
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: για την απευθείας Ανάθεση Παροχής 
Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» 

O Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 1 
«Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» που εντάσσεται στην πράξη «Προστασία 
και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 
«Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
«Παροχή Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» με απευθείας ανάθεση, μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων ευρώ 
(10.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των επιμέρους υπηρεσιών που απαιτούνται από το Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω: 

 Αναθεώρηση νομοθετικού πλαισίου (ΚΥΑ) και παραγωγή σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος.  
 Αναθεώρηση Διαχειριστικού Σχεδίου. 

Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αποδώσουν τα ενδιάμεσα (προσχέδια) και τα τελικά τους παραδοτέα μέσα στο 
διάστημα που θα ακολουθήσει την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2014 και σε χρόνους που θα 
υποδειχθούν επακριβώς από τον φορέα διαχείρισης.  

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω υπηρεσιών αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
ανακοίνωσης. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά, με την προϋπόθεση πως η Ομάδα Έργου 
του υποψήφιου αναδόχου πληροί την ελάχιστη εμπειρία, όπως αυτή περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της 
ανακοίνωσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την 
οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές 
της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι 7 Μαΐου 2012 και ώρα 14.00μμ στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 22001 (Τηλ: 27550 22021, κ. Μπόγλη Αργύριο). Οι 
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη ημέρα της 
καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία 
και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται. Εναλλακτικές 
προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού www.fdparnonas.gr. 

Για τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Μαρία Αναγνωστοπούλου 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης 

  

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού 
Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος 
Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 
Email: ampoglis@fdparnonas.gr  

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΔΑ: Β49646Ψ8ΒΞ-ΛΓΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Άστρος, 2/5/2012

Αρ. Πρωτ. 333
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές Υπηρεσίας 
Είδος Υπηρεσίας Αναλυτικές προδιαγραφές
Αναθεώρηση 
νομοθετικού 
πλαισίου 

Με την έκδοση τους Κ.Υ.Α., έγινε ο καθορισμός χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης 
για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων της προστατευόμενης περιοχής 
Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού. Η ΚΥΑ έχει διάρκεια ζωής δύο έτη, με την πάροδο 
των οποίων (και το αργότερο μετά ένα ακόμα έτος παράτασης) θα πρέπει να έχει εκδοθεί 
το ΠΔ. Στο διάστημα εφαρμογής της εν λόγω Κ.Υ.Α., καθώς και στην περίοδο διαχείρισης 
της προστατευόμενης περιοχής προ της εκδόσεως της Κ.Υ.Α., ο ΦΔ έχει αποκτήσει γνώση 
και εμπειρία για το κατά πόσον η εφαρμογή της είναι επιτυχής, τις πτυχές της που δεν 
εφαρμόστηκαν και τα σημεία που εντοπίζονται τα μειονεκτήματα αλλά και τα 
πλεονεκτήματά της. Γνώμονας στην αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου θα 
εξακολουθεί να είναι, αφενός η κατά το δυνατόν καλύτερη προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, και αφετέρου η θωράκιση του χαρακτήρα της προστατευόμενης 
περιοχής. 

Στις αρμοδιότητες του ΦΔΟΠΥΜ περιλαμβάνεται και η παρακολούθηση του 
κανονιστικού πλαισίου που διέπει την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή. Η δράση αυτή 
στοχεύει στην αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου. Δεδομένου ότι 
στην περιοχή δραστηριοποιούνται αρκετές επαγγελματικές ομάδες (γεωργικές, 
τουριστικές και οικοδομικές δραστηριότητες) θα πρέπει να διαπιστωθεί αν και κατά 
πόσον αυτές λαμβάνουν υπ’ όψιν τους το νομοθετικό πλαίσιο της προστατευόμενης 
περιοχής. Για τον παραπάνω λόγο κρίνεται αναγκαία και η μετατροπή τους Κ.Υ.Α. σε ΠΔ, 
ώστε ο Φορέας Διαχείρισης να είναι νομικά κατοχυρωμένος στην εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου. 

Στις αρμοδιότητες του επιστημονικού προσωπικού περιλαμβάνεται και η παροχή 
γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στην 
περιοχή ευθύνης του Φορέα. Οι γνωμοδοτήσεις περιλαμβάνουν και εισηγήσεις για την 
αναστολή ή ματαίωση επιβαρυντικών, για την προστατευόμενη περιοχή, 
δραστηριοτήτων και έργων, καθώς και για την απομάκρυνση οχλουσών 
δραστηριοτήτων.  

Το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα, σε συνεργασία με τον υποψήφιο ανάδοχο και 
τον νομικό σύμβουλο, θα συντάξει το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, του απαραίτητου 
νομικού πλαισίου για την προστατευόμενη περιοχή,.  

Αναθεώρηση 
Διαχειριστικού 
Σχεδίου της 
Προστατευόμενης 
Περιοχής 

Το υπάρχον Σχέδιο Διαχείρισης υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Περιβάλλον» και αναμένεται η έγκριση του από το Υ.Π.Ε.Κ.Α.. Λόγω του 
ότι υλοποιήθηκε και συντάχθηκε χωρίς ακριβείς προδιαγραφές του Υπουργείου (δεν 
έχουν εκδοθεί μέχρι την παρούσα στιγμή) και χωρίς πλήρη βιοτικά δεδομένα της 
περιοχής (χλωρίδα, πανίδα, κ.λ.π.), κρίνεται σκόπιμη η άμεση αναθεώρηση του από το 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης με την βοήθεια του υποψήφιου αναδόχου. Επιπλέον, 
το υπάρχον Σχέδιο Διαχείρισης έχει διάρκεια ζωής πέντε έτη, μετά την πάροδο των 
οποίων θα πρέπει να συνταχθεί εκ νέου. Αυτή η εργασία θα υλοποιηθεί από το 
προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης με την βοήθεια εξωτερικών συνεργατών, ως 
εμπειρογνώμονες σε ειδικά θέματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ελάχιστη εμπειρία Ομάδας Έργου 

 Αναλυτική Περιγραφή 
Ελάχιστη εμπειρία 
Ομάδας Έργου  Στην ομάδα θα μετέχουν επιστήμονες με αποδειγμένη πρότερη εμπειρία στα δύο 

προαναφερόμενα είδη υπηρεσιών.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους 

οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα. 
3. Ακριβής περιγραφή των παρεχόμενων Υπηρεσιών. 
4. Αποδεικτικά στοιχεία για την πρότερη εμπειρία του ενδιαφερόμενου. 
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[Στοιχεία προσφέροντα] 
 

Ημερομηνία, ………………. 

Προς: 

Επιτροπή Ανάθεσης του 

Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 

Έργο: «Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Του 
 
 
Για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού  με κατ’ αποκοπή τιμή των …………………………………….ευρώ (………….,….€) 
συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό πίνακα 
ειδών, ποσοτήτων και τιμών: 

 
 

Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

Είδος 
προμήθειας 

Ποσότητα Αναλυτικές προδιαγραφές Προσφορά 
σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές 

Τιμή 
μονάδας 

ΣΥΝΟΛΟ

  
 

  
 

  
 

Τελικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)



 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

 Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
(3) 

που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 

δηλώνω ότι: έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα ∆ιαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
για Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών εμπειρογνώμονα τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 
 

Ημερομηνία:     /    /2012 
 

Ο ∆ηλών 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 


