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Χανιά Κρήτης, 02/07/2020 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Υπ.’ Αριθμ. 365/02-07-2020 Διεθνούς Διαγωνισμού για σύναψη Σύμβασης Γενικών 
Υπηρεσιών του Υποέργου 4: Παρακολούθηση των υφάλων (1170), των λιβαδιών 

ποσειδωνίας (1120), των υποθαλάσσιων σπηλαίων (8330) και της μεσογειακής φώκιας / 
καταγραφή άλλων στοιχείων και παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος 

της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ»  

Αναθέτουσα Αρχή: 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης 

Π.Ε.Ο. Χανίων – Κισσάμου, Κάτω Δαράτσο, Χανιά Κρήτης 

Κωδικός NUTS: EL 434  

τηλ. +30 2821045570 

fax: +30 2821059777 

e-mail: info@samaria.gr 

website: www.samaria.gr  

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης, Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση(Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης) με κύρια δραστηριότητα 
τη προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος των προστατευόμενων περιοχών της 
Δυτικής Κρήτης, όπως ορίζονται και περιγράφονται αναλυτικά στον Ν.4519/2018, 
προκηρύσσει ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση της σύμβασης 
γενικών υπηρεσιών  στο πλαίσιο του Υποέργου 4: Παρακολούθηση των υφάλων (1170), των 
λιβαδιών ποσειδωνίας (1120), των υποθαλάσσιων σπηλαίων (8330) και της μεσογειακής 
φώκιας / καταγραφή άλλων στοιχείων και παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
(CPV: 90711500 – Περιβαλλοντική παρακολούθηση, εκτός αυτής που προορίζεται για 
κατασκευαστικά έργα) της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ». Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, 
άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και β) από την ιστοσελίδα www.samaria.gr  

Τόπος παροχής της Υπηρεσίας είναι τα όρια του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς (NUTS EL 434). 
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η καταγραφή και παρακολούθηση (monitoring) θαλασσίων 
τύπων οικοτόπων και θαλασσίων ειδών πανίδας εντός των ορίων χωρικής αρμοδιότητας 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
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του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης και συγκεκριμένα της 
Ειδικής Ζώνης Διατήρησης με κωδικό GR4340008 “ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ”, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 1.3 της Διακήρυξης και το Παράρτημα Ι. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Εξήντα Έξι Χιλιάδων 
Πεντακοσίων Ευρώ (66.500,00€) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 53.629,03 ΦΠΑ : 24%). Η 
διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023. 
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 
οικονομικών φορέων. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής 
περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο 2.2 της Διακήρυξης. Προσφορές υποβάλλονται για το 
σύνολο του έργου και όχι για μέρος αυτού. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί 
εγγύηση συμμετοχής ποσού Χιλίων Εβδομήντα Ευρώ (1.070,00 €). Το κριτήριο για την 
ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με βάση την 
τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η: 07/08/2020 και ώρα: 15.00. 
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- 
Τεχνική Προσφορά» ορίζεται η: 12/08/2020 και ώρα: 10.00 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ00210025). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο 
Υποέργο Νο. 4 της Πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ 
ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 
2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4842/06-10-2017 της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης και έχει λάβει κωδικό MIS 5007763. Η 
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
‘Ένωσης: 02/07/2020 

Η σύμβαση εμπίπτει στη ΣΔΣ. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα όσα ορίζονται στο 
τεύχος της Διακήρυξης και τα Παραρτήματα αυτής, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο 
μέρος της. 

Πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς – Δυτικής Κρήτης, στα 
Χανιά Κρήτης στο τηλ.: +302821045570 fax: +30 2821059777, αρμόδιος υπάλληλος: 
Μπαρνιάς Αντώνιος 
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