. 

• Τελική έκθεση του έργου 

• Υποβολή περιοδικών εκθέσεων, στις οποίες θα περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητές του 

στο αντίστοιχο πεδίο εργασίας και η συμμετοχή του/της σε σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του 

Έργου. 

 

Χρονική διάρκεια 

Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του 

προγράμματος 30-9-2024.   

Τα παραδοτέα ελέγχονται και παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία 

συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο εγκρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Προϋπολογισμός σύμβασης 

Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ένα χιλιάδων ευρώ 

(21.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Η δαπάνη που θα βαρύνει το έτος 2020 είναι τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (3.600,00€) 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 

Πάρκου Πρεσπών.  

 

Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης 
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Η σύμβαση θα εκτελεστεί με φυσική παρουσία του Συντονιστή Έργου όταν αυτό απαιτείται, σε 

συνεννόηση με τον ΦΔΕΠαΠ στα γραφεία του ΦΔΕΠαΠ στον Άγιο Γερμανό Πρεσπών, στην περιοχή του 

έργου και εξ αποστάσεως με τη χρήση όλων των απαιτούμενων τηλεπικοινωνιακών μέσων.  

Τυχόν μετακινήσεις που θα απαιτηθούν σε περιοχές εκτός των Πρεσπών θα καλυφθούν από άλλους 

πόρους του ΦΔΕΠαΠ.  

Κριτήριο ανάθεσης 

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής.  

Τρόπος πληρωμής 

Η αμοιβή θα είναι τμηματική. 

Για την καταβολή της αμοιβής θα απαιτηθούν ιδίως τα ακόλουθα, σύμφωνα με το άρ. 200 παρ. 5 του Ν. 

4412/2016: 

• Πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής και έγκριση αυτού από το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο του Φορέα Διαχείρισης. 

• Τιμολόγιο του Αναδόχου. 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, εφόσον απαιτείται. 

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς  

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.  

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του προσφέροντος και να 

γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

ΠΡΟΣ 

«ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ» 

53077 ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, ΠΡΕΣΠΕΣ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 1107/26-6-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΡΓΟΥ (TEAM LEADER) 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ARCPROM (LIFE18 NAT/GR/000768) 

Καταληκτική ημερομηνία & ώρα κατάθεσης προσφοράς 6-7-2020, 17:00 μ.μ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 
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Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:  

1. Οικονομική προσφορά του προσφέροντος (στην οποία θα αναφέρεται αριθμητικά και ολογράφως 

με και χωρίς ΦΠΑ η προσφερόμενη τιμή) και στην οποία θα αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς.  

2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα  

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 περί του αληθούς του περιεχομένου του 

βιογραφικού σημειώματος 

4. Υπεύθυνη Δήλωση (της παρ. 4 του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της 

παρούσας Πρόσκλησης. 

Υποβολή Προσφορών 

Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Φορέα Διαχείρισης στην έδρα του (Άγιος 

Γερμανός Πρεσπών) μέχρι την Δευτέρα 6-7-2020 και ώρα 17:00.   

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με κατάθεση της προσφοράς στα γραφεία του Φορέα 

Διαχείρισης, ή με courier ή ταχυδρομείο. Οι προσφορές που θα σταλούν με courier ή ταχυδρομείο θα 

πρέπει να έχουν σταλεί πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. Ο Φορέας Διαχείρισης δεν 

φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά 

ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Πέραν της προθεσμίας υποβολής προσφορών καμία προσφορά 

δεν θα γίνει αποδεκτή, εκτός αν τεκμηριώνεται βάσει απόδειξης παραλαβής της courier ή του 

ταχυδρομείου ότι τυχόν καθυστέρηση παράδοσης οφείλεται αποκλειστικά σε καθυστέρηση της 

υπηρεσίας παράδοσης. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για εξήντα (60) ημέρες 

από την επομένη της ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς είναι 

υποχρεωτική. 

Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών. 

Η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών θα προβεί σε αποσφράγιση 

και αξιολόγηση των προσφορών που θα έχουν κατατεθεί σε κλειστή συνεδρίασή της μέσα σε τρεις 

εργάσιμες μέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.   

Μετά την αξιολόγηση των κατατιθέμενων προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών και πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, ο υποψήφιος 

ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

1. Ποινικό μητρώο (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) 

2. Φορολογική ενημερότητα 
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3. Ασφαλιστική ενημερότητας 

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων 

τίτλων σπουδών). 

5. Αντίγραφα συμβάσεων για την απόδειξη εμπειρίας ή βεβαιώσεις εμπειρίας σε προγράμματα LIFE 

ή ευρωπαϊκά προγράμματα.  

6. Αντίγραφο αποδεικτικού πολύ καλής γνώσης αγγλικών 

7. Αντίγραφο διπλώματος οδήγησης 

 

   Για το Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Πρεσπών 

 
 Παράσχου Παναγιώτης 

 

 

 

 

 


