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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330776-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Καβάλα: Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος
2022/S 117-330776

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης
Ταχ. διεύθυνση: Τενέδου 58
Πόλη: Καβάλα
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα / Thasos, Kavala
Ταχ. κωδικός: 65404
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Καμπάς Γεώργιος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dy-amt@damt.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313309810
Φαξ:  +30 2510837173
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.m-t.gov.gr/

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση 
στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/
sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=21841516601103939#
%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-state%3D6279nqdcb_4
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από άλλη διεύθυνση:
Επίσημη επωνυμία: Aποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης
Ταχ. διεύθυνση: ΤΕΝΕΔΟΥ 58
Πόλη: ΚΑΒΑΛΑ
Κωδικός NUTS: EL515 Θάσος, Καβάλα / Thasos, Kavala
Ταχ. κωδικός: 65404
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Καμπάς Γεώργιος
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dy-amt@damt.gov.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2313309810
Φαξ:  +30 2510837173
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.m-t.gov.gr/category/contracts/
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Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/
sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=21567666233547028#%40%3F_afrLoop
%3D21567666233547028%26_adf.ctrl-state%3Dlgwd8i2da_4
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί τη χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. 
Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή 
στη διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/
sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=21567869604245284#%40%3F_afrLoop
%3D21567869604245284%26_adf.ctrl-state%3D12mkvfqhzp_4

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ) κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 
4412/2016.

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90714500 Υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας του περιβάλλοντος - RD04

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παρακολούθηση της ποιότητας, μέσω της διενέργειας χημικών αναλύσεων, 
επιφανειακών και υπογείων υδάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς και η διενέργεια 
των σχετικών δειγματοληψιών. Τα σημεία παρακολούθησης αφορούν εξήντα τρία (63) σημεία υπογείων υδάτων 
και σαράντα τέσσερα (44) σημεία επιφανειακών υδάτων. Η διάρκεια της παρακολούθησης θα είναι δύο έτη 
με δυνατότητα επέκτασης στα τρία έτη, εφόσον ασκηθεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα προαίρεσης/
παράτασης για άλλο ένα έτος παρακολούθησης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 889 200.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL51 Aνατολική Μακεδονία, Θράκη / Anatoliki Makedonia, Thraki

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παρακολούθηση της ποιότητας, μέσω της διενέργειας χημικών αναλύσεων, 
επιφανειακών και υπογείων υδάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, καθώς και η διενέργεια 
των σχετικών δειγματοληψιών. Τα σημεία παρακολούθησης αφορούν εξήντα τρία (63) σημεία υπογείων υδάτων 
και σαράντα τέσσερα (44) σημεία επιφανειακών υδάτων. Η διάρκεια της παρακολούθησης θα είναι δύο έτη 
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με δυνατότητα επέκτασης στα τρία έτη, εφόσον ασκηθεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα προαίρεσης/
παράτασης για άλλο ένα έτος παρακολούθησης.

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

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 889 200.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η διάρκεια της παρακολούθησης θα είναι δύο έτη με δυνατότητα επέκτασης στα τρία έτη, εφόσον ασκηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα προαίρεσης/παράτασης για άλλο ένα έτος παρακολούθησης. Η διάρκεια της 
σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, με δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής να 
την παρατείνει μονομερώς με τους ίδιους όρους για άλλους 12 μήνες μετά τη λήξη της.

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

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης/παράτασης με μονομερή της έγγραφη 
δήλωση προς τον ανάδοχο τριάντα ημέρες, τουλάχιστον, πριν τη λήξη της διετίας από την τελευταία εποχική 
δειγματοληψία της διετίας. Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης:
Για την παρακολούθηση ενός έτους, το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 296.400,00€ πλέον ΦΠΑ για τις αναλύσεις 
των παραμέτρων Α και Β. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, η παρακολούθηση θα έχει 
συνολική διάρκεια τρία έτη και το συνολικό κόστος θα ανέρχεται σε 889.200,00€ πλέον ΦΠΑ για τις αναλύσεις 
των παραμέτρων Α και Β. Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης/
παράτασης, η διάρκεια της Σύμβασης θα παραταθεί για άλλους 12 μήνες και σε αυτή πρόκειται να υλοποιηθούν 
άλλες 4 εποχικές δειγματοληψίες, κάθε σημείου δειγματοληψίας επιφανειακών και υπογείων δειγμάτων υδάτων, 
οι οποίες για κάθε σημείο δειγματοληψίας θα απέχουν τουλάχιστον πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες μεταξύ 
τους και εν συνεχεία η ανάλυση των χημικών παραμέτρων όπως περιγράφονται ανωτέρω.

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:
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» η 
οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία-Θράκη» και έχει λάβει κωδικό MIS 
5052060. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους 
μέσω του ΠΔΕ.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-
Θράκη, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπο εγκατάστασης 
επιχειρήσεων και ατόμων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης 
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διαχείρισης και παρακολούθησης ποιότητας υδάτων διαχειριστικών σχεδίων λεκανών απορροής», Δράση 
6β.11.2.

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 σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά 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:
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν/ παρέχουν:
μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών: αριθμός ετών (3) μέσος γενικός κύκλος εργασιών (150.000 €) νόμισμα 
(Ευρώ €.)
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών αναλύσεων, χημικών ή μικροβιολογικών, συνολικού ύψους εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 
€).
Επισημαίνεται ότι ολοκληρωμένες θεωρούνται μόνον οι συμβάσεις για τις οποίες είτε έχει εκδοθεί απόφαση 
έγκρισης ή παραλαβής του εργοδότη της εκάστοτε σύμβασης. Οι συμβάσεις για ιδιώτες εργοδότες θεωρούνται 
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ολοκληρωμένες μόνον εφόσον έχουν πλήρως αποπληρωθεί. Δεν συνυπολογίζονται ως υλοποιηθείσες οι 
συμβάσεις για τις οποίες ο διαγωνιζόμενος κηρύχθηκε έκπτωτος.
β) να διαθέτει ομάδα έργου τουλάχιστον πέντε (5) ατόμων με εμπειρία σε μετρήσεις πεδίου, σε δειγματοληψίες 
και σε αναλύσεις νερού. Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα, θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από τα 
παρακάτω άτομα:
1. Έναν Επιστήμονα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευση, χημικό ή χημικό μηχανικό, με τουλάχιστον πενταετή 
εμπειρία σε δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις νερού, ο οποίος θα είναι επικεφαλής της ομάδας.
2. Έναν Επιστήμονα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, χημικό ή χημικό μηχανικό, με τουλάχιστον πενταετή 
εμπειρία σε δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις νερού, ο οποίος θα είναι αναπληρωτής επικεφαλής της 
ομάδας.
3. Έναν Επιστήμονα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, χημικό ή χημικό μηχανικό, με τουλάχιστον τριετή εμπειρία 
στις μετρήσεις πεδίου και τις εργαστηριακές μετρήσεις στα δείγματα νερού.
4. Δύο Επιστήμονες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, χημικούς ή χημικούς μηχανικούς, με τουλάχιστον διετή 
εμπειρία στη διενέργεια των χημικών αναλύσεων.
γ) να διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για τις αντίστοιχες αναλύσεις νερού.
δ) Τα εργαστήρια θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά EN ISO IEC 17025.
ε) να είναι σε θέση να επιτύχουν την παράδοση των δειγμάτων στο Εργαστήριο, η οποία να τεκμηριώνεται, 
εντός είκοσι τεσσάρων ωρών (24) ωρών μετά την δειγματοληψία. Η δειγματοληψία των εν λόγω δειγμάτων, που 
αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα διεξάγεται από έμπειρο, εκπαιδευμένο προσωπικό του Εργαστηρίου.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα 
μέλη της ένωσης.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι 
θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση 
(ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών 
ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) 
μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους 
απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης και μελών του προσωπικού της αναθέτο

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

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: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

20/06/2022 S117
https://ted.europa.eu/TED

5 / 8





EE/S S117
20/06/2022
330776-2022-EL

6 / 8

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 30/07/2022
Τοπική ώρα: 15:00

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
Η προσφορά πρέπει να ισχύει μέχρι: 05/08/2023

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 04/08/2022
Τοπική ώρα: 10:00
Τόπος:
Ηλεκτρονική αποσφράγιση.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016.

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η δημιουργία του Περιφερειακού Δικτύου Παρακολούθησης Επιφανειακών 
και Υπογείων Υδάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, και συγκεκριμένα των Υδατικών 
Διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) (διοικητικά όρια Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης) 
και Θράκης (EL12) και ειδικότερα η διενέργεια δειγματοληψιών υπογείων και επιφανειακών υδάτων στα 
παραπάνω Υδατικά Διαμερίσματα και εν συνεχεία η ανάλυση τους βάσει των οριζόμενων χημικών παραμέτρων. 
Η διάρκεια της χημικής παρακολούθησης είναι δύο (2) έτη και θα διεξάγεται σε εποχική βάση, ήτοι τέσσερις (4) 
φορές ετησίως. Επιπλέον, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης για παράταση της διάρκειας της 
χημικής παρακολούθησης για ένα (1) επιπλέον έτος, πάλι σε εποχική βάση, ήτοι τέσσερις (4) φορές ετησίως και 
με τους ίδιους όρους, ύστερα από αξιολόγηση των δειγματοληψιών της διετίας. Η διάρκεια της παρακολούθησης 
θα είναι δύο έτη με δυνατότητα επέκτασης στα τρία έτη, εφόσον ασκηθεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα 
προαίρεσης/παράτασης για άλλο ένα έτος παρακολούθησης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών διάρκειας 24 μηνών ανέρχεται στο ποσό των 
επτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων εβδομήντα δύο ευρώ (735.072,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 592.800,00 /ΦΠΑ: € 142.272,00), η άσκηση δε του δικαιώματος προαίρεσης 
θα επιφέρει επιπλέον κόστος διακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: € 296.400,00 /Φ.Π.Α.: € 71.136,00), συνεπώς ο συνολικός 
προϋπολογισμός της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συνολικής διαρκείας 36 μηνών - εφόσον ασκηθεί 
από την Α.Α. το δικαίωμα προαίρεσης/παράτασης-ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ εκατόν 
δύο χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ (1.102.608 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς 
ΦΠΑ: € 889.200,00/ ΦΠΑ : € 213.408,00).Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία 
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υπογραφής της, με δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής να την παρατείνει μονομερώς με τους ίδιους όρους για 
άλλους 12 μήνες μετά τη λήξη της.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και 
συγκεκριμένα βάσει της χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής σε ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία-
Θράκη, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπο εγκατάστασης 
επιχειρήσεων και ατόμων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο «Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης 
διαχείρισης και παρακολούθησης ποιότητας υδάτων διαχειριστικών σχεδίων λεκανών απορροής», Δράση 
6β.11.2 (κωδικός πρόσκλησης: ΑΜΘ04, Α/Α ΟΠΣ 1125).

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο «Κεράνης», Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
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:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, 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 που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 
παράλειψης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο «Κεράνης», Άγ. Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
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