
                               
 
 

 
     

 
 
 

Φορέας ∆ιαχείρισης 
Ευρω�αϊκή Ένωση                       Με τη συγχρηµατοδότηση της                                  Εθνικού ∆ρυµού Ολύµ�ου                  ΥΠΕΚΑ 
Ευρω�αϊκό Ταµείο                   Ελλάδας και της Ευρω�αϊκής Ένωσης 
Περιφερειακής Ανά�τυξης 
                                                                                                                                         

                                                                           
            Λιτόχωρο, 7-11-2012 

            Αριθ. Πρωτ.:  853 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Ολύµπου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«∆ιαχείριση και λειτουργία της προστατευόµενης περιοχής Εθνικού ∆ρυµού Ολύµπου», µε 
κωδικό ΟΠΣ 295466, η χρηµατοδότηση της οποίας καλύπτεται από πιστώσεις του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μακεδονία – Θράκη 2007-2013 (Άξονας προτεραιότητας 7- 
Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ και Κωδικός Προτεραιότητας 51- Προώθηση 
βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας), ανακοινώνει την προκήρυξη ανοιχτού διεθνή 
διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών: 
1. «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων κοινοτικού 

ενδιαφέροντος στην περιοχή αρµοδιότητας του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού 

Ολύµπου»  (Προϋπολογισµός τµήµατος: 90.774,00 €) 

2. «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών χλωρίδας κοινοτικού 

ενδιαφέροντος στην περιοχή αρµοδιότητας του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού 

Ολύµπου» (Προϋπολογισµός τµήµατος: 78.966,00 €) 

3. «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού 

ενδιαφέροντος στην περιοχή αρµοδιότητας του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού 

Ολύµπου» (Προϋπολογισµός τµήµατος: 67.404,00 €) 

4. «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών θηλαστικών κοινοτικού 

ενδιαφέροντος στην περιοχή αρµοδιότητας του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού 

Ολύµπου» (Προϋπολογισµός τµήµατος: 70.848,00 €)  

5. «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών αµφιβίων - ερπετών 

κοινοτικού ενδιαφέροντος στην περιοχή αρµοδιότητας του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού 

∆ρυµού Ολύµπου» (Προϋπολογισµός τµήµατος: 57.072,00 €) 

6. «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών ασπόνδυλων κοινοτικού 

ενδιαφέροντος στην περιοχή αρµοδιότητας του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού 

Ολύµπου»  (Προϋπολογισµός τµήµατος: 43.296,00 €). 

Συνολικός προϋπολογισµός του έργου: 408.360,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.). 

Το έργο έχει εγγραφεί στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2010/ΣΑΕΠ 008/8 µε 

κωδικό 2010ΕΠ00880035 και χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης. 

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 των Υπηρεσιών, 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού αναλυτικά για το 1ο τµήµα: 4.539,00 €, για το 

2ο τµήµα: 3.948,00 €, για το 3ο τµήµα: 3.370,00 €, για το 4ο τµήµα: 3.542,00 €, για το 5ο 

τµήµα: 2.854,00 €, και για το 6ο τµήµα: 2.165,00 €.  

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

∆ιάρκεια των συµβάσεων: Από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι τις 31/10/2015, ήτοι 32 

µήνες για κάθε τµήµα. 
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Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα τµήµατα. Προσφορές που υποβάλλονται για 
µέρος του τµήµατος δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές 
προσφορές δεν γίνονται δεκτές.  
∆ικαίωµα συµµετοχής: ∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα ή συνεταιρισµοί που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες 
που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού 
Εµπορίου. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν επίσης οι ενώσεις ή/και κοινοπραξίες προσώπων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο Π.∆. 
118/2007. Ο µέσος όρος του κύκλου εργασιών των Υποψηφίων Αναδόχων για το σύνολο των 
τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων θα πρέπει να υπερβαίνει το 100% του 
προϋπολογισµού (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) του υπό ανάθεση τµήµατος. Οι υποψήφιοι 
Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγµένα τις εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία στην 
καταγραφή και αξιολόγηση των ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων που 
προκύπτουν ευθέως από τα ελάχιστα τεχνικά προσόντα  (παράγραφος 3.3 του αναλυτικού 
τεύχους της προκήρυξης). 
Παραλαβή Προκήρυξης & Αίτηση – Παροχή ∆ιευκρινήσεων: Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί 
να απευθύνεται στον Αρµόδιο Επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής και να παραλαµβάνει το 
πλήρες κείµενο της Προκήρυξης µέχρι επτά (7) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών κατά τη διάρκεια των εργάσιµων ηµερών και κατά τις ώρες 09:00 
π.µ.– 3:00 µ.µ. Για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό είναι απαραίτητη η παραλαβή της 
προκήρυξης.  
Αρµόδιος επικοινωνίας: κ. Γιάννακα ∆ήµητρα, Tηλ/φαξ: 23520-83000, email: 
fedolymp@otenet.gr 
Τόπος - Χρόνος Υποβολής των Προσφορών: Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν την 
προσφορά τους, µη εξαρτώµενη από όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, στα γραφεία του 
Φορέα ∆ιαχείρισης, Έναντι ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου, Τ.Κ. 602 00 Λιτόχωρο Πιερίας, µέχρι τις 
2 Ιανουαρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 14:00 (καταληκτική ηµεροµηνία του 
διαγωνισµού). Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 3η Ιανουαρίου 2013, ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 11:00. Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την καταληκτική ηµεροµηνία 
και ώρα δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται. 
Ισχύς Προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Προσφέροντες για εκατόν 
είκοσι (120) ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού.   
∆ηµοσίευση Προκήρυξης: Η περίληψη της προκήρυξης στάλθηκε για δηµοσίευση στην 
Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 6 Νοεµβρίου 2012. 
     

Λιτόχωρο, 7-11-2012 
Για το Φορέα ∆ιαχείρισης 
Εθνικού ∆ρυµού Ολύµπου 

 
 

Ανδρεδάκης Παύλος 
Πρόεδρος ∆.Σ. 
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