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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 / Kentriki Makedonia
Ταχ. κωδικός: 57300
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Κέντρο Πληροφόρησης Υγροτόπων "Νικόλαος Κ. Γιουτίκας"
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fdthermaikou@gmail.com 
Τηλέφωνο:  +30 2310794811
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.axiosdelta.gr

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:
Παρακολούθηση ορνιθοπανίδας και παρακολούθηση θαλάσσιων φανερόγαμων
Αριθμός αναφοράς: 673/2021

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90720000 Προστασία του περιβάλλοντος

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για την «Καταγραφή και παρακολούθηση της
βιοποικιλότητας και των φυσικών ενδιαιτημάτων εθνικού και ενωσιακού ενδιαφέροντος».

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 72 701.00 EUR

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

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Χαρτογράφηση των θαλάσσιων φανερόγαμων στην παράκτια ζώνη του εσωτερικού Θερμαϊκού κόλπου με 
χρήση τηλεπισκοπικών δεδομένων και εργασίες πεδίου
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
90720000 Προστασία του περιβάλλοντος

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL52 Κεντρική Μακεδονία / Kentriki Makedonia
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 αποτύπωση των ορίων των λειμώνων φανερογάμων στην παράκτια ζώνη του εσωτερικού Θερμαϊκού
Κόλπου.
• Η συμβολή στον ορθό σχεδιασμό διαχείρισης της παράκτιας ζώνης και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
• Η συνεισφορά στα στοιχεία της επόμενης εθνικής έκθεσης της Οδηγίας των Οικοτόπων και της Περιγραφικής
Βάσης δεδομένων για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Κατανόηση των απαιτήσεων του αντικειμένου των υπηρεσιών και κατάλληλη 
περιγραφή και ανάλυση των υπηρεσιών σε επιμέρους δραστηριότητες / Στάθμιση: 35
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισης και αποτελεσματικής μεθοδολογίας 
υλοποίησης των υπηρεσιών / Στάθμιση: 35
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Δομή και οργάνωση ομάδας έργου / Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος / Στάθμιση: 
30

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 39 879.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 19
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.2.13) 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 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, κωδ.ΣΑΕΠ 008/1 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται απο πιστώσεις του 3 / 10 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (2019ΕΠ00810169) Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται απο την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και απο εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ
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II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το ΤΜΗΜΑ 1 στο
ποσό των επτακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτών (797,58 €). Συνολικά για όλα τα τμήματα
του διαγωνισμού το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής ανέρχεται σε: 1.454,02 €.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Καταγραφή ειδών ορνιθοπανίδας και έλεγχος μεταναστευτικών μονοπατιών στους ποταμούς Αξιό και 
Αλιάκμονα, εντός της ΖΕΠ GR1220010 ανάντι της Ε.Ο. και υγροτόπους με κωδ.GR1230005 GR1210002
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 / Kentriki Makedonia
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:
- Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring), που θα
περιλαμβάνει εργασίες πεδίου και θα έχει στόχο την επικαιροποίηση των ορνιθολογικών δεδομένων στους
ποταμούς Αξιό και Αλιάκμονα και την αποτύπωση μεταναστευτικών διαδρόμων στον Αξιό και Αλιάκμονα
ποταμό, μεταξύ των τριών γειτνιαζόντων υγροτόπων (Αξιός, έλος Αρτζάν και Πικρολίμνη) και στα στενά
του Αλιάκμονα. Η παρακολούθηση θα περιλαμβάνει κατά το ελάχιστο τα είδη του πίνακα 1 για τα οποία θα
πραγματοποιείται παρακολούθηση των πληθυσμών τους και της κατανομής τους στους προτεινόμενους
υγροτόπους. Θα πραγματοποιηθεί εντατικότερη παρακολούθηση του πληθυσμού τους με μηνιαίες μετρήσεις και
έμφαση στην αναπαραγωγική περίοδο και κατά τις μεταναστευτικές περιόδους.
- Η χαρτογραφική αποτύπωση των ενδιαιτημάτων αναπαραγωγής, και τροφοληψίας των ειδών.
- Η χαρτογραφική αποτύπωση των μεταναστευτικών διαδρόμων των ειδών στους προτεινόμενους υγροτόπους.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Κατανόηση των απαιτήσεων του αντικειμένου των υπηρεσιών και κατάλληλη 
περιγραφή και ανάλυση των υπηρεσιών σε επιμέρους δραστηριότητες / Στάθμιση: 35
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισης και αποτελεσματικής μεθοδολογίας 
υλοποίησης των υπηρεσιών / Στάθμιση: 35
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Δομή και οργάνωση ομάδας έργου / Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος / Στάθμιση: 
30

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 18 542.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 23
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
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Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

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 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, κωδ.ΣΑΕΠ 008/1 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται απο πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (2019ΕΠ00810169) Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται απο την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και απο εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής για το ΤΜΗΜΑ 2 στο
ποσό των τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (370,84 €). Συνολικά για όλα τα τμήματα
του διαγωνισμού το ποσό της εγγυητικής συμμετοχής ανέρχεται σε: 1.454,02 €.

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Καταγραφή υδρόβιων ειδών ορνιθοπανίδας, αξιολόγηση της κατάστασής τους και πρόταση διαχειριστικών 
μέτρων για τη διατήρησή τους στους υγροτόπους των περιοχών Αγγελοχωρίου, Επανωμής και Κασσάνδρας 
Χαλ
Αριθμός τμήματος: 3

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 / Kentriki Makedonia
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:
- Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring), που θα
περιλαμβάνει εργασίες πεδίου και θα έχει στόχο την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των υδρόβιων
ειδών ορνιθοπανίδας. Η παρακολούθηση θα περιλαμβάνει κατά το ελάχιστο τα είδη του πίνακα 1 για τα
οποία θα πραγματοποιείται παρακολούθηση των πληθυσμών και της κατανομής τους στους προτεινόμενους
υγροτόπους. Θα πραγματοποιηθεί εντατικότερη παρακολούθηση του πληθυσμού τους με μηνιαίες μετρήσεις
και έμφαση στην αναπαραγωγική περίοδο. Επιπλέον, η παρακολούθηση θα περιλαμβάνει καταγραφή των
υδρόβιων ειδών κατά τις μεταναστευτικές περιόδους.
- Η χαρτογραφική αποτύπωση των ενδιαιτημάτων των υδρόβιων ειδών και των διαχειριστικών ζωνών.
- Η καταγραφή απειλών – προβλημάτων για την ορνιθοπανίδα και προτάσεις για την αντιμετώπιση τους.
- Η σύνταξη διαχειριστικών προτάσεων για τη διατήρηση των πληθυσμών των υδρόβιων ειδών ορνιθοπανίδας.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Κατανόηση των απαιτήσεων του αντικειμένου των υπηρεσιών και κατάλληλη 
περιγραφή και ανάλυση των υπηρεσιών σε επιμέρους δραστηριότητες / Στάθμιση: 35
Κριτήριο κόστους - Όνομα: Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισης και αποτελεσματικής μεθοδολογίας 
υλοποίησης των υπηρεσιών / Στάθμιση: 35
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Κριτήριο κόστους - Όνομα: Δομή και οργάνωση ομάδας έργου / Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος / Στάθμιση: 
30

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 14 280.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 23
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.2.13) 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 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, κωδ.ΣΑΕΠ 008/1 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται απο πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (2019ΕΠ00810169) Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται απο την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και απο εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, κωδ.ΣΑΕΠ 008/1 Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται απο πιστώσεις του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (2019ΕΠ00810169) Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται απο την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και απο εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ

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:
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Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 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
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:
• Για το Τμήμα 1 το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (4.945,00 €)
• Για το Τμήμα 2 το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (2.299,21 €)
• Για το Τμήμα 3 το ποσό των χιλίων επτακοσίων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (1.770,72 €)

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
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Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της ομάδας έργου της παραγράφου 2.2.6 προσκομίζουν:
1. Πίνακα της Ομάδας Έργου η οποία θα εκτελέσει την Σύμβαση, με τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου και 
τα καθήκοντα-αρμοδιότητες που θα αναλάβει το κάθε μέλος. Στον Πϊνακα θα αναφέρονται
- η συνολική εμπειρία του κάθε μέλους σε μήνες/έτη όπως αυτή θα προκύπτει από τις βεβαιώσεις ή συμβάσεις 
που θα υποβληθούν,
- οι τίτλοι των έργων/συμβάσεων με τη διάρκεια υλοποίησης τους
- τα καθήκοντα/αρμοδιότητες των υποψηφίων στο πλαίσιο των εν λόγω έργων/συμβάσεων, ώστε να προκύπτει 
η απαιτούμενη επιστημονική και επαγγελματική ικανότητα όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 2.2.6 της 
παρούσας.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του φυσικού προσώπου/Υπεύθυνου έργου που θα παρέχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στην Αναθέτουσα Αρχή, από το οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη ειδικότητα, εξειδίκευση 
(διδακτορικό ή μεταπτυχιακό όπου απαιτείται) και εμπειρία ανά τμήμα, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο
2.2.6 της παρούσας. Η Α.Α, κατά την κρίση της, μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία ή να προβεί σε 
επαλήθευση των δηλωμένων στο βιογραφικό σημείωμα δεδομένων.
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των φυσικών προσώπων/στέλεχος της ομάδας έργου (για κάθε ένα άτομο 
που απαρτίζει την ομάδα έργου ξεχωριστά) που θα παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες στην Αναθέτουσα Αρχή, από 
το οποίο να προκύπτει η απαιτούμενη ειδικότητα, εξειδίκευση (διδακτορικό ή μεταπτυχιακό όπου απαιτείται) και 
εμπειρία ανά τμήμα, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 2.2.6 της παρούσας. Η Α.Α, κατά την κρίση της,μπορεί 
να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία ή να προβεί σε επαλήθευση των δηλωμένων στο βιογραφικό σημείωμα 
δεδομένων.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου/Υπεύθυνου έργου και, όπου θα δηλώνεται:
- ότι αποδέχεται τους όρους της σχετικής Διακήρυξης , για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο 
«……. Τμήμα ….»,
- ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας με τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ» που
υποβάλλει την προσφορά, για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του προαναφερόμενου έργου,
- ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο προσωπικό του βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ακριβή,
- ότι δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας κατά την άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο του έργου και 
μετά τη λήξη αυτού.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου/Στελέχους της ομάδας έργου (για κάθε ένα 
άτομο που απαρτίζει την ομάδα έργου ξεχωριστά) και, όπου θα δηλώνεται:
- ότι αποδέχεται τους όρους της σχετικής Διακήρυξης , για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο 
«……. Τμήμα ….»,
- ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας με τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ» που 
υποβάλλει την προσφορά, για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του προαναφερόμενου έργου,
- ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο προσωπικό του βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ακριβή,
- ότι δεσμεύεται για την τήρηση εχεμύθειας κατά την άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο του έργου και 
μετά τη λήξη αυτού.
6. Η επιστημονική / επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση συμβάσεων που έχουν 
υπογράψει οι υποψήφιοι με αναθέτουσες αρχές ή/και βεβαιώσεων των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών, όπου 
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θα περιγράφονται σαφώς τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο υλοποίησης των εν 
λόγω έργων/προγραμμάτων.
Ειδικότερα για το Τμήμα 1 θα πρέπει να προσκομιστούν επιπλέον:
α) Για την απόδειξη της κατοχής αναγνωρισμένου διπλώματος αυτοδύτη απαιτείται η προσκόμιση διπλώματος 
αυτοδύτη έκδοσης Οργανισμού πιστοποίησης αυτοδυτών αναγνωρισμένου σύμφωνα με τα Εθνικά Πρότυπα 
Καταδύσεων Αναψυχής και τις διατάξεις του Ν. υπ'αριθ. 3409/4-11-2005.
β) Για την απόδειξη της επάρκειας χειρισμού ΣΜΗΕΑ (Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) του 
Τμήματος 5 απαιτείται η προσκόμιση της Άδειας χειριστή ΣΜΗΕΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 
Αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 ΦΕΚ Β’3152/30.9.2016 Κανονισμός-γενικό πλαίσιο πτήσεων Συστημάτων μη
Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems - UAS).
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:





9 / 11

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 τέσσερα (4) άτομα, συγκεκριμένα:
- Ένα (1) άτομο (συντονιστής έργου), κάτοχο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σε θέματα υδροβιολογίας,
με 10ετή εμπειρία σε θέματα εφαρμογής της Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) στην Ελλάδα, σε
θέματα παρακολούθησης υδάτινων οικοσυστημάτων ή/και θαλάσσιας βλάστησης με αποδεδειγμένη εμπειρία
στον συντονισμό τουλάχιστον ενός συναφούς έργου.
- Ένα (1) άτομο, κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σε θέματα υδροβιολογίας, με 5ετή εμπειρία στην παρακολούθηση
υδάτινων οικοσυστημάτων ή/και υδρόβιας βλάστησης.
- Ένα (1) άτομο με 5ετή εμπειρία στην παρακολούθηση υδάτινων οικοσυστημάτων ή/και υδρόβιας βλάστησης
και με σχετική εμπειρία στο πεδίο.
- Έναν (1) ειδικό GIS, 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) και σε
εφαρμογές τηλεπισκόπησης.
Για την εκτέλεση του αντικειμένου του έργου τουλάχιστον ένας από την ανωτέρω ομάδα θα πρέπει να διαθέτει:
- Άδεια χειριστή ΣΜΗΕΑ (DRONE)
- Δίπλωμα αυτόνομης κατάδυσης
Τα άτομα της ομάδας έργου θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Α.Ε.Ι. κλάδων ΠΕ Περιβάλλοντος, ΠΕ Βιολόγων
ή ΠΕ Γεωτεχνικών, όπως αυτοί ορίζονται στο ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’), ή οποιουδήποτε συναφούς πτυχίου
σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή άλλου ισότιμου τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής. Η επιστημονική /
επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση συμβάσεων που έχουν υπογράψει οι υποψήφιοι
με αναθέτουσες αρχές ή/και βεβαιώσεων των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών, όπου θα περιγράφονται
σαφώς τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο υλοποίησης των εν λόγω έργων/
προγραμμάτων.
Για το ΤΜΗΜΑ 2:
Ομάδα έργου αποτελούμενη κατ’ ελάχιστο από δύο (2) άτομα, συγκεκριμένα:
- Ένα άτομο (συντονιστής έργου) με εμπειρία δέκα (10) ετών σε εργασίες πεδίου για την παρακολούθηση και
διαχείριση της ορνιθοπανίδας.
- Ένα άτομο με εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε εργασίες πεδίου για την παρακολούθηση και διαχείριση
της ορνιθοπανίδας και εμπειρία στην χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) σε συναφούς
αντικειμένου έργα.
‘Όλα τα άτομα πρέπει να είναι απόφοιτοι Tμημάτων βιολογικών επιστημών ή επιστημών φυσικού περιβάλλοντος
(τμήμα Βιολογίας, σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων), περιβαλλοντικών επιστημών της ημεδαπής ή παρεμφερών τμημάτων του της αλλοδαπής.
Η επιστημονική /επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση συμβάσεων που έχουν υπογράψει
οι υποψήφιοι με αναθέτουσες αρχές ή/και βεβαιώσεων των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών, όπου θα
περιγράφονται σαφώς τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο υλοποίησης των εν
λόγω έργων/προγραμμάτων.
Για το ΤΜΗΜΑ 3:
Ομάδα έργου αποτελούμενη κατ’ ελάχιστο από δύο (2) άτομα, συγκεκριμένα:
- Ένα άτομο (συντονιστής έργου) με εμπειρία δέκα (10) ετών σε εργασίες πεδίου για την παρακολούθηση και
διαχείριση της ορνιθοπανίδας.
- Ένα άτομο με εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε εργασίες πεδίου για την παρακολούθηση και διαχείριση
της ορνιθοπανίδας και εμπειρία στην χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ) σε συναφούς
αντικειμένου έργα.
‘Όλα τα άτομα πρέπει να είναι απόφοιτοι τμημάτων βιολογικών επιστημών ή επιστημών φυσικού περιβάλλοντος
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(τμήμα Βιολογίας, σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων), περιβαλλοντικών επιστημών της ημεδαπής ή παρεμφερών τμημάτων του της αλλοδαπής.
Η επιστημονική /επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση συμβάσεων που έχουν υπογράψει
οι υποψήφιοι με αναθέτουσες αρχές ή/και βεβαιώσεων των κατά περίπτωση αρμόδιων αρχών, όπου θα
περιγράφονται σαφώς τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο υλοποίησης των εν
λόγω έργων/προγραμμάτων

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 όπως αναφέρεται στην παρ.2.2.6 της
Διακήρυξης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

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.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 24/05/2021
Τοπική ώρα: 11:00

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: 28/05/2021
Τοπική ώρα: 11:00

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 διευκρινήσεις απο την Αναθέτουσα Αρχή όπως περιγράφεται στο
τεύχος της Διακήρυξης, αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
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Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
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.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF),
το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών
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..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή
ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
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.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/04/2021
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