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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Άστρος, 18-06-2021 

Αρ. Πρωτ.: 706 
 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της με αρ. πρωτ. 507/10-05-2021 (ΑΔΑΜ: 
21PROC008575585 2021-05-10) διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και κατακύρωση 
της σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για 
περιβαλλοντικά ζητήματα» (αφορά δύο τμήματα). ΤΜΗΜΑ 1: Τεκμηρίωση παρουσίας τύπου 
οικοτόπου 6230, με βάση τη χλωριδική του σύνθεση και δομή και επικαιροποίηση του 
Τυποποιημένου Εντύπου Δεδομένων (ΤΕΔ) και ΤΜΗΜΑ 2: Εκτίμηση επιπτώσεων της βόσκησης σε 
επιλεγμένα σπάνια και ενδημικά είδη και τύπους οικοτόπων και πρόταση διαχειριστικών μέτρων» και 
ανακήρυξη οριστικού αναδόχου. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

4. Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 
4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και τον Νόμο 4331/2015 (ΦΕΚ69/Α/02-07-2015) και ισχύει. 

5. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού (ΦΕΚ 1925/Β/27-12-2004), όπως ισχύει. 

6. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού (ΦΕΚ 1926/Β/27-12-2004) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 1780/Β/12-11-2010), και ιδίως 
την παρ. 4 του άρθρου 5 αυτού, όπως ισχύει. 

7. 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 Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ 1924/Β/27-12-2004), όπως ισχύει. 
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8. Την υπ’ αριθμ. 44469/24-09-2014 (ΦΕΚ 621/ΥΟΔΔ/09-10-2014) απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., με 
την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 26432/23-04-2013 (ΦΕΚ 185/ΥΟΔΔ/25-04-2013) απόφαση του 
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για τη συγκρότηση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού και ορίστηκε Πρόεδρος του Δ.Σ ο κ. Μήλιος Δημήτριος του Αθανασίου, όπως ισχύει. 

9. Το άρθρο 8 του Ν. 4109/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 36 του Ν. 4342/2016, το 
άρθρο 16 του Ν. 4447/2016, το άρθρο 48 του N. 4508/2017 και το άρθρο 11 του Ν.4519/2018 δυνάμει 
των οποίων παρατείνεται η διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. 

10. Την με αριθμό 126/2014 Απόφαση της 8ης/23-10-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού που αφορά στην Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., όπως ισχύει. 

11. Την παρ. 2θ του άρθρου 2 του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/20-02-2018), δυνάμει του οποίου ο Φορέας 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού μετονομάζεται σε Φορέας Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας. 

12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3629/17-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΟ0465ΧΙ8-ΤΩΠ) Απόφασης 
Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και 
Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» με κωδικό 
ΟΠΣ 5033190 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος 
Ανάπτυξη»2014-2020. 

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48918/08-05-2019 Απόφαση ΥπΟΙΚ.ΑΝ./ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ/ΓΔΔΕ/ΔΔΕ/Τμ. Κατάρτισης 
Ετησίων Προγραμμάτων, περί έγκρισης ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, 
στη ΣΑΕ 2751 του έργου «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και 
Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων» με κωδικό 
έργου 2019ΣΕ27510010 (ΑΔΑ: Ω7Γ7465ΧΙ8-ΓΝΞ).  

14. Την με αριθμό 2.20/2021 Απόφαση της 2ης/09-04-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας σχετικά με την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού 
και την έγκριση των τευχών διακήρυξης και περίληψης αυτού. 

15. Την υπ΄ αριθμ. 507/10-05-2021 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για 
την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα» 
(αφορά δύο τμήματα). ΤΜΗΜΑ 1: Τεκμηρίωση παρουσίας τύπου οικοτόπου 6230, με βάση τη 
χλωριδική του σύνθεση και δομή και επικαιροποίηση του Τυποποιημένου Εντύπου Δεδομένων (ΤΕΔ) 
και ΤΜΗΜΑ 2: Εκτίμηση επιπτώσεων της βόσκησης σε επιλεγμένα σπάνια και ενδημικά είδη και 
τύπους οικοτόπων και πρόταση διαχειριστικών μέτρων» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033190 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 
2019ΣΕ27510010 (ΑΔΑΜ: 21PROC008575585 2021-05-10) 

16. Την υπ’ αριθμ. 2.19/2021 απόφαση της 2ης (09-04-2021) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΦΔΠΜΜΜ σύμφωνα με την οποία συστάθηκε η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η 
Επιτροπή Προσφυγών και η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. 

17. Το από 02-06-2021 Πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού. 

18. Την με αριθμό 2.20/2021 Απόφαση της 2ης/09-04-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ., μεταξύ άλλων, να επικυρώσει το Πρακτικό σχετικά με την αξιολόγηση των φακέλων 
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«Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» από την αρμόδια 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

19. Την υπ’ αριθμ. 660/07-06-2021 (ΑΔΑ ΨΨΑΜ46Μ9Θ5-5ΟΦ) απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, σύμφωνα με την οποία επικυρώθηκε το 
Πρακτικό Ι σχετικά με την αξιολόγηση των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική 
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 
αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος. 

20. Την υπ’ αριθμ. 661/07-06-2021 επιστολή διαβίβασης Απόφασης επικύρωσης Πρακτικού Ι της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού προς τον μοναδικό οικονομικό φορέα που υπέβαλε προσφορά και 
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου προς το νομικό πρόσωπο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ».  

21. Την υπ’ αριθμ. 700/16-06-2021 υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της εταιρείας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» για το ΤΜΗΜΑ 
1: «Τεκμηρίωση παρουσίας τύπου οικοτόπου 6230, με βάση τη χλωριδική του σύνθεση και δομή και 
επικαιροποίηση του Τυποποιημένου Εντύπου Δεδομένων (ΤΕΔ)». 

22. Την υπ’ αριθμ. 701/16-06-2021 υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της εταιρείας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» για το ΤΜΗΜΑ 
2: «Εκτίμηση επιπτώσεων της βόσκησης σε επιλεγμένα σπάνια και ενδημικά είδη και τύπους 
οικοτόπων και πρόταση διαχειριστικών μέτρων». 

23. Το από 17-06-2021 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της αρ. πρωτ. 507/10-05-2021 (ΑΔΑΜ: 
21PROC008575585 2021-05-10) διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με το οποίο η 
Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα «…κατακύρωση της Σύμβασης  «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για 
περιβαλλοντικά ζητήματα» (αφορά δύο τμήματα). ΤΜΗΜΑ 1: Τεκμηρίωση παρουσίας τύπου οικοτόπου 
6230, με βάση τη χλωριδική του σύνθεση και δομή και επικαιροποίηση του Τυποποιημένου Εντύπου 
Δεδομένων (ΤΕΔ) και ΤΜΗΜΑ 2: Εκτίμηση επιπτώσεων της βόσκησης σε επιλεγμένα σπάνια και 
ενδημικά είδη και τύπους οικοτόπων και πρόταση διαχειριστικών μέτρων», στον οικονομικό φορέα 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ»». 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

1. Την έγκριση του από 17-06-2021 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της 
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της με αρ. πρωτ. 507/10-05-2021 
(ΑΔΑΜ: 21PROC008575585 2021-05-10) διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής 
αναδόχου, για την Παροχή Υπηρεσίας «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα» 
(αφορά δύο τμήματα). ΤΜΗΜΑ 1: Τεκμηρίωση παρουσίας τύπου οικοτόπου 6230, με βάση τη χλωριδική 
του σύνθεση και δομή και επικαιροποίηση του Τυποποιημένου Εντύπου Δεδομένων (ΤΕΔ) και ΤΜΗΜΑ 2: 
Εκτίμηση επιπτώσεων της βόσκησης σε επιλεγμένα σπάνια και ενδημικά είδη και τύπους οικοτόπων και 
πρόταση διαχειριστικών μέτρων». 

2. Την κατακύρωση της σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
για περιβαλλοντικά ζητήματα» (αφορά δύο τμήματα). ΤΜΗΜΑ 1: Τεκμηρίωση παρουσίας τύπου 
οικοτόπου 6230, με βάση τη χλωριδική του σύνθεση και δομή και επικαιροποίηση του Τυποποιημένου 
Εντύπου Δεδομένων (ΤΕΔ) και ΤΜΗΜΑ 2: Εκτίμηση επιπτώσεων της βόσκησης σε επιλεγμένα σπάνια και 
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ενδημικά είδη και τύπους οικοτόπων και πρόταση διαχειριστικών μέτρων», και για τα δύο τμήματα 
(ΤΜΗΜΑ 1 και ΤΜΗΜΑ 2) στο νομικό πρόσωπο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»/ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» [ΑΦΜ:997604027, ΔΥΟ ΙΓ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην οδό Κουρτίδου 56-
58, ΤΚ 111 45, Αθήνα (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ) και στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης  
ΤΚ 570 06, Θέρμη (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ)] και την ανακήρυξή του ως οριστικού Αναδόχου, 
έναντι συνολικού συμβατικού τιμήματος ύψους ποσού των: 
ΤΜΗΜΑ 1:  Δεκατριών χιλιάδων και εξακοσίων σαράντα ευρώ και μηδέν λεπτών 13.640,00€ (καθαρή αξία: 
11.000,00 και Φ.Π.Α. 24%: 2.640,00€) και διάρκεια που ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της Σύμβασης (αρ. 3.1. της διακήρυξης). 
ΤΜΗΜΑ 2: Είκοσι τριών χιλιάδων και πεντακοσίων εξήντα ευρώ και μηδέν λεπτών 23.560,00€ (καθαρή 
αξία: 19.000,00 € και Φ.Π.Α. 24%: 4.560,00€) €) και διάρκεια που ορίζεται σε 24 μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (αρ. 3.1. της διακήρυξης). 

3. Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης 

Τμήμα 1: Σκοπός της ανατιθέμενης υπηρεσίας είνα η τεκμηρίωση της εμφάνισης του τύπου οικοτόπου 
προτεραιότητας 6230 «Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των 
ορεινών ζωνών (και υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)» στην ΕΖΔ – Όρος Πάρνωνα (και 
περιοχή Μονής Μαλεβής) (κωδικός: GR2520006) με βάση τη χλωριδική του σύνθεση και δομή και 
επικαιροποίηση των στοιχείων διατήρησής του στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (ΤΕΔ) με περιγραφή 
των πιέσεων και απειλών συμπεριλαμβανομένης της βόσκησης και των επιπτώσεών της. 
Ο τύπος οικοτόπου προτεραιότητας 6230 «Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε 
πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)» στην 
ΕΖΔ –Όρος Πάρνωνα (και περιοχή Μονής Μαλεβής) (κωδικός: GR2520006) έχει χαρτογραφηθεί σε έκταση 
62,564 ha με βαθμό διατήρησης μέτριο ή υποβαθμισμένο (Κατηγορία C). Η τεκμηρίωση της εμφάνισης του 
τύπου οικοτόπου 6230 ήδη από το έργο «Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές 
ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης» (1999-2000) είναι στις μέρες μας μάλλον ανεπαρκής. Στο 
πλαίσιο του έργου «Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων» (2013-2015) δεν ήταν δυνατή 
η οριστική τεκμηρίωση της παρουσίας ή όχι του τύπου και δεν ελήφθησαν τα κατάλληλα δεδομένα, καθώς 
ο στόχος του έργου δεν ήταν η τεκμηρίωση της παρουσίας των τύπων οικοτόπων. Επομένως κρίνεται 
απαραίτητη η τεκμηρίωση της εμφάνισης του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας 6230 «Χλοώδεις 
διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και υποορεινών 
ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης)» στην ΕΖΔ – Όρος Πάρνωνα (και περιοχή Μονής Μαλεβής) (κωδικός: 
GR2520006) με βάση τη χλωριδική του σύνθεση και δομή ακολουθώντας επιστημονική μεθοδολογική 
προσέγγιση. Σε αυτό το πλαίσιο και εφόσον αναγνωριστεί ο συγκεκριμένος τύπος οικοτόπου ή άλλος 
τύπος οικοτόπου κοινοτικού ενδιαφέροντος απαραίτητη κρίνεται και η επικαιροποίηση των στοιχείων 
διατήρησης στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (ΤΕΔ) περιγράφοντας και τις πιέσεις και απειλές 
συμπεριλαμβανομένης και της βόσκησης. 
Η τεκμηρίωση της παρουσίας ή όχι του τύπου οικοτόπου στην Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) θα λάβει 
χώρα τόσο στις θέσεις που είναι ήδη καταγεγραμμένος, όσο και σε θέσεις που οικολογικά μπορεί να είναι 
ευνοϊκές, αλλά δεν έχει πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο πεδίο. Η τεκμηρίωση της παρουσίας του θα 
καθορίσει και την ανάγκη ή όχι λήψης διαχειριστικών μέτρων αποκατάστασης για τη βελτίωση του 
βαθμού διατήρησής του. 
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Η τεκμηρίωση του τύπου οικοτόπου στην ΕΖΔ είναι απαραίτητο να βασιστεί σε ανάλυση 
φυτοκοινωνιολογικών δεδομένων καθώς και δεδομένων που σχετίζονται με τη λιβαδική οικολογία τα 
οποία θα ληφθούν στην υπό εξέταση μονάδα βλάστησης. Η ένταξη της υπό εξέταση μονάδας βλάστησης 
της ΕΖΔ στον τύπο οικοτόπου 6230* θα βασιστεί στη σύγκριση της σύνθεσης και της δομής της με αυτή 
των αναγνωρισμένων παραλλαγών του τύπου οικοτόπου στον ελλαδικό χώρο. Εφόσον τεκμηριωθεί η 
παρουσία του τύπου οικοτόπου στην ΕΖΔ είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση των στοιχείων διατήρησής 
του στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων (ΤΕΔ). Αν δεν τεκμηριωθεί η παρουσία του, είναι απαραίτητο 
να καθοριστεί ο τύπος οικοτόπου (κοινοτικού ή εθνικού ενδιαφέροντος) στον οποίο εντάσσεται η υπό 
εξέταση μονάδα βλάστησης και εφόσον πρόκειται για τύπο οικοτόπου κοινοτικού ενδιαφέροντος να 
εκτιμηθούν τα στοιχεία διατήρησής του ΤΕΔ. Τυχόν εύρεση του τύπου οικοτόπου σε νέες θέσεις είναι 
απαραίτητο να συνοδεύεται από χαρτογραφική αποτύπωση των νέων θέσεων εξάπλωσής του. Είναι 
απαραίτητη η καταγραφή και τεκμηρίωση των κύριων πιέσεων και απειλών που δέχεται ο τύπος 
οικοτόπου. 
 
Τμήμα 2: Σκοπός της ανατιθέμενης υπηρεσίας αποτελεί η εκτίμηση των επιπτώσεων της υφιστάμενης 
βόσκησης αγροτικών ζώων σε επιλεγμένα σπάνια και ενδημικά είδη χλωρίδας και τύπους οικοτόπων σε 
τρεις περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου «Natura 2000» που η διαχείριση και προστασία τους 
αποτελούν  αρμοδιότητα του Φορέα Διαχείρισης, ώστε να προσδιοριστούν οι θέσεις που δέχονται ισχυρές 
πιέσεις. Βάσει των αποτελεσμάτων θα προταθούν κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα, η υλοποίηση  των 
οποίων αναμένεται να συμβάλλει στην προστασία και διατήρηση επιλεγμένων σπάνιων και ενδημικών 
ειδών καθώς και στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των τύπων οικοτόπων 9560*-Μεσογειακά 
δάση με ενδημικά Juniperus spp. και 6420-Μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες και βούρλα (Molinio –
Holoschoenion) που απαντούν στις περιοχές μελέτης. 
Περιοχές μελέτης: 
• ΕΖΔ: «Όρος Πάρνωνα (και περιοχή Μονής Μαλεβής) (κωδικός: GR2520006). 
• ΕΖΔ-ΖΕΠ:  «Λίμνη Στυμφαλία» (κωδικός: GR2530002). 
• ΕΖΔ-πΤΚΣ: «Μονή Έλωνας και Χαράδρα Λεωνιδίου- Σπήλαιο Μάνα και Γαλάζια Λίμνη (κωδικός: 
GR2520005). 
Στις αναφερόμενες περιοχές μελέτης, κατά τη διάρκεια εκπόνησης, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, του Προγράμματος Εποπτείας και Αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης ειδών και τύπων 
οικοτόπων, για τη χρονική περίοδο 2007-2013 και του έργου καταγραφής και παρακολούθησης που 
υλοποίησε ο Φορέας Διαχείρισης για τους τύπους οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας στις περιοχές 
χωρικής αρμοδιότητάς του για το ίδιο διάστημα διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: 
• Στο οροπέδιο του Πάρνωνα (GR2520006) φύονται τα σπάνια και ενδημικά είδη χλωρίδας Sideritis 
clandestina, Achillea taygetea, Nepeta orphanidea, Viola parnonia, Phitosia crocifolia. Ο βαθμός 
διατήρησης των πληθυσμών τους είναι καλός έως μέτριος ή υποβαθισμένος (Βαθμός Διατήρησης B και C) 
και δέχονται πιέσεις και απειλές από τη βόσκηση αγροτικών ζώων και άλλες ανθρωπογενείς 
δραστηριότητες. 
• O τύπος οικοτόπου 9560*-Μεσογειακά δάση με ενδημικά Juniperus spp. έχει καταγραφεί σε δύο από 
τις περιοχές μελέτης: 
- GR2520006: Καλύπτει έκταση 3038,987 ha, και έχει αξιολογηθεί με Βαθμό Διατήρησης Β.  
- GR2520005: Καλύπτει έκταση 153,528 ha, με κατάσταση διατήρησης καλή (Κατηγορία Β).  
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Κατά θέσεις, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Παλαιοχώρι, Πλατανάκι και Άγιος Βασίλειος 
του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ο βαθμός διατήρησης είναι υποβαθμισμένος λόγω έντονων ανθρωπογενών 
επεμβάσεων και κυρίως υπερβόσκησης. Καθώς επίσης, βορειανατολικά του οικισμού Κοσμά του Δήμου 
Νότιας Κυνουρίας, με βαθμό διατήρησης υποβαθμισμένο.  
Και στις δύο περιοχές, η βόσκηση αγροτικών ζώων αναφέρεται ως σημαντικός παράγοντας πίεσης που 
επιδρά αρνητικά στην κατάσταση διατήρησης του οικοτόπου με αποτέλεσμα ο βαθμός διατήρησης να 
είναι υποβαθμισμένος. Η επίδραση της βόσκησης περισσότερο παρατηρείται στη φυσική αναγέννηση του 
είδους Juniperus drupacea (δενδόκεδρος), ωστόσο και το κατώτερο μέρος της κόμης των ενήλικων ατόμων 
του είδους καταναλώνεται από τα βόσκοντα ζώα. 
Η επιλογή του είδους για εφαρμογή διαχειριστικών επεμβάσεων, προκύπτει από τη μεγάλη του 
οικολογική αξία, καθώς ενώ είναι κοινό είδος στην Ασία (νοτιοδυτική Τουρκία, βορειοδυτική Συρία και 
Λίβανο), σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχηματίζει συστάδες μόνο στην περιοχή του Πάρνωνα, ενώ έχει 
καταγραφεί και στον Ταΰγετο. Έχει κηρυχθεί προστατευτέο είδος της αυτοφυούς χλωρίδας της Ελλάδας 
στην κατηγορία των Σπάνιων και Κινδυνευόντων (ΠΔ 67/1981), ενώ περιλαμβάνεται και στον Κόκκινο 
Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της Φύσης (2006). 
• Ο τύπος οικοτόπου 6420- Μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες και βούρλα (Molinio –Holoschoenion) 
καταγράφηκε στη Λίμνη Στυμφαλία (GR2530002) σε έκταση 61,114 ha, με κατάσταση διατήρησης καλή 
(Κατηγορία B). Η σπάνια εμφάνιση του τύπου οικοτόπου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί πόλο 
έλξης για πολλά ζωικά είδη και ως εκ τούτου σημαντικό παράγοντα αύξησης της συνολικής ποικιλότητας. 
Η διευθέτηση της βόσκησης των αιγοπροβάτων θα δημιουργήσει και τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη 
βελτίωση του οικοτόπου. 
Στον τύπο οικοτόπου 6420 είναι χαρακτηριστική η παρουσία του είδους Cirsium creticum (Κίρσιο το 
κριτικό ή γομαράγκαθο), κυρίως στη βορειανατολική πλευρά της λίμνης που καλύπτει σημαντική έκταση 
και αποτελεί ένδειξη υπερβόσκησης. 
Οι υπηρεσίες του αναδόχου θα περιλαμβάνουν την εκτίμηση των επιπτώσεων της βόσκησης αγροτικών 
ζώων στα προαναφερθέντα σπάνια και ενδημικά είδη και στους τύπους οικοτόπων στις προαναφερόμενες 
θέσεις (δηλ. οροπέδιο του Πάρνωνα, οικισμοί Παλαιοχώρι, Πλατανάκι, Άγιος Βασίλειος και Κοσμάς, λίμνη 
Στυμφαλία). Βάσει των αποτελεσμάτων: 
• Θα προταθούν μέτρα ρύθμισης της βόσκησης (π.χ. έλεγχος βοσκοφόρτωσης, διάρκειας και εποχής 
βόσκησης, χωροκατανομής αγροτικών ζώων) και άλλων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στις θέσεις που 
δέχονται ισχυρές πιέσεις, ώστε τα προαναφερθέντα είδη να προστατευτούν στην ΕΖΔ: «Όρος Πάρνωνα 
(και περιοχή Μονής Μαλεβής) (κωδικός: GR2520006), και συγκεκριμένα στο οροπέδιο του Πάρνωνα. 
• Θα προσδιοριστούν επακριβώς οι θέσεις που δέχονται ισχυρές πιέσεις από την εφαρμογή βόσκησης 
αγροτικών ζώων και θα προταθούν κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα ρύθμισης της βόσκησης καθώς και 
προστασίας ιδιαίτερα των νεαρών ατόμων Juniperus drupacea, στην ΕΖΔ: «Όρος Πάρνωνα (και περιοχή 
Μονής Μαλεβής) (κωδικός: GR2520006) και στην ΕΖΔ-πΤΚΣ: «Μονή Έλωνας και Χαράδρα Λεωνιδίου- 
Σπήλαιο Μάνα και Γαλάζια Λίμνη (κωδικός: GR2520005), και συγκεκριμένα στην περιοχή Παλαιοχώρι, 
Πλατανάκι, Άγιος Βασίλειος και Κοσμά του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. 
• Θα προσδιοριστούν επακριβώς οι θέσεις που δέχονται ισχυρές πιέσεις και βάσει αυτών θα εξεταστεί η 
δυνατότητα πραγματοποίησης μηχανικής απομάκρυνση μέρους του πληθυσμού και, συνδυαστικά, θα 
εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης της βόσκησης αγροτικών ζώων ως «εργαλείο» για τον περιορισμό του 
πληθυσμιακού μεγέθους του συγκεκριμένου είδους του είδους Cirsium creticum στην ΕΖΔ-ΖΕΠ: «Λίμνη 
Στυμφαλία» (κωδικός: GR2530002). 

http://www.fdparnonas.g/


ΑΔΑ: ΨΧ6Α46Μ9Θ5-Ψ1Γ



Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας 7 Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806 info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 
 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών,  
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αντικείμενα που αφορούν τις προστατευόμενες περιοχές χωρικής 
αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας, θα εξειδικεύονται 
επιμέρους με έμφαση σε ειδικότερες προτάσεις και διαχειριστικά μέτρα, με στόχο την προστασία και 
διαφύλαξη των πληθυσμών των ειδών που προαναφέρθηκαν, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση διατήρησής 
τους.  
Επίσης, τονίζεται πως σε περίπτωση που εφαρμοστεί μηχανική απομάκρυνση του είδους Cirsium creticum 
στην ΕΖΔ-ΖΕΠ: «Λίμνη Στυμφαλία» (κωδικός: GR2530002), αντικείμενο του αναδόχου είναι η 
παρακολούθηση/ επίβλεψη των εργασιών υλοποίησης των προτεινόμενων επεμβάσεων, που θα 
ανατεθούν από την Αναθέτουσα αρχή μέσω ξεχωριστής διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 90713000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης 
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασίας για Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, 
Ειδών και Οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
3629/17-04-2019 και έχει λάβει Κωδικό ΟΠΣ 5033190. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Το συνολικό κόστος για την 
παροχή των υπηρεσιών βαρύνει τις Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός 
Ενάριθμου ΣΑ 2019ΣΕ27510010). 

4. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Τμήμα 1 

- Το 40% της αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή του δεύτερου παραδοτέου, Π2, 
και εφόσον έχει παραληφθεί ορθώς το πρώτο παραδοτέο, Π1, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β 
της Διακήρυξης. 

- Το 60% της αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή του τρίτου παραδοτέου, Π3, 
όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β της Διακήρυξης. 

Τμήμα 2 

- Το 50% της αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή του δεύτερου παραδοτέου, Π2, 
και εφόσον έχει παραληφθεί ορθώς το πρώτο παραδοτέο, Π1, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β 
της Διακήρυξης. 

- Το 50% της αμοιβής θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση και παραλαβή του τρίτου και τέταρτου 
παραδοτέου, Π3 και Π4, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β της Διακήρυξης. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

Η αμοιβή του αναδόχου επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 27.2 της διακήρυξης. 

http://www.fdparnonas.g/
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών,  
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

5. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται με 
την κοινοποίηση της παρούσας απόφαση στον προσωρινό ανάδοχο. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει άλλος 
προσφέρων που να έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, και συνεπώς 
δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 20 της Διακήρυξης. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού που έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
αναγνωρισμένου ιδρύματος, ποσού ίσου προς το 5% της συμβατικής αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., 
ήτοι:  

ΤΜΗΜΑ 1: πεντακόσια πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτών (550,00€). 

ΤΜΗΜΑ 2: εννιακόσια πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτών (950,00€). 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το πέρας του 
συμβατικού χρόνου παραλαβής των υπηρεσιών [ήτοι, τουλάχιστον μέχρι την 31η Αυγούστου 2023 και για 
τα δύο τμήματα (ΤΜΗΜΑ 1 και ΤΜΗΜΑ 2)].  

7. Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και θα δημοσιευτεί στην 
ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας. 

 
 

Για το Φορέα Διαχείρισης  
Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου & Μονεμβασίας 

 
 
 
 

ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Μήλιος Δημήτριος 

http://www.fdparnonas.g/
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