
 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57300 

Τηλ. 2310 794811, fdthermaikou@gmail.com 

Πληροφορίες: κ.κ. Λυδία Αλβανού & Όλγα 

Σέρμα 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

Χαλάστρα, 27/07/2020 

Α.Π. 986 

 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του 

αρ.27 του ν.4412/2016 όπως ισχύει 

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 

Διαγωνισμό άνω των ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου για την για την ανάθεση των υπηρεσιών: 

Τμήμα 1: «Υπηρεσίες καταγραφής & παρακολούθησης χειροπτέρων στις ΕΖΔ του Δικτύου Natura 2000 εντός 

της περιοχής αρμοδιότητας του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού κόλπου» προϋπολογισμού 19.089,99 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 15.395,15 €, ΦΠΑ: 3.694,84 €) 

Τμήμα 2: «Καταγραφή της εντομοπανίδας παραποτάμιων οικοσυστημάτων στις ΕΖΔ GR1210002 και 

GR1220002 εντός της περιοχής ευθύνης του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού κόλπου» προϋπολογισμού 18.464,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 14.890,32 €, ΦΠΑ: 3.573,68 €) 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 

Θερμαϊκού κόλπου για την υλοποίηση παρεμβάσεων διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού 

περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας εντός της περιοχής αρμοδιότητας του» με κωδικό ΟΠΣ 5045794 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Διαγωνισμός Διακήρυξη  

Είδος Διαδικασίας Διαγωνισμός άνω των ορίων 

Κριτήριο Ανάθεσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών 

Ημερομηνία: 31/08/2020 
Ημέρα: Δευτέρα 
Ώρα: 10:00μ.μ. 

Ημερομηνία διενέργειας 
διαγωνισμού 

Ημερομηνία: 04/09/2020  
Ημέρα: Παρασκευή 
Ώρα: 10:00μ.μ. 
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Σελίδα 2 

Τόπος διενέργειας Μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

CPV Τμήμα 1: 90711500-9 Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που 
προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 
Τμήμα 2: 90711500-9 Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που 
προορίζεται για κατασκευαστικά έργα 

Χρόνος ισχύος σύμβασης Τμήμα 1: 31 μήνες 
Τμήμα 2: 28 μήνες 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη Τμήμα 1: 19.089,99 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
15.395,15 € (άνευ ΦΠΑ) 
Τμήμα 2: 18.464,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
14.890,32 € (άνευ ΦΠΑ) 
Συνολική: 37.553,99 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
30.285,47 € (άνευ ΦΠΑ) 

Δικαίωμα συμμετοχής 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 

φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό 

που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 

1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 

την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 

προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 

νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 

όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρον. 

Εγγύηση συμμετοχής Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς 

(προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων 
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Σελίδα 3 

προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης , που ανέρχεται για τα παρακάτω 

Τμήματα ως εξής:  

Τμήμα 1: 307,90 € 

Τμήμα 2: 297,80 € 

Συνολικά για όλα τα τμήματα του διαγωνισμού το ποσό της εγγυητικής 

συμμετοχής ανέρχεται σε: 605,70 € 

Εναλλακτικές προσφορές Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές 

Προϋπολογισμός που 
βαρύνει 

Π.Δ.Ε., ΣΑΕΠ 008/1 
Κωδ. ΣΑ: 2019ΕΠ00810169 

Κωδικός ΟΠΣ 5045794 

Χρηματοδότηση Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο 
πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 από τις πιστώσεις του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ: 2019ΕΠ00810169 

Διάρκεια ισχύος προσφορών 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

Κρατήσεις Τον Ανάδοχο βαρύνουν όλες οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους 
ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

Πληροφορίες Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου, 
Χαλάστρα, Τ.Κ. 57300 
Τηλ: 2310-794811 
email: fdthermaikou@gmail.com 

 
Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης. 
 

 
 Για τον Φορέα Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών 
Θερμαϊκού Κόλπου 

 
 
 
 
 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Αθηνά Παναγιώτου 

Χημικός Περιβάλλοντος 
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