
1  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-11-2021 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4618 
Λεωφ. Μεσογείων 207, Ελληνορώσων, 115 25 Αθήνα 
Τηλ.: 210 8089 271 

 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του με αρ. πρωτ. 4617/16-1-2021 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για τη 
σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «LIFE-IP Integrated 
actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. 
LIFE16 IPE/GR/000002 – LIFE-IP 4 NATURA). 

 
Ο ΔΙΥΕΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (A 92) και ιδίως του άρθρου 30, όπως ισχύει. 

2. Τη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/72083/6635/2020 «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΥΟΔΔ 581), όπως ισχύει 

3. Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27268/1216 (Β 1328) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την «Έγκριση Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του 
Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής» (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.). (Β 1328). 

4. Τη με αρ. πρωτ. 2927/13-08-2021 Απόφαση Τροποποίησης και κωδικοποίησης του «Κανονισμός 
Εσωτερικής Λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» 
(ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 119). 

5. Τη με αρ. πρωτ. 283/04.02.2021 Απόφαση της Προέδρου του ΔΣ «Ορισμός Γενικού Διευθυντή του 
«Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) (ΑΔΑ: 668246ΜΑΖΤ-Α8Ω). 

6. Τον Κανονισμό 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013  
σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE). 

7. Την από 13/12/2017 Σύμβαση επιχορήγησης (Grant  Agreement), μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
«Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» ως «Συντονιστή Δικαιούχου» με την οποία καθορίστηκαν οι 
όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο προϋπολογισμός του Έργου “LIFE-IP 4 
NATURA’’(κωδικός LIFE16 IPE/GR/000002), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Τη με αρ. πρωτ. 4077/18-10-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς 
σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για την υποστήριξη του Οργανισμού Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση 
και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων 
στην Ελλάδα – Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats 
and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE16 IPE/GR/000002 - LIFE IP 4 NATURA). (ΑΔΑ: Ω8ΤΑ46ΜΑΖΤ-Η94). 

9. Τη με αρ. πρωτ. 4102/19-10-2021 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., προκειμένου 
να αξιολογήσει τις προτάσεις για τη σύναψη οκτώ (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Έργου LIFE-IP 4 NATURA (Κωδ. LIFE16 IPE/GR/000002) ((ΑΔΑ: ΩΖ7Π46ΜΑΖΤ-ΓΤΔ) 

10. Το με ημερομηνία 12-11-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για τη σύναψη πέντε (5) 

ΑΔΑ: 6ΖΒΣ46ΜΑΖΤ-39Ν
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Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «LIFE-IP Integrated actions for 
conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. 
LIFE16 IPE/GR/000002 – LIFE-IP 4 NATURA) (Αρ. πρωτ. ΟΦΥΠΕΚΑ 4617/16-11-2021). 

 

Αποφασίζει 
 
1. Την έγκριση του με αρ. πρωτ. 4617/16-11-2021 Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης 

για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη 
διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των 
οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» σχετικά με την υπ αρ. πρωτ. 4077/18-10-2021  (ΑΔΑ: Ω8ΤΑ46ΜΑΖΤ-
Η94) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου, με 
σκοπό την υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων για τα μέρη που αφορούν τον Οργανισμό Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. 

2. Οι προσωρινοί πίνακες με τη σειρά κατάταξης των προτάσεων καθώς και των αποκλεισθέντων για τις 
πέντε (5) συμβάσεις έργου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπως παρατίθενται στο 
συνημμένο πρακτικό της παρούσης. 

3. Τυχόν ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία 
πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσης απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην 
ιστοσελίδα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή 
την απόρριψη τυχόν υποβληθεισών, οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης του συνημμένου πρακτικού της 
παρούσης καθίστανται οριστικοί. 

4. Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΛiΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ 
 
 

 Συνημ μένο: 
Το με ημερομηνία 12-11-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων για τη σύναψη πέντε (5) 
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου με τίτλο «LIFE-IP Integrated actions for 
conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE16 
IPE/GR/000002 – LIFE-IP 4 NATURA) (Αρ. πρωτ. ΟΦΥΠΕΚΑ 4617/16-11-2021). 

 

Κοινοποίηση: 
 
1. Υποψήφιοι προς σύμβαση μίσθωσης έργου. 

ΑΔΑ: 6ΖΒΣ46ΜΑΖΤ-39Ν
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