
 
 
 

 
06 Φεβρουαρίου 2023 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εφαρμογή αποκατάστασης διαταραγμένων 

θέσεων παραποτάμιας βλάστησης εντός της κοιλάδας ποταμού Πλατύ, στο πλαίσιο υλοποίησης της 
Πράξης WaterWays 

________________________________________________________________ 

Το Frederick Research Center (FRC), στο πλαίσιο υλοποίησης του Παραδοτέου 5.6.3 – Πιλοτική 
αποκατάσταση διαταραγμένων θέσεων παραποτάμιας βλάστησης, που υλοποιείται για την Πράξη 
WaterWays, ζητά προσφορές για: 

• Για την υλοποίηση δασοκομικών επεμβάσεων σε πέντε (5) σημεία/θέσεις εντός της 
παραποτάμιας ζώνης του ποταμού Πλατύ (Δάσος Πάφου), με στόχο την αποκατάσταση και 
ανάδειξη της παραποτάμια βλάστησης, όπως περιγράφονται στον Πίνακα Όρων Προσφοράς της 
παρούσας προκήρυξης. 

Η Πράξη WaterWays με πλήρη τίτλο «Υδάτινοι Δρόμοι και Ιστορίες στο Ε4 και στα Γεωπάρκα της 
Ανατολικής Μεσογείου», συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους 
της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG-V Ελλάδα-Κύπρος 
2014-2020. Το στοιχείο του νερού και η ανάδειξή του στον ορεινό όγκο της Κύπρου (και κυρίως στην 
περιοχή της Μαραθάσας) αποτελεί ένα επιπρόσθετο στοιχείο συγκριτικού πλεονεκτήματος, παρέχοντας 
μοναδικές αναπτυξιακές ευκαιρίες και δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων και 
ανάδειξης τους σε γεωτουριστικούς προορισμούς αριστείας. Η πράξη προβάλλει την αξία και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά γεωλογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, συντελεί στην προστασία και διατήρηση του 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και ευαισθητοποιεί τους πολίτες σχετικά με την κλιματική 
αλλαγή και την αειφορία.  

1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Πίνακας Όρων Προσφοράς 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γενικά 

Αριθμός Πρόσκλησης Προσφοράς:  873-Tender-2023/01 

Προθεσμία για υποβολή προσφοράς:  
20 Φεβρουαρίου 2023 

Μέχρι τις 13:00 

Αντικείμενο 
Σύμβασης 

Η υλοποίηση δασοκομικών επεμβάσεων σε πέντε (5) σημεία/θέσεις εντός της 
παραποτάμιας ζώνης του ποταμού Πλατύ, κατά τρόπο ώστε να ενισχυθεί η τυπική 
φυσική παραποτάμια βλάστηση αλλά και η ανάδειξη της περιοχής ως σημείο 
ενδιαφέροντος των επισκεπτών. 

Εκτιμώμενη Αξία 
Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) (περιλαμβανομένου ΦΠΑ και τυχόν άλλων 
φόρων/εισφορών) 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Τεχνικά 
Χαρακτηριστικά 

Ο προσφοροδότης θα πρέπει με δικά του μέσα και προσωπικό να προχωρήσει στην 
υλοποίηση δασοκομικών επεμβάσεων και εργασίες καθαριότητας της κοίτης του 
ποταμού, με στόχο την αποκατάσταση διαταραγμένων θέσεων παραποτάμιας 
βλάστησης εντός της κοιλάδας Πλατύ. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν: 

- Απομάκρυνση φερτών υλικών μη φιλικών προς το περιβάλλον (μπάζων, 
πλαστικών) από την κοίτη του ποταμού. 

- Απομάκρυνση παρεδάφιας ανταγωνιστικής βλάστησης [Arundo donax 
(καλάμι) και Rubus sanctus (βάτος)] με τη χρήση μηχανικών μέσων, σε 
συνολική έκταση τουλάχιστο 200 m2 σε σημεία/θέσεις επί των πρανών της 
κοίτης (±10 m) του ποταμού.  

- Αποκατάσταση της βλάστησης σε πέντε (5) σημεία των πρανών της κοίτης 
του ποταμού, όπου καθίσταται αδύνατη η εγκατάσταση φυσικής 
αναγέννησης των ειδών χαρακτηρισμού της παραποτάμιας βλάστησης 
(τύπος οικοτόπου 92C0). 
o Φυτεύσεις σε έκταση συνολικής επιφάνειας 1 ha, αποτελούμενη από 

τουλάχιστον: 60 δενδρύλλια Alnus orientalis Decne., 40 δενδρύλλιαν 
Platanus orientalis L. και 10 δενδρύλλια δασοπονικών ειδών που φύονται 
στην περιοχή μελέτης και αποτελούν συνοδά είδη της παραποτάμιας 
βλάστησης 92C0. Οι φυτεύσεις θα γίνουν σε σημεία που θα 
προκαθοριστούν από τον προσφοροδότη και θα τύχουν της έγκρισης του 
FRC αλλά και του Τμήματος Δασών, ακολουθώντας τους οδηγούς και 
κατευθυντήριες γραμμές του Τμήματος Δασών αναφορικά με τη φύτευση 
και εγκατάσταση δασικών φυταρίων. Η προμήθεια των δενδρυλλίων θα 
πρέπει να γίνει αποκλειστικά από τα φυτώρια του Τμήματος Δασών. 

o Κατά την περίοδο Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2023, θα πρέπει να σχεδιαστεί 
και να υλοποιηθεί πρόγραμμα συντήρησης των φυτεύσεων 
συμπεριλαμβανομένου: (i) διαμόρφωση των λεκανών φύτευσης, (ii) την 
απομάκρυνση ζιζανίων από τις λεκάνες και (iii) διεξαγωγή άρδευσης 
(ποτίσματος) των δενδρυλλίων  που θα εγκατασταθούν στο πλαίσιο 
υλοποίησης της παρούσας σύμβασης (12-14 ποτίσματα από την 
εγκατάσταση της).  

- Δημιουργία και εγκατάσταση στην κοιλάδα Πλατύ δυο (2) ενημερωτικών 
πινακίδων (με κείμενο και φωτογραφικό υλικό που θα δοθεί από τo FRC). Οι 
πινακίδες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό για την 
μόνιμη εγκατάσταση τους επί του δρόμου Διπλοπόταμα – Μηλικούρι, όπως 
αυτός διέρχεται παράλληλα από την κοίτη του ποταμού Πλατύ. Τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των πινακίδων φαίνονται στο Παράρτημα Α του 
διαγωνισμού.  

- Ο επιτυχόντας προσφοροδότης, θα πρέπει να παραδώσει στο FRC: Τεχνική 
έκθεση αποκατάστασης διαταραγμένων θέσεων εντός της κοιλάδας 
Πλατύ, στην οποία να περιλαμβάνονται αναλυτικά όλα τα στάδια εργασίας 
(αλληλογραφία, εγκρίσεις, φωτογραφικό υλικό και χάρτες) που 
υιοθετήθηκαν/σχετίζονται με την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης.  

Ο επιτυχόντας προσφοροδότης, θα βαραίνεται με όλα τα λειτουργικά έξοδα για την 
υλοποίηση των πιο πάνω όρων της σύμβασης, καθώς επίσης και το οποιοδήποτε 
διοικητικό κόστος για την επικοινωνία και την εξασφάλιση των αναγκαίων 
εγκρίσεων/συγκατάθεσης από το Τμήμα Δασών για την υλοποίηση των εργασιών 
της Σύμβασης.  



ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Διαδικασία 
Διαγωνισμού Ανοικτός διαγωνισμός για τη σύναψη σύμβασης αγοράς υπηρεσιών. 

Κριτήριο 
Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάση τιμής.  

Διάρκεια 
εκτέλεσης της 
σύμβασης 

Από την ημέρα υπογραφή της Σύμβασης μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2023. 
- Από την Υπογραφή της Σύμβασης και μέχρι την 31η Μαρτίου 2023 θα πρέπει 

να υλοποιηθούν όλες οι εργασίες αποκατάστασης των διαταραγμένων 
θέσεων εντός της περιοχής δράσης, και από Μάρτιο 2023 – 15 Σεπτεμβρίου 
2023 συντήρηση και πότισμα της νέας βλάστησης (δενδρυλλίων). 

Προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο 
διαγωνισμό των 
οικονομικών 
φορέων/φυσικών 
προσώπων 

Ο οικονομικός φορέας ή φυσικό πρόσωπο που θα υποβάλει προσφορά θα πρέπει 
αποδεδειγμένα να έχει υλοποιήσει επιτυχώς τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, 
τουλάχιστο πέντε (5) συμβάσεις ή δράσεις/εργασίες με αντιμισθία, που σχετίζονται 
με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και αφορά (ξεχωριστά ή συνδυαστικά τις 
πιο κάτω εργασίες): 

- Την αποκατάσταση της βλάστησης εντός διαταραγμένων περιοχών. 
- Την υλοποίηση φυτεύσεων σε προγράμματα αναδασώσεων ή/και 

δασώσεων περιοχών. 
- Τη διαχείριση και καταπολέμηση με μηχανικά μέσα ανταγωνιστικής 

βλάστησης σε ευαίσθητα οικοσυστήματα (π.χ. κοίτες ποταμών)  
 

Η προσφορά θα πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με το έντυπο στο Παράρτημα Β και να σταλεί στον Δρ. 
Νικόλα Ηλιάδη, μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, είτε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε ταχυδρομικώς, ως εξής: 

• Στο ηλεκτρονικά ταχυδρομεία (e-mail): res.en@frederick.ac.cy και frc@frederick.ac.cy ή 
• Ταχυδρομικώς: 

Frederick Research Center  
Φιλόκυπρου 7,  
1036, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία 
(Υπόψη: Δρ. Νικόλα Ηλιάδη) 

 
Η πληρωμή του επιτυχόντα προσφοροδότη θα γίνεται μετά από έκδοση σχετικών τιμολογίων, ως 
ακολούθως: 

• 30% μετά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας συνεργασίας. 
• 40% μετά την υλοποίηση των εργασιών αποκατάστασης (Απρίλιο 2023). 
• 30% με την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης (ποτίσματα) και την τελική 

παράδοση της έκθεσης πεπραγμένων της σύμβασης (Σεπτέμβριο 2023). 
 
Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα πρέπει να είναι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023. Ο επιτυχόντας 
προσφοροδότης θα ενημερωθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών. 

 
Για τυχόν περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο email res.en@frederick.ac.cy 
(Νικόλας Ηλιάδης) ή στο τηλ. +357 22394394, Ext. 41190 (Κωνσταντίνος Κουνναμάς). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

• Ποσότητα: Δυο (2)  

• Διαστάσεις αφίσας πινακίδας: Α0 (landscape) – 841 mm X 1189 mm  

• Χαρακτηριστικά εκτύπωσης αφίσας:  

i. Το κείμενο και το φωτογραφικό υλικό της κάθε πινακίδας θα δοθεί σε ηλεκτρονική μορφή 
(αρχείο MS word και .jpg) από το FRC προς τον επιτυχόντα προσφοροδότη. Ο 
προσφοροδότης, θα πρέπει μέσα από δικές του ενέργειες να προχωρήσει στον σχεδιασμό 
(γραφιστική εργασία για ετοιμασία) του εκτυπωτικού μέρους των πινακίδων. 

ii. Ψηφιακή εκτύπωση ψηλής ανάλυσης (1440 dpi). Σημειώνεται, ότι ο προσφοροδότης θα 
πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίσει την πιστή και ποιοτική απόδοση του υλικού προς 
εκτύπωση (χρώματα, υφή και δομή περιεχομένου αρχείου). 

iii. Η εκτύπωση θα γίνει σε avery mpi1900 αυτοκόλλητο με πλαστικοποίηση (lamination) με 
avery dol1800 ή ανάλογων προδιαγραφών (UV protected υλικό). Σε περίπτωση που δεν 
χρησιμοποιηθούν avery προϊόντα, ο προσφοροδότης θα πρέπει να διευκρινίσει στην 
προσφορά του τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσει.  

iv. Η εκτύπωση (αυτοκόλλητο και πλαστικοποίηση) θα πρέπει να είναι ανθεκτική για εξωτερική 
χρήση και ανθεκτική ως προς τις καιρικές συνθήκες της Κύπρου. Η εκτύπωση θα πρέπει να 
μπορεί να διατηρηθεί σε άριστη ποιότητα για τουλάχιστον 5 χρόνια.  

v. Η εκτύπωση θα πρέπει να τοποθετηθεί (επικολληθεί) σε πλαίσια ΑΛΟΥΚΟΠΟ ίσων 
διαστάσεων με την εκτύπωση. 

• Κατασκευή Πινακίδας: Μεταλλική κατασκευή κατάλληλα επεξεργασμένη (μεταλλικό αστάρι και 

μπογιά εξωτερικού χώρου) ώστε να είναι ανθεκτική για μόνιμη εγκατάσταση στο ύπαιθρο (βλ. 

σχετικό οδηγό πινακίδων Τμήματος Δασών – Τομέας Πάρκων & Περιβάλλοντος).  

Ο προσφοροδότης θα πρέπει να προσκομίσει προσχέδια πινακίδων για την τελική τους έγκριση από 

εκπροσώπους του FRC και Τμήματος Δασών, πριν προχωρήσει στην κατασκευή τους. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

ΠΡΟΣ: Frederick Research Center 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την εφαρμογή αποκατάστασης διαταραγμένων θέσεων 
παραποτάμιας βλάστησης εντός της κοιλάδας ποταμού Πλατύ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 
WaterWays 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 873-Tender-2023/01 

 

1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη 
αντίληψη του αντικειμένου της σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε, 
εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τα Έγγραφα 
Διαγωνισμού, για το συνολικό ποσό των € ......................................... (ολογράφως 
…………….......................................................... Ευρώ και .................... σεντ), περιλαμβανομένου Φ.Π.Α 
και τυχόν άλλων φόρων/εισφορών.  

2. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής Προσφοράς που 
επισυνάπτεται. 

3. Αν η Προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση των Υπηρεσιών με 
την υπογραφή της Συμφωνίας και να τις συμπληρώσουμε μέσα στα χρονικά όρια που αναφέρονται 
στα Έγγραφα Διαγωνισμού και στην Προσφορά μας. 

4. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει μέχρι τις 20 Μαρτίου 2023, θα μας δεσμεύει και 
θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής. 

5. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η Προσφορά μας αυτή μαζί με τη γραπτή 
αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Κατηγορία Δαπάνης Κόστος (€) 
Εφαρμογή δασοκομικών μέτρων αποκατάστασης διαταραγμένων θέσεων  
Σχεδιασμός, κατασκευή και τοποθέτηση δυο ενημερωτικών πινακίδων   
Συντήρηση φυτεύσεων μέχρι το Σεπτέμβριο 2023  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  
 
Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του .................................................................... 

Όνομα υπογράφοντος .................................................................... 
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος .................................................................... 

Ιδιότητα υπογράφοντος .................................................................... 
Ημερομηνία .................................................................... 
 
Στοιχεία Προσφέροντος (Όνομα, Διεύθυνση)     ...................................................................... 

    ……………………………………………………………………. 

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή, Διεύθυνση)   

........................................................................................................................................................................... 


