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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

για την ανάθεςη παροχήσ υπηρεςιών για την εφαρμογή του Πακζτου Εργαςίασ ΠΕ 3.2 

«Παρακολοφθηςη ειδών ορνιθοπανίδασ ςτην περιοχή ευθφνησ του ΦΔΛΠΙ» ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ 

του Τποζργου 1 τησ Πράξησ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ» του ΕΠ 

– ΤΜΕΠΕΡΑΑ με Κωδικό ΟΠ (MIS) 5033028. 

 

Ο Φορζασ Διαχείριςθσ Λίμνθσ Παμβϊτιδασ Ιωαννίνων (ΦΔΛΠΙ) ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σον Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ 

Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,  

2. Σον Ν. 4314/2014 για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων 

για τθν Προγραμματικι Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπωσ τροποποιικθκε με τον 

Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και τον Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/2.7.2015) και ιςχφει, 

3. Σον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ 

Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,  

4. Σον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Προςϊπων και Τπηρεςιϊν του Δημοςίου Σομζα-Σροποποίηςη Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 

(Αϋ161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

5. Σθν υπ’ αρικμ.137675/ΕΤΘΤ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ Βϋ5968) υπουργικι απόφαςθ ςε 

αντικατάςταςθ τθσ υπ’ αρικμ. 110427/ΕΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Βϋ3521) υπουργικισ 

απόφαςθσ με τίτλο “Σροποποίηςη και αντικατάςταςη τησ υπ’ αριθμ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.7.2015 

(ΦΕΚ Βϋ 1822) υπουργικήσ απόφαςησ «Εθνικοί κανόνεσ επιλεξιμότητασ δαπανϊν για τα 

προγράμματα του ΕΠΑ 2014-2020 - Ζλεγχοι νομιμότητασ δημοςίων ςυμβάςεων 

ςυγχρηματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςησ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ 

- Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγηςησ πράξεων»”», 

6. Σισ διατάξεισ που διζπουν τθ λειτουργία του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Παμβϊτιδασ Ιωαννίνων , 
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7. Σθν υπ’ αρικμ. ΤΠΕΝ/ΔΔΤ/97613/12241 (ΦΕΚ ΤΟΔΔ 6/09.01.2019) απόφαςθ «υγκρότηςη του 

Διοικητικοφ υμβουλίου του Φορζα Διαχείριςησ Λίμνησ Παμβϊτιδασ Ιωαννίνων» όπωσ ιςχφει,  

8. Σθν υπ’ αρικμ. 51724/20.12.2004 (ΦΕΚ Βϋ1879) υπουργικι απόφαςθ «Ζγκριςη Κανονιςμοφ για την 

εκτζλεςη ζργων και την ανάθεςη και ςφναψη ςυμβάςεων προμηθειϊν, μελετϊν και υπηρεςιϊν 

του Φορζα Διαχείριςησ Λίμνησ Παμβϊτιδασ Ιωαννίνων.», 

9. Σθν με αρικμ. πρωτ. ΕΤΔ/ΕΠ ΤΜΕΠΕΡΑΑ 11404/16.12.2019 (Κωδ. Απόφαςθσ 8493) απόφαςθ 

ζνταξθσ τθσ Πράξθσ «Επιχορήγηςη του Φορζα Διαχείριςησ Λίμνησ Παμβϊτιδασ για δράςεισ 

διαχείριςησ προςτατευόμενων περιοχϊν, ειδϊν και οικοτόπων»,  με Κωδικό ΟΠ 5033228 ςτο 

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Τποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξη 2014-

2020»,  

10. Σθν με αρικμ. 2889 Απόφαςθ (αρικμ. Πρωτ. 132267/19.12.2019) του ΤΠΑΝΕ/ΓΓΔΕ-

ΕΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Σμ. Κατάρτιςθσ Ετθςίων Προγραμμάτων, περί ζγκριςθσ ζνταξθσ ςτο Πρόγραμμα 

Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 2019, ςτθ ΑΕ 275/1 του ζργου «Επιχοριγθςθ του Φορζα 

Διαχείριςθσ Λίμνθσ Παμβϊτιδασ Ιωαννίνων για δράςεισ διαχείριςθσ προςτατευόμενων περιοχϊν, 

ειδϊν και οικοτόπων», με κωδικό ζργου 2019Ε27510137 (ΑΔΑ: Ω85Η46ΜΣΛΡ-ΛΜΘ), 

11. Σθν με αρικμ. 1θ τθσ 23.01.2019 υνεδρίαςθσ  του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Φορζα Διαχείριςθσ 

Λίμνθσ Παμβϊτιδασ Ιωαννίνων, με το οποίο ςυγκροτικθκε θ Επιτροπι Διενζργειασ του 

Διαγωνιςμοφ & Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν. 

12. Σο με κωδ. ΑΔΑΜ 20REQ006607869 Πρωτογενζσ Αίτθμα και το 20REQ006614152 Εγκεκριμζνο 

Αίτθμα που αφοροφν ςτθν πρόκεςθ του Φορζα να προβεί ςτθν ςυγκεκριμζνθ παροχι υπθρεςιϊν 

13. Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 593/27-04-2020 Ζγκριςθ Ανάλθψθσ Πολυετοφσ Τποχρζωςθσ (Α.Δ.Α. : 

99ΣΡ46Ψ8ΒΛ-5ΨΨ) 

14. Σθν Α.Α.Τ. 602/27-04-2020 Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ (Α.Δ.Α.: 9ΠΡΨ46Ψ8ΒΛ-Θ30) 

15. Σο από 02-04-2020 απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ 3θσ Σακτικισ υνεδρίαςθσ του Δ του ΦΔΛΠΙ (ΘΕΜΑ 

5ο: Ζγκριςη πρόςκληςησ εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την ανάθεςη παροχήσ υπηρεςιϊν για την 

εφαρμογή του Πακζτου Εργαςίασ ΠΕ 3.2 «Παρακολοφθηςη ειδϊν ορνιθοπανίδασ ςτην περιοχή 

ευθφνησ του ΦΔΛΠΙ» ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ του Τποζργου 1 τησ Πράξησ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ» του ΕΠ – ΤΜΕΠΕΡΑΑ με Κωδικό ΟΠ 

(MIS) 5033028) με αρικμ. Πρωτ. 335/23-04-2020 ςφμφωνα με τθν οποία εγκρίνονται οι όροι 

διενζργειασ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ (Α.Δ.Α.: 6ΚΑ446Ψ8ΒΛ-ΟΛ8), 

16. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 

που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, 

κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 

περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, 
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ΠΡΟΚΑΛΕΙ 

 

κάκε ενδιαφερόμενο να υποβάλει ζγγραφθ ςφραγιςμζνθ προςφορά, ςε κλειςτό φάκελο, για τθν ανάκεςθ 

παροχισ υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ του ζργου των επιςτθμόνων του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Παμβϊτιδασ 

Ιωαννίνων ςτθν υλοποίθςθ των επί μζρουσ εργαςιϊν παρακολοφκθςθσ ειδϊν ορνικοπανίδασ, όπωσ 

ενδεικτικά, ςυλλογι πλθροφοριϊν και δεδομζνων πεδίου, αξιολόγθςθ των δεδομζνων, ςυμπλθρωμζνα 

πρωτόκολλα και εκκζςεισ αναφοράσ, κ.ά., υπό τθν εποπτεία και κακοδιγθςθ των ςτελεχϊν του ΦΔΛΠΙ για 

τθν εφαρμογι του Πακζτου Εργαςίασ ΠΕ 3.2 «Παρακολοφκθςθ ειδϊν ορνικοπανίδασ ςτθν περιοχι 

ευκφνθσ του ΦΔΛΠΙ» ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Τποζργου 1 τθσ Πράξθσ «ΕΠΙΧΟΡΘΓΘΘ ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΛΙΜΝΘ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, 

ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ» με κωδικό ΟΠ (MIS) 5033228 του ΕΠ – ΤΜΕΠΕΡΑΑ. 

υνοπτικά ςτοιχεία τησ υπό ανάθεςη παροχήσ υπηρεςιών 

Σίτλοσ Πράξθσ 
ΕΠΙΧΟΡΘΓΘΘ ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΛΙΜΝΘ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, 
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΩΝ 

Κωδικόσ ΟΠ Πράξθσ 5033028 

Είδοσ ςφμβαςθσ ΤΜΒΑΘ ΠΑΡΟΧΘ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

Χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ 
Θ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ορίηεται ςε είκοςι 
τζςςερισ (24) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

Κριτιριο κατακφρωςθσ 
Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

Εκτιμϊμενθ αξία 
24.685,92 € (με ΦΠΑ 24%) 
19.908,00 € (χωρίσ ΦΠΑ 24%) 

Θμερομθνία και ϊρα λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ των 
προςφορϊν 

05/05/2020, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 12:00 

Σόποσ διενζργειασ 
Γραφεία του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΛΙΜΝΘ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 4ο 
χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Σρικάλων, Πζραμα Ιωαννίνων, Σ.Κ. 454 45. 

CPV 
90711500-9 - Περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθ, εκτόσ αυτισ που 
προορίηεται για καταςκευαςτικά 

Προχπολογιςμόσ που βαρφνει 
Πιςτϊςεισ Προχπολογιςμοφ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ ΑΕ 2751 
Κωδ. ενάρικμου: 2019Ε27510137 

Χρθματοδότθςθ: 
Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 
μζςω του Σαμείου υνοχισ (Σ) ςτο πλαίςιο του Ε.Π. «ΤΠΟΔΟΜΕ 
ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΘ» 2014-2020. 

Διάρκεια ιςχφοσ προςφορϊν Σρεισ (3) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Κρατιςεισ 

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ 
νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ. 

Παραλαβι Σμθματικι  
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Πλθροφορίεσ 

ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΛΙΜΝΘ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
4ο χλμ. Ε.Ο. Ιωαννίνων-Σρικάλων, Πζραμα Ιωαννίνων, Σ.Κ. 454 45 
Σθλ: 26510 21834, Φαξ: 26510 31867 
e-mail: malpi@otenet.gr 

 

Σο αντικείμενο των υπθρεςιϊν του αναδόχου και οι αναλυτικζσ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ του ζργου 

αναφζρονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ. 

1. Αντικείμενο τησ Πρόςκληςησ 

κοπόσ και αντικείμενο του Πακζτου Εργαςίασ είναι θ διερεφνθςθ τθσ παρουςίασ, θ καταγραφι, θ 

εποπτεία και θ αξιολόγθςθ του βακμοφ διατιρθςθσ των ςπανίων και απειλουμζνων ειδϊν τθσ 

ορνικοπανίδασ και ιδιαιτζρωσ των ειδϊν των προςτατευόμενων περιοχϊν που βρίςκονται ςτθν 

αρμοδιότθτα του Φορζα Διαχείριςθσ. τα είδθ ςτόχουσ ςυμπεριλαμβάνονται απειλοφμενα είδθ 

(κατθγορίασ VU,EN,CR) ςφμφωνα με τθν IUCN και το Ελλθνικό Κόκκινο Βιβλίο, είδθ που ανικουν ςτο 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι τθσ οδθγίασ 2009/147/ΕΚ, κακϊσ και είδθ ορνικοπανίδασ των οποίων τα κατάλλθλα 

ενδιαιτιματα καταλαμβάνουν ςθμαντικό ποςοςτό ςτισ περιοχζσ μελζτθσ και θ ςυλλογι δεδομζνων για 

αυτά κρίνεται ςθμαντικι.  

Σο εν λόγω του Πακζτο Εργαςίασ 3.2 δφναται να ςυνδράμει και να ςυνεπικουριςει τθν 

προγραμματιηόμενθ δράςθ, Εποπτεία τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ Οικοτόπων και Ειδϊν κοινοτικοφ 

ενδιαφζροντοσ και ςφνταξθσ τθσ 6ετοφσ εκνικισ ζκκεςθσ, που προτίκεται να υλοποιιςει θ Διεφκυνςθ 

Διαχείριςθσ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ του ΤΠΕΝ. 

Εν όψει των ανωτζρω, κακίςταται ςαφζσ ότι το εν λόγω ΠΕ 3.2.ςε καμία περίπτωςθ δεν επικαλφπτει τθν 

προγραμματιηόμενθ δράςθ τθσ Διεφκυνςθσ Διαχείριςθσ Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ του ΤΠΕΝ, παρά μόνο ωσ 

ςτόχο ζχει τθν τροφοδότθςθ με δεδομζνα και ςτοιχεία παρακολοφκθςθσ τθσ κατάςταςθσ διατιρθςθσ των 

ειδϊν, λειτουργϊντασ κατϋαυτόν τον τρόπο ςυνεπικουρικά. 

Σο προτεινόμενο πακζτο εργαςίασ είναι ςε ςυμφωνία με το Πλαίςιο Δράςεων Προτεραιότθτασ (PAF) και 

εντάςςεται ςτθ δραςτθριότθτα «(17) Παρακολοφκθςθ και εποπτεία» τθσ ομάδασ μζτρων G.1.a Γενικά 

Μζτρα Προτεραιότθτασ για τθν Natura 2000. 

2. Χρηματοδότηςη - Προχπολογιςμόσ 

Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, μζςω του Σαμείου υνοχισ (Σ) 

ςτο πλαίςιο του Ε.Π. «ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΘ» 2014-2020 από 

τισ πιςτϊςεισ του Προχπολογιςμοφ Δθμοςίων Επενδφςεων τθσ ΑΕ 2751 με κωδ. ενάρικμου: 

2019Ε27510137. 

Θ προχπολογιηόμενθ δαπάνθ τθσ εν λόγω παροχισ υπθρεςιϊν ανζρχεται ςτο ποςό των 19.908,00 € πλζον 

Φ.Π.Α., ιτοι ςτο ποςό των 24.685,92 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. 24%. 

3. Χρονοδιάγραμμα 

Θ διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν ορίηεται ςε είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι. 

mailto:malpi@otenet.gr
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α/α Φάςεισ εργαςιών Χρόνοσ υποβολήσ παραδοτζων 

1 ΦΑΘ Α (διάρκεια 8 μινεσ) 
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Φάςθσ Α, ςτο τζλοσ του 8ου μινα 
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  

2 ΦΑΘ Β (διάρκεια 11 μινεσ) 
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Φάςθσ Β, ςτο τζλοσ του 20ου μινα 
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  

3 ΦΑΘ Γ (διάρκεια 5 μινεσ) 
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ Φάςθσ Γ, ςτο τζλοσ του 24ου μινα 
από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ  

Δφναται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ να κατακζςει ζνα προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα των 

επιμζρουσ φάςεων του ζργου, το οποίο κα είναι ελαςτικό λαμβάνοντασ υπόψθ τισ εκάςτοτε 

ιδιαιτερότθτεσ και μεταβλθτζσ του αντικειμζνου προσ ανάκεςθ. ε κάκε περίπτωςθ θ διάρκεια του δε κα 

ξεπερνά τουσ 24 μινεσ. Ειδικά για τα παραδοτζα του Παραρτήματοσ Ι που εντάςςονται ςε περιςςότερεσ 

από μία φάςεισ του ζργου, ςε ςυνεννόθςθ με τθν ανακζτουςα αρχι, κα κακοριςτεί επακριβϊσ ποια 

τμιματα κάκε παραδοτζου κα περιλαμβάνονται ςε κάκε φάςθ του ζργου προκειμζνου αντιςτοίχωσ να 

προςαρμοςτοφν και οι πλθρωμζσ του αναδόχου. 

Σα παραδοτζα ελζγχονται και παραλαμβάνονται από τθν αρμόδια Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ & 

Παραλαβισ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό παραλαβισ, το οποίο εγκρίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Με το ωσ άνω πρακτικό θ Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ & Παραλαβισ ειςθγείται τθν παραλαβι των 

παραδοτζων τθσ παροχισ υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ πρόςκλθςθσ και 

τθσ ςφμβαςθσ.  

Σο χρονοδιάγραμμα τθσ φμβαςθσ δφναται να παρατακεί μετά από αίτθμα του Αναδόχου και τθ ςφμφωνθ 

γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ χωρίσ αφξθςθ του τιμιματοσ ςφμφωνα με τα άρκρα 217 και 218 του ν. 

4412/2016). 

4. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα 

και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, των οποίων ο χαρακτιρασ και θ 

δραςτθριότθτα, προςιδιάηουν ςτο υπό ανάκεςθ αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Αποκλείεται ι μποροφν να αποκλειςκοφν από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν 

φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ λόγουσ των παρ. 1 και 2 του άρκρου 73 και του άρκρου 74, του ν. 

4412/2016. 

5. Κατάρτιςη και υποβολή τησ προςφοράσ 

5.1. Σρόποσ υποβολήσ προςφορών 

Οι οικονομικοί φορείσ (φυςικά ι νομικά πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά, οι ενϊςεισ αυτϊν των 

προςϊπων), καλοφνται να υποβάλουν ι αποςτείλουν ταχυδρομικά, ςε ςυςτθμζνο ςφραγιςμζνο 

φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ) και ςε κάθε περίπτωςη και ςε ηλεκτρονική μορφή (ςε 

ςφμπακτο δίςκο - CD) , ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα παρακάτω: 
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Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπήσ Διαγωνιςμοφ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ……………………………………………………………………………………... 

[αναγράφονται τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ, δηλαδή : επωνυμία του νομικοφ προςϊπου και ςε 

περίπτωςη ζνωςησ τισ επωνυμίεσ των οικονομικϊν φορζων που την αποτελοφν, καθϊσ και τα απαραίτητα 

ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχ. διεφθυνςη, αριθμό τηλεφϊνου, fax, e-mail)] 

Για τθν Ανάκεςθ Παροχισ Γενικϊν Τπθρεςιϊν ςτο Πλαίςιο τθσ Δράςθσ Π.3.2 «ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΙΔΩΝ 

ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΦΔΛΠΙ» 

Αριθμόσ Πρωτοκόλλου : …/..-..-2020 

Αναθζτουςα Αρχή: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΣΙΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΦΔΛΠΙ) 

(4ο χλμ Ε.Ο. Ιωαννίνων-Σρικάλων, 45445, Πζραμα Ιωαννίνων) 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ προςφορών: ……………………………………… 

ΠΡΟΟΧΗ: Να ΜΗΝ ΑΠΟΦΡΑΓΙΘΕΙ από το Πρωτόκολλο ι τθ Γραμματεία 

Ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ περιζχει τα ακόλουκα: 

α) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ» (βλζπε παρ. 5.2.A τθσ 

παροφςασ) 

β) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Σεχνική Προςφορά» (βλζπε παρ. 5.2.B τθσ 

παροφςασ).  

γ) Ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, με τθν ζνδειξθ «Οικονομική Προςφορά» ο οποίοσ περιζχει το ζντυπο 

τθσ οικονομικισ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ 5.2.Γ τθσ παροφςασ. 

Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςησ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακζλου. 

5.2. Περιεχόμενο επί μζρουσ φακζλων 

5.2.Α Δικαιολογητικά υμμετοχήσ 

i. Τπεφκυνθ Διλωςθ του Ν.1599/1986 (Αϋ75), ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι:  

α. Δεν εμπίπτει ςε οποιονδιποτε από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ του αρ. 73 παρ. 1 και 2 περ. α και β 

του Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει/ ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου: θ εταιρεία 

………………………………………………………………………………………..……. δεν εμπίπτει ςε οποιονδιποτε από 

τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ του αρ. 73 παρ. 2 περ. α και β του Ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει και 

κανζνα από τα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου τθσ εταιρείασ ι των 

προςϊπων που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτι, δεν 

εμπίπτουν ςε οποιονδιποτε από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ του αρ. 73 παρ. 1 του ίδιου νόμου. 

β. Ζλαβε πλιρθ γνϊςθ του αντικείμενου των υπθρεςιϊν και των προδιαγραφϊν (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I - 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ (Σεχνική Περιγραφή – Παραδοτζα) και 

αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ.  

ii. Αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ ι του υποψθφίου νομικοφ προςϊπου. ε 

περίπτωςθ υποψθφίου νομικοφ προςϊπου, τα ζγγραφα ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςισ του, ςφμφωνα 

με τθ νομοκεςία που διζπει το νομικό πρόςωπο, από τα οποία προκφπτει θ νόμιμθ ςφςταςθ και 
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λειτουργία του υποψθφίου, κακϊσ και τα πρόςωπα που δεςμεφουν το νομικό πρόςωπο με τθν 

υπογραφι τουσ (νόμιμοι εκπρόςωποι). 

5.2.Β Σεχνική προςφορά 

Ο φάκελοσ «Σεχνική προςφορά» περιζχει: 

- Σεχνικι Περιγραφι των προςφερομζνων εργαςιϊν θ οποία κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ 

και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν Αρχι ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ I «ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ (Σεχνική Περιγραφή – Παραδοτζα» κακϊσ και τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ 

του άρκρου 6 «Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ» και του άρκρου 7 «Κριτήρια ανάθεςησ και αξιολόγηςησ 

προςφοράσ» τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ, και ςτθν οποία ο προςφζρων κα περιγράφει αναλυτικά και 

ακριβϊσ πϊσ πλθροφνται οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ. 

5.2.Γ Οικονομική προςφορά 

Ο φάκελοσ «Οικονομική προςφορά» κα περιζχει ςυμπλθρωμζνο (θ τιμι ςε ευρϊ) το Ζντυπο τθσ 

Οικονομικισ Προςφοράσ (το οποίο επιςυνάπτεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙΙ τθσ παροφςασ. Θ οικονομικι 

προςφορά ςφραγίηεται και υπογράφεται κατά περίπτωςθ από τον νόμιμο/-ουσ εκπρόςωπο/-ουσ του 

νομικοφ προςϊπου και ςε περίπτωςθ ζνωςθσ είτε από όλουσ τουσ φορείσ που τθν αποτελοφν είτε από τον 

κοινό εκπρόςωπό τουσ. 

τθν οικονομικι προςφορά του προςφζροντα περιλαμβάνονται όλεσ οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, όπωσ και 

όλεσ οι ειςφορζσ κ.λπ. που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Εφόςον επιλεγεί ανάδοχοσ, δεςμεφεται να προςκομίςει τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που προβλζπονται 

ςτο άρκρο 8 τθσ παροφςασ, προσ απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ από διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων των παρ.1 και 2 του άρκρου 73 και του άρκρου 74 του Ν.4412/2016. 

Οι προςφορζσ κα πρζπει να ικανοποιοφν τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα Πρόςκλθςθ και το 

επιςυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ (Σεχνική Περιγραφή – 

Παραδοτζα. 

6. Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ 

Κάκε προςφζρων κα πρζπει να πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ, ιτοι: 

α) ζνασ (1) ειδικόσ επιςτιμονασ ορνικολόγοσ Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ με ειδικότθτα Βιολόγου ι 

Δαςολόγου ι Περιβαλλοντολόγου ι άλλθσ ςυναφοφσ ειδικότθτασ ι ομάδα ζργου θ οποία κα αποτελείται 

κατ' ελάχιςτο από ζναν ειδικό επιςτιμονα ορνικολόγο, ο οποίοσ κα πραγματοποιιςει τισ καταγραφζσ 

πεδίου, τθν αξιολόγθςθ και διαχείριςθ των δεδομζνων πεδίου και τθ ςφνταξθ τθσ τεχνικισ αναφοράσ. 

β) κατά τθ διάρκεια των τελευταίων πζντε ετϊν να ζχουν παραδϊςει ι εκτελζςει τουλάχιςτον μία 

ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν ςχετικι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ. Θ ςυνολικι διάρκεια των ςχετικϊν 

με το αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςυμβάςεων τθν τελευταία πενταετία κα πρζπει να είναι 

τουλάχιςτον ζξι μινεσ. Επιςθμαίνεται ότι για τθν διαςφάλιςθ ικανοποιθτικοφ επιπζδου ανταγωνιςμοφ, κα 

λθφκοφν υπόψθ ςτοιχεία ςχετικϊν υπθρεςιϊν ι εργαςιϊν που παραδόκθκαν ι εκτελεςκικαν και πριν 

από τθν τελευταία πενταετία. 
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γ) να διακζτουν κατάλλθλο υλικοτεχνικό εξοπλιςμό, 4x4 εκτόσ δρόμου όχθμα, τθλεςκόπια για τθν 

παρατιρθςθ των θμερόβιων αρπακτικϊν πουλιϊν και κιάλια, φορθτι ςυςκευι αναπαραγωγισ 

καλεςμάτων με μεγάφωνο, GPS χειρόσ, φακοφσ, πυξίδεσ, πακζτα λογιςμικοφ για τθν καταχϊρθςθ και 

επεξεργαςία των δεδομζνων. 

Σα απαραίτθτα προςόντα του ειδικοφ επιςτιμονα είναι: 

 Κατά τθ διάρκεια των τελευταίων πζντε (5) ετϊν να ζχουν εργαςτεί ςε αντίςτοιχο πρόγραμμα 

καταγραφισ/παρακολοφκθςθσ ειδϊν ορνικοπανίδασ.  

 Αποδεδειγμζνθ εμπειρία τουλάχιςτον τεςςάρων (4) ετϊν ςτθν ζρευνα και μελζτθ τθσ 

ορνικοπανίδασ, τθν καταγραφι ειδϊν ορνικοπανίδασ ςτο πεδίο. 

 Γνϊςθ χειριςμοφ Γεωγραφικϊν υςτθμάτων Πλθροφοριϊν και ειςαγωγισ ςτοιχείων ςε βάςεισ 

δεδομζνων 

 Εμπειρία ςτθν αξιολόγθςθ και διαχείριςθ δεδομζνων πεδίου και ςτθ ςφνταξθ τεχνικϊν αναφορϊν  

 Δίπλωμα οδιγθςθσ αυτοκινιτου 

7. Κριτήρια ανάθεςησ και αξιολόγηςησ προςφοράσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ  ςχζςθσ 

ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

Κριτήρια Αξιολόγηςησ Κi 
Βαθμολογία 

ςi 
υντελεςτήσ 
Βαρφτητασ 

Βαθμολογία 
Επιτροπήσ 

ςi * Κi 

(Κ1) Κατανόθςθ του Ζργου:  
Κατανόθςθ των απαιτιςεων του αντικειμζνου των 
υπθρεςιϊν και κατάλλθλθ περιγραφι και ανάλυςθ των 
υπθρεςιϊν ςε επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ, του τρόπου 
προςζγγιςθσ του ζργου και ενδεχόμενων προβλθμάτων. 

 40%  

(Κ2) Μεκοδολογικι προςζγγιςθ και προγραμματιςμόσ 
υλοποίθςθσ:  
Ανάπτυξθ κατάλλθλου τρόπου προςζγγιςθσ και 
αποτελεςματικισ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ των 
υπθρεςιϊν, καταλλθλότθτα και αποτελεςματικότθτα των 
προτεινόμενων μεκόδων, εργαλείων και παραδοτζων. 
Φάςεισ υλοποίθςθσ και παραδοτζα ζργου, χρονοδιάγραμμα 
υλοποίθςθσ ζργου. 

 60%  

Άθροιςμα ςυνόλου ςυντελεςτών βαρφτητασ (Κ1 + Κ2)  100%  

Προςφορζσ που κα λάβουν ςτα επιμζρουσ κριτιρια κάτω του 100 απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

i. Βαθμολόγηςη και κατάταξη προςφορών 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 
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βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. Κάκε κριτιριο 

αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 

ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα 

προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο:  

Βi = ς1*Κ1 + ς2*Κ2 

Θ κατάταξθ των προςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ προςφοράσ κα γίνει με 

βάςθ τον ακόλουκο τφπο : 

Λi = 80 * (Βi/Βmax) + 20 * (Cmin/Ci) 

όπου: 

Βmax: θ υψθλότερθ ςυνολικι βακμολογία Σεχνικισ Προςφοράσ 

Βi: θ ςυνολικι βακμολογία τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ του i προςφζροντοσ 

Cmin: θ μικρότερθ τιμι προςφοράσ 

Ci: το ςυνολικό ςυγκριτικό κόςτοσ τθσ Προςφοράσ του i προςφζροντοσ 

Λi: θ ανθγμζνθ τιμι τθσ προςφοράσ του i προςφζροντοσ θ οποία ςτρογγυλοποιείται 

ςτο 2ο δεκαδικό ψθφίο. 

Επικρατζςτερθ είναι θ Προςφορά με το μεγαλφτερο Λ. 

τθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 

μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 

βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι 

επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 

προςφορζσ. 

8. Αξιολόγηςη των προςφορών – ανάθεςη 

Οι προςφορζσ κα αξιολογθκοφν με βάςθ τα άρκρα 118, 86, 66 και 38 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Αϋ 147/2016) 

«Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ). 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των κατατικζμενων προςφορϊν και πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάκεςθσ ςτον 

Ανάδοχο απαιτείται θ υποβολι των ελάχιςτων υποχρεωτικϊν δικαιολογθτικϊν βάςει του Ν. 4412/2016, 

ιτοι: 

i. Νομιμοποιθτικά ζγγραφα εταιρίασ. 

ii. Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 του 

Ν. 4412/2016 ι εναλλακτικά (ςφμφωνα με τθν παρ.9 του άρκρου 80 του ν.4412/2016 όπωσ 
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προςτζκθκε με το άρκρο 43 του ν.4605/2019), ωσ απόδειξθ για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 

αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 του ν.4412/2016, ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί 

να υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ εφόςον είναι φυςικό πρόςωπο ι ςτθ περίπτωςθ που είναι 

νομικό πρόςωπο μπορεί να υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ εκ μζρουσ του νομίμου εκπροςϊπου, 

όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 79Α του ωσ άνω νόμου. 

iii. Αςφαλιςτικι και Φορολογικι ενθμερότθτα ςφμφωνα με τα οριηόμενα τθσ παραγράφου 2 του 

άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 . 

9. Σρόποσ πληρωμήσ 

Σο υμβατικό Σίμθμα κα καταβλθκεί ςτον Ανάδοχο με τθν τμθματικι παράδοςθ του ζργου (παρ. 3 του 

άρκρου 200 του ν.4412/2016), με τθν παραλαβι και ζλεγχο των παραδοτζων του ζργου από τθν αρμόδια 

Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ & Παραλαβισ και τθν ζγκριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι:  

 Σο 30% τθσ αμοιβισ κα καταβλθκεί με τθν ολοκλιρωςθ και παραλαβι των παραδοτζων τθσ Α’ 

φάςθσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 3 «Χρονοδιάγραμμα» και ςτο επιςυναπτόμενο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι τθσ παροφςασ. 

 Σο 50% τθσ αμοιβισ κα καταβλθκεί με τθν ολοκλιρωςθ και παραλαβι των παραδοτζων τθσ Β’ 

φάςθσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 3 «Χρονοδιάγραμμα» και ςτο επιςυναπτόμενο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι τθσ παροφςασ. 

 Σο 20% τθσ αμοιβισ κα καταβλθκεί με τθν ολοκλιρωςθ και παραλαβι των παραδοτζων τθσ Γ’ 

φάςθσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 3 «Χρονοδιάγραμμα» και ςτο επιςυναπτόμενο 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι τθσ παροφςασ. 

το ανωτζρω τίμθμα ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι απαραίτθτεσ αμοιβζσ και δαπάνεσ για τθν εκτζλεςθ του 

ζργου χωρίσ ουδεμία περαιτζρω επιβάρυνςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ζςτω και εξ επιγενόμενθσ αιτίασ. 

Επίςθσ, ςτο ανωτζρω τίμθμα ςυμπεριλαμβάνονται και όλεσ οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, όπωσ και όλεσ οι 

ειςφορζσ κ.λπ. που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  

Για τθν καταβολι του τιμιματοσ κα απαιτθκοφν: 

 Πρωτόκολλο Ποιοτικισ και Ποςοτικισ Παραλαβισ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν από τθν αρμόδια 

Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ & Παραλαβισ.  

 Σιμολόγιο του Αναδόχου.  

 Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, εφόςον απαιτείται.  

 Κάκε άλλο δικαιολογθτικό που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ που διενεργοφν 

τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Λαμβανομζνου υπόψθ ότι θ αμοιβι του Αναδόχου καλφπτεται από επιχοριγθςθ που λαμβάνει θ 

Ανακζτουςα Αρχι από άλλο φορζα, θ πλθρωμι δεν κα οφείλεται ςτον Ανάδοχο και θ Ανακζτουςα Αρχι 

δεν κα κακίςταται υπεριμερθ ςε περίπτωςθ μθ καταβολισ τθσ, πριν τθν ζγκριςθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ και 

τθν καταβολι του ςχετικοφ ποςοφ από τθν αρμόδια Αρχι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 
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Θ παροφςα Πρόςκλθςθ κα δθμοςιευκεί ςτον ιςτότοπο του Προγράμματοσ «ΔΙΑΤΓΕΙΑ», ςτθν ιςτοςελίδα 

του Φορζα Διαχείριςθσ Λίμνθσ Παμβϊτιδασ Ιωαννίνων : https://www.lakepamvotis.gr και ανακοίνωςθ 

αυτισ ςτον τοπικό τφπο. 

 

υνθμμζνα: 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ (Σεχνική Περιγραφή – Παραδοτζα). 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II - Τπεφθυνη Δήλωςη. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III - Ζντυπο Οικονομικήσ Προςφοράσ. 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV - χζδιο φμβαςησ Απευθείασ Ανάθεςησ. 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Δ.. του Φ.Δ. Λίμνθσ Παμβϊτιδασ Ιωαννίνων 

 

O Πρόεδροσ 

 

 

Φίλιπποσ Α. Φίλιοσ 

https://www.lakepamvotis.gr/
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