
  

ΑΔΑ: 66ΕΝΟΡ1Φ-ΠΦΤ 
ΑΔΑΜ:15PROC002873499 2015-06-25 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 
 
 
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

«ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ 
ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΟΣΚΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΕΛΜΟΥ –
ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ» 

 
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», ΕΣΠΑ,  2007-
2013  με τη 
συγχρηματοδότηση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και εθνικών πόρων 

 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ: 

72.032,49 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
23%) 
 

 
 
 
            ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 
                             ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,  
                  (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 
                       ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Π.Δ. 60/2007) 
 
 
1. Η Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρηση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης 
με τίτλο «ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΟΣΚΟΪΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΕΛΜΟΥ – ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ», με 
προεκτιμώμενη αμοιβή  58.563,00 € (χωρίς ΦΠΑ). 
 
2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:  
α) κατηγορία 24 (Δασικές μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 58.563,00 €. 
 
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του 
διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Φάκελος έργου, τεχνικές 
προδιαγραφές, έντυπα οικονομικής προσφοράς) από την έδρα της υπηρεσίας 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ, οδός Ν.Ε.Ο Πατρών Αθηνών 
33 μέχρι τις 23/07/2015.  
Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α.  
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 261436238, FAX 2610316416, αρμόδιος υπάλληλος 
για επικοινωνία κ. Αλέξανδρος Τοκατλίδης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  
 
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχει οριστεί η 
31/07/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00. 
 
 
 



  

 
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:  
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι: 
στην κατηγορία μελέτης 24 (δασικές μελέτες), πτυχία τάξεων Γ και άνω. 
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:  
βα) προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. ή χώρες που έχουν 
υπογράψει την Συμφωνία Δημόσιων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε που τηρούν αντίστοιχα 
μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι 
εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με εκείνες της 
ανωτέρω παραγράφου 5.α ή  
ββ) προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα 
των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για 
τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι 
εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν 
γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο 
Μελετητών – Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με 
εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, 
ως εξής: 
Για την κατηγορία μελέτης 24 (δασικές μελέτες), 1 τουλάχιστον στέλεχος 12  
ετούς εμπειρίας.  
 
6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί 
έλεγχος της τεχνικής ικανότητας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
από την εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελετών, οι οποίες 
εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου, κατά 
την τελευταία δωδεκαετία. 
 
Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών, ανά κατηγορία:   
- Μελέτες διαχείρισης βοσκοτόπων, μελέτες οικοτόπων ή γενικότερες 
μελέτες εκτίμησης βοσκοϊκανότητας. 
 

7. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης 
ορίζεται σε 5 μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού και σε κάθε 
περίπτωση πριν τη λήξη προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών που είναι η 31-12-
2015.  

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε  108 
ημέρες. 

 

8. Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
συμμετοχής, ποσού 1.171,26 €, η οποία συνίσταται είτε α) σε εγγυητικές 
επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 
οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. του Ε.Ο.Χ,. ή του Π.Ο.Ε., 
είτε β) σε σύσταση παρακαταθήκης αντίστοιχου ποσού ή χρεογράφων αντίστοιχης 
αξίας στο Τ.Π.Δ. (άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 3316/05). Οι εγγυητικές επιστολές 
πρέπει να συνταχθούν με βάση το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα 
(προσάρτημα V) και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 9 μηνών από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.  



  

 

9. Η μελέτη με κωδ. Πράξης 296766 – ΣΑΕ0758 / 2010ΣΕ07580098 και ΣΑΕ0753 / 
2005ΣΕ07530029, έχει ενταχθεί  στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στον Άξονα Προτεραιότητας 09 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» και η σύμβαση θα 
συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).  

 

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 
3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει 
μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των 
Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της 
Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 της προκήρυξης.  
 
11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι  
τον Γενικό Δ/ντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
 
 
 

Πάτρα 
24-06-2015 

 

 

 

 

Ο Δ/ντής Συντονισμού & 
Επιθεώρησης Δασών της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου 

Νικόλαος Μπακουλόπουλος 

Δασολόγος με Β΄βαθμό 

 

 


