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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΧΑΛΑΣΤΡΑ
Πόλη: ΧΑΛΑΣΤΡΑ
Κωδικός NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία
Ταχ. κωδικός: 57300
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπων "Νικόλαος Κ. Γιουτίκας"
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fdthermaikou@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2310794811
Φαξ:  +30 2310794368
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.axiosdelta.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη 
διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΤΙΚΟ

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών για: 1) καταγραφής & παρακολούθησης χειροπτέρων 2)Καταγραφή της εντομοπανίδας 
παραποτάμιων οικοσυστημάτων
Αριθμός αναφοράς: 986/27-07-2020

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90711500 Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Τμήμα 1:Απογραφή των ειδών χειροπτέρων και των σημαντικότερων ενδιαιτημάτων τους εντός της περιοχής 
ευθύνης του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού κόλπου, ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των υφιστάμενων πιέσεων, η 
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εκπαίδευση του προσωπικού του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού κόλπου στις σχετικές τεχνικές και μεθόδους και η 
διατύπωση προτάσεων δράσεων διαχείρισης όπου χρειάζεται.
Τμήμα 2:Απογραφή των ειδών της εντομοπανίδας στις προστατευόμενες περιοχές του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού 
κόλπου, η καταγραφή και η εκτίμηση της ποικιλότητας των δύο τάξεων εντόμων (ναϊάδες, ενήλικα σκαθάρια) και 
η αποτίμηση της ποιότητας των ρεόντων υδάτων, καθώς διάφορα στάδια εντόμων και των δύο αυτών τάξεων 
είναι άρρηκτα εξαρτώμενα από τα ύδατα.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 30 285.47 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για όλα τα τμήματα

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Υπηρεσίες καταγραφής & παρακολούθησης χειροπτέρων στις ΕΖΔ του Δικτύου Natura 2000 εντός της περιοχής 
αρμοδιότητας του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού κόλπου»
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90711500 Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Εντός της περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού κόλπου.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενα του έργου αποτελούν:
Η απογραφή των ειδών χειροπτέρων που απαντoύν εντός της περιοχής ευθύνης του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού κόλπου, 
καθώς και των σημαντικότερων ενδιαιτημάτων τους.
Η μακροχρόνια παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των χειροπτέρων στην περιοχή.
Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των υφιστάμενων πιέσεων και των ενδεχόμενων απειλών.
Η εκπαίδευση του προσωπικού του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού κόλπου στις σχετικές τεχνικές και μεθόδους.
Η διατύπωση και υλοποίηση δράσεων διαχείρισης, όπου χρειάζεται.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 15 395.15 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 31
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους





3 / 8

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. ΣΑΕΠ 
008/1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ00810169). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής ποσού 307.90€.
Απαίτηση τεχνικής ικανότητας ομάδας έργου ομάδας έργου αποτελούμενη κατ’ ελάχιστο από 2 άτομα με 
εξειδίκευση εμπειρία όπως αναγράφεται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Καταγραφή της εντομοπανίδας παραποτάμιων οικοσυστημάτων στις ΕΖΔ GR1210002 και GR1220002 εντός 
της περιοχής ευθύνης του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού κόλπου
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90711500 Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για κατασκευαστικά έργα

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Εντός των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 με τους κωδ.GR1210002, Στενά Αλιάκμονα και GR1220002, 
Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα-Ευρύτερη περιοχή-Αξιούπολη της περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα 
Διαχείρισης

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η καταγραφή θα περιλαμβάνει την εντομοπανίδα παραποτάμιων οικοσυστημάτων εντός της περιοχής 
αρμοδιότητας του ΦΔΠΠ Θερμαϊκού Κόλπου και συγκεκριμένα εντός των GR1210002, Στενά Αλιάκμονα και 
GR1220002, Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα-Ευρύτερη περιοχή- Αξιούπολη και θα κινείται σε δύο άξονες:
1.Αναγνώριση, καταγραφή και εκτίμηση των πληθυσμών των Οδοντόγναθων (Odonata) σε διάφορα σημεία 
κατά μήκος της ροής των ποταμών μέχρι και τα σημεία εκβολής τους.
2.Αναγνώριση, καταγραφή και εκτίμηση της σχετικής αφθονίας των εδαφόβιων κολεοπτέρων (Coleoptera), με 
τοποθέτηση παγίδων εδάφους (pitfall traps) στις όχθες των ποταμών.
Με τους δύο προαναφερθέντες άξονες θα είναι δυνατή η καταγραφή και η εκτίμηση της ποικιλότητας των δύο 
τάξεων εντόμων και η αποτίμηση της ποιότητας των ρεόντων υδάτων, καθώς διάφορα στάδια εντόμων και των 
δύο αυτών τάξεων (ναϊάδες, ενήλικα σκαθάρια) είναι άρρηκτα εξαρτώμενα από τα ύδατα. Κατά συνέπεια, ακόμη 
και μικρές μεταβολές στην ποιότητα των υδάτων λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων (λ.χ. χρήση λιπασμάτων, 
εντομοκτόνων) αναμένεται να αποτυπωθούν στο πλήθος των ατόμων αλλά και στα ίδια τα είδη των θέσεων 
έρευνας.
Αντικείμενα του έργου αποτελούν:
Αναγνώριση των ειδών και ανάδειξη της βιοποικιλότητας των εντόμων (οδοντόγναθα και εδαφόβια κολεόπτερα) 
σε παραποτάμιες περιοχές του Φορέα Διαχείρισης.
Εκτίμηση τυχόν μεταβολών στην ποιότητα των ρεόντων υδάτων κατά μήκος της ροής των ποταμών.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
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Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 890.32 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 28
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. ΣΑΕΠ 
008/1. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ00810169). Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής ποσού 297,80€.
Απαίτηση τεχνικής ικανότητας ομάδας έργου ομάδας έργου αποτελούμενη κατ’ ελάχιστο από 2 άτομα με 
εξειδίκευση εμπειρία όπως αναγράφεται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης.

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την 
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να 
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού 
για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους 
καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
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διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά 
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό 
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
• κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, όπου ενδείκνυται, πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών 
κινδύνων,
• οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των 
οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας,
• δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα 
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
έγγραφο.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για την τελευταία τριετία (2019, 
2018, 2017) μεγαλύτερο από 7.000,00€ ανά τμήμα της παρούσας.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
για το ΤΜΗΜΑ 1:
α) συμπληρωμένο Βιογραφικό Σημείωμα του Παραρτήματος V της παρούσης
β) συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι υποψήφιοι με αναθέτουσες αρχές (οι συμβάσεις/σύμβαση πρέπει να 
συνοδεύονται και με βεβαιώσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών), για την απόδειξη της εμπειρίας τους.
για το ΤΜΗΜΑ 2:
α) συμπληρωμένο Βιογραφικό Σημείωμα του Παραρτήματος V της παρούσης
β) τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι υποψήφιοι με αναθέτουσες αρχές (οι συμβάσεις/σύμβαση πρέπει να 
συνοδεύονται και με βεβαιώσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών) για την απόδειξη της επαγγελματικής 
εμπειρίας τους.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
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Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:
για το ΤΜΗΜΑ 1:
ομάδα έργου αποτελούμενη κατ’ ελάχιστο από:
- Ένα (1) άτομο (υπεύθυνος της ομάδας έργου), κάτοχο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σε θέματα 
χειροπτέρων και εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε συναφή ερευνητικά προγράμματα ή προγράμματα 
εφαρμογής της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
- Ένα (1) άτομο με εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα μελέτης και διαχείρισης άγριας πανίδας και σε 
εργασίες πεδίου συναφείς με το προτεινόμενο έργο.
Όλα τα άτομα πρέπει να είναι απόφοιτοι τμημάτων βιολογικών επιστημών (τμήμα Βιολογίας, Δασολογίας 
& Φυσικού Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή παρόμοιο) της ημεδαπής ή 
παρεμφερών τμημάτων του της αλλοδαπής, να έχουν άριστη γνώση των τεχνικών πεδίου που περιγράφονται 
στην προκήρυξη, η οποία μπορεί να αποδειχθεί από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά ή άλλα σχετικά με το 
αντικείμενο προγράμματα ή/και από τους ακαδημαϊκούς τίτλους που θα προσκομίσουν. Η εμπειρία δύναται 
να αποδειχθεί με την προσκόμιση συμβάσεων που έχουν υπογράψει οι υποψήφιοι με αναθέτουσες αρχές (οι 
συμβάσεις/σύμβαση πρέπει να συνοδεύονται και με βεβαιώσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών).
για το ΤΜΗΜΑ 2:
ομάδα έργου αποτελούμενη κατ’ ελάχιστο από:
- Ένα (1) άτομο (συντονιστής έργου) κάτοχο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου στο αντικείμενο της 
Εντομολογίας, με τουλάχιστον 6ετή επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με το παρόν έργο και κατά 
προτίμηση σε παρόχθια και γειτνιάζοντα οικοσυστήματα.
- Ένα (1) άτομο κάτοχο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σε αντικείμενο σχετικό με τα χερσαία αρθρόποδα, 
με τουλάχιστον 3ετή επαγγελματική εμπειρία σε εργασίες πεδίου ή σε συναφές αντικείμενο καταγραφής της 
εντομοπανίδας παρόχθιων και δασικών οικοσυστημάτων.
Τα άτομα της ομάδας έργου πρέπει να είναι απόφοιτοι τμημάτων βιολογικών επιστημών (τμήμα Βιολογίας, 
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Βιολογικών 
Εφαρμογών και Τεχνολογιών) της ημεδαπής ή παρεμφερών τμημάτων του της αλλοδαπής. Η εμπειρία δύναται 
να αποδειχθεί με την προσκόμιση συμβάσεων που έχουν υπογράψει οι υποψήφιοι με αναθέτουσες αρχές, με 
βεβαιώσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών.

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας προορίζεται για συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Αναφέρατε τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις:
Οι υπηρεσίες θα υλοποιηθούν απο κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό βάση του είδους της υπηρεσίας και 
αναφερόμενες στην παράγραφο 2.2.6 του τεύχους της προκήρυξης

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο 
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
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IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της 
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 31/08/2020
Τοπική ώρα: 10:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους 
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 04/09/2020
Τοπική ώρα: 10:00

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν απο την Αναθέτουσα Αρχή συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της Προκήρυξης. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνον στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της δικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ.

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

http://www.aepp-procurement.gr/
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Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
Νομοθετικό πλαίσιο
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο 
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, 
σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν 
υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 
39/2017.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
27/07/2020

http://www.aepp-procurement.gr/
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