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Αρ. Πρωτ.:258        Κανάλια, 09/02/2021 

 

 

Πληροφορίες: 

Βέργος Ιωάννης 

Τηλ.:2428073856 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υπηρεσιών «Τεχνικού Συμβούλου στην υποστήριξη 

επιχειρησιακών προγραμμάτων». 

 
Ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Το ΦΕΚ 5951/Β/31-12-2020 «Έγκριση των προϋπολογισμών οικονομικούέτους 2021 είκοσι οκτώ (28) 

λειτουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχώνκαι του Οργανισμού Φυσικού 

Περιβάλλοντος καιΚλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)». 

3. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης  Κάρλας Μαυροβουνίου 

Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού (Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη.) ΥΑ 248//2006 (ΥΑ 24825 ΦΕΚ Β 802 2006). 

4. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου 

Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού (Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη.) ΥΑ 539//2004 (ΥΑ 53949 ΦΕΚ Β 1979 2004). 

5. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή μελετών και 

υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και προϊόντων και για τη σύναψη και 

εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου 

Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού (Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη.) ΥΑ 539//2004 (ΥΑ 53950 ΦΕΚ Β 1979 2004) 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 133/21.01.2021Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 5του Φορέα Διαχείρισης 

Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού για την δέσμευση πίστωσης του 

χρηματικού ποσού (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων), για την πληρωμή 

ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 2021 του Φορέα Διαχείρισης 

7. Την υπ’αριθμ. απόφαση216-4/08.02.2021του ΔΣ περί «πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υπηρεσιών 

«ΤεχνικούΣυμβούλου στην υποστήριξη επιχειρησιακών προγραμμάτων». 

8. Την  υπ’αριθμ. απόφαση 3926-1/14.12.2020του ΔΣ  περί «έγκρισης του οριστικοποιημένου σχεδίου του 

προϋπολογισμού  του Φορέα Διαχείρισης  Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Δέλτα 

Πηνειού για το έτος 2021».  

9. Την  υπ’αριθμ. απόφαση 45-2/21.01.2021 του ΔΣ  περί «έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  του 

Φορέα Διαχείρισης  Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού για το έτος 2021».  

10. Την υπ’άριθμ. απόφαση 1472-11/17.07.2020 του ΔΣ περί  ορισμού επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης 

διαγωνισμών του Φορέα Διαχείρισης  Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού. 
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Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Υπηρεσιών «Τεχνικού Συμβούλου στην 

υποστήριξη επιχειρησιακών προγραμμάτων» ποσού των «έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και 

εξήντα ενός λεπτών» (6.451,61 €)άνευ ΦΠΑ ήτοι«οχτώ χιλιάδων ευρώ» (8.000,00 €)με τον  ΦΠΑ και με 

κριτήριο  την προσφορά όπως αυτή αποκλειστικά θα προκύψει βάσει ποιοτικών και οικονομικών κριτηρίων.Το 

ποσό θα βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων «αμοιβέςγια διαχείριση ΕΣΠΑ» κωδ. 64.01.01.0502 του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης ο οποίος χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού του ΥΠΕΝ οικονομικού έτους 2021. 

Αναλυτικά οι ελάχιστες απαιτούμενες εργασίες για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών «Τεχνικού Συμβούλου 

στην υποστήριξη επιχειρησιακών προγραμμάτων» αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης. 

Χρονική διάρκεια υλοποίησης: από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/12/2021 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά πρόσωπα ειδικότητας Π.Ε. 

Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Οικονομικών και Γεωτεχνικών Σχολών. 

Δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω «προϋποθέσεις συμμετοχής» με την υποβολή 

τους στο φάκελο προσφοράς των κάτωθι δικαιολογητικών: 

Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά επί ποινή Αποκλεισμού 

 1. Πτυχίο (Α.Ε.Ι.) Πολυτεχνικών, Οικονομικών,  Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών Τμημάτων της ημεδαπής ή άλλος 

ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (αποδεικνύεται με προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου 

τίτλου σπουδών).  

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Πολυτεχνικών, Οικονομικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντικών 

Τμημάτων της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (αποδεικνύεται με 

προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου τίτλου σπουδών). 

3. Διδακτορικό Δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της βιοποικιλότητας ή της διαχείρισης υδατικών πόρων της 

ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής (αποδεικνύεται με προσκόμιση 

επικυρωμένου αντιγράφου τίτλου σπουδών). 

4. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2) 

5. Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office, υπηρεσίες διαδικτύου, κ.λπ.) και λογισμικών 

πακέτων Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. 

6. Πρόσφατη αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέση ευθύνης σε Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών από 

τρία έως πέντε έτη στην παρακολούθηση του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου και στην υποβολή, 

υλοποίηση και παρακολούθηση των Τεχνικών Δελτίων Επιχειρησιακών ή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  

(Βεβαιώσεις κλπ δικαιολογητικά). Ο μέγιστος αριθμός μηνών της συγκεκριμένης εμπειρίας που θα προσμετρηθεί 

είναι οι εξήντα (60). 

7.Αποδεδειγμένη εμπειρία- από τρία έως επτά έτη  - σε επιχειρησιακά, αναπτυξιακά ή ερευνητικά προγράμματα 

στο γνωστικό αντικείμενο της βιοποικιλότητας ή της διαχείρισης υδατικών πόρων. Ο μέγιστος αριθμός μηνών της 

συγκεκριμένης εμπειρίας που θα προσμετρηθεί είναι οι ογδόντα τέσσερις (84). 
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8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 

β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία 

και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016).  

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι: α) ασκεί επάγγελμα συναφές με το 

αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησε και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

πρόσκλησης και ότι η εργασία που προσφέρει τηρεί τις ζητούμενες προδιαγραφές. 

 10. Φορολογική ενημερότητα και Ασφαλιστική ενημερότητα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986  στην οποία θα 

αναφέρει ότι: «Θα προσκομίσουν Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα πριν την απόφαση ανάθεσης και 

εντός 24 ωρών από την έγγραφη ειδοποίηση τους και επί ποινή αποκλεισμού από την διαδικασία ανάθεσης». 

11. Βιογραφικό Σημείωμα. 

 

Β. Επιθυμητά Δικαιολογητικά 

12. Δέκα έως δεκαπέντε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στο γνωστικό αντικείμενο της βιοποικιλότητας 

ή της διαχείρισης υδατικών πόρων. Ο μέγιστος αριθμός των δημοσιεύσεων που θα προσμετρηθεί θα είναι 

δεκαπέντε (15).  

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε ξεχωριστό φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Η 

οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε ξεχωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα στον κυρίως φάκελο της 

προσφοράς 

 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή  Διενέργειας, Αξιολόγησης διαγωνισμών θα γίνει  την 

Παρασκευή 26 Φεβουραρίου 2021 και ώρα 10:30. 

 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού και 

την ανάθεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 3 εδ. β΄ του Ν. 4412/2016. 

 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο αυτοπρόσωπος ή ταχυδρομικά με συστημένη 

επιστολή ή courier, με φυσικό φάκελο στην ως άνω Διεύθυνση μέχρι την καταληκτική ημέρα και ώρα που 

αναφέρεται παραπάνω. Οι προσφορές που θα υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που 

προσδιορίζονται παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους αποστολείς 

τους χωρίς να ανοιχτούν, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Οι προσφορές θα 

κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 

 Η φράση «Η ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 258/09.02.2021ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» με κεφαλαία γράμματα. 
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 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Φορέα Διαχείρισης  Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου 

Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού) 

 Ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης : 258/09.02.2021 

 Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών 

 Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την ΕπιτροπήΔιενέργειας, Αξιολόγησης διαγωνισμών η οποία έχει οριστεί 

σύμφωνα με την  υπ’αριθμ.1472-11/17.07.2020 απόφαση του ΔΣ. Η Υπηρεσία θα κατακυρωθεί σε εκείνον τον 

Υποψήφιο Ανάδοχο που: 

1. Πληροί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

2. Η Προσφορά του είναι εμπρόθεσμη. 

3. Φέρει τη μεγαλύτερη βαθμολογία, με άριστα το 10 (δέκα), του παρακάτω αλγόριθμου: 

Β = 0,05*Εμπειρία Ευθ. (Μήνες) + 0,025*Εμπειρία Πρ. (Μήνες) + 0,2*Δημοσιεύσεις (Αριθμός) + 

0,19*[(6.451,61 – Ο.Π.)/645,161] 

Όπου 

Ο.Π. = Οικονομική Προσφορά σε ευρώ άνευ Φ.Π.Α. 

Εμπειρία Ευθ. = Οι μήνες αποδεδειγμένης εμπειρίας σε θέση ευθύνης σε Φορέα Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών στην παρακολούθηση του Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου, στην 

υποβολή, υλοποίηση και παρακολούθηση των Τεχνικών Δελτίων Επιχειρησιακών ή Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων με μέγιστο τους εξήντα (60). 

Εμπειρία Πρ. = Οι μήνες αποδεδειγμένης εμπειρίας σε συμμετοχή σε επιχειρησιακά, αναπτυξιακά ή 

ερευνητικά προγράμματα στο γνωστικό αντικείμενο της βιοποικιλότητας ή της διαχείρισης υδατικών πόρων 

με μέγιστο τους ογδόντα τέσσερις (84). 

Δημοσιεύσεις = Αριθμός δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά στο γνωστικό αντικείμενο της 

βιοποικιλότητας ή της διαχείρισης υδατικών πόρων με μέγιστο τις δεκαπέντε (15). 

 

Με την ανάθεση της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών: 

1. Φορολογική ενημερότητα 

2. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της 

καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο 

των περιγραφόμενων εργασιών (Παράρτημα Ι).  

Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει τμηματικά και ανάλογα με τη χρηματοδοτική ροή του προγράμματος, με 

επιταγή ή χρηματικό ένταλμα, που θα εκδοθεί στο όνομα του αναδόχου βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών. Τον 

ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν:  
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• Πρωτόκολλο Παρακολούθησης – Παραλαβής της υπηρεσίας από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης που 

έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.  

• Τιμολόγιο του Αναδόχου ή τίτλο κτήσης. 

 Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης  Κάρλας Μαυροβουνίου 

Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

 

Για τον Φορέα Διαχείρισης  Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου Δέλτα Πηνειού 

Η Πρόεδρος 

Ιφιγένεια Κάγκαλου 

Καθηγήτρια Πολυτεχνικής Σχολής  ΔΠΘ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Περιγραφή εργασιών Υπηρεσιών «Τεχνικού Συμβούλου στην υποστήριξη επιχειρησιακών προγραμμάτων». 

1. Συντονισμός και παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων του Φορέα σε συνεργασία με το Συντονιστή του Φορέα. 

2. Καταχώρηση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων για όλο το φάσμα των διαδικασιών σε 

συνεργασία με το Συντονιστή του Φορέα. 

3. Υπεύθυνος για την υλοποίηση δύο Πακέτων Εργασίας της Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 

1) «Δράσεις βελτίωσης του καθεστώτος διατήρησης της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-

Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα (Υλοποίηση με Ίδια Μέσα)» της Πράξης «Επιχορήγηση του 

Φορέα Διαχείρισης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου-Δέλτα Πηνειού για δράσεις διαχείρισης 

προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032679. 

4. Συμμετοχή στη συγγραφή προτάσεων του Φορέα σε Ερευνητικά ή Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

5. Συμμετοχή στα Δ.Σ. του Φορέα, όπου κριθεί απαραίτητο (Δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης). 

6. Συνεργασία με το προσωπικό του Φορέα για την υλοποίηση των ως άνω αναφερθέντων εργασιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Προς 
Φορέα Διαχείρισης Κάρλας Μαυροβουνίου Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου και Δέλτα Πηνειού, Κανάλια Μαγνησίας, 
ΤΚ 38500 
Τηλ 2428073856,  E-mail: info@fdkarlas.gr 
 
Για την παροχή υπηρεσιών «Τεχνικού Συμβούλου στην υποστήριξη επιχειρησιακών προγραμμάτων» ποσού των 
«έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ και εξήντα ενός λεπτών» (6.451,61 €)  άνευ ΦΠΑ. 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΑΦΜ – ΔOY  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας  

 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ……/..…./……… 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

α/α Περιγραφή Υπηρεσίας 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή Μονάδας 
Χωρίς ΦΠΑ (€) 

ΦΠΑ (€) 
Σύνολο με 
ΦΠΑ (€) 

1 

«Τεχνικού Συμβούλου 
στην υποστήριξη 
επιχειρησιακών 
προγραμμάτων» 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1  

  

 
 Ο/Η Υποψήφιος/α Ανάδοχος 

( Υπογραφή και Σφραγίδα) 
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