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Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
2021/S 248-657125
Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Μ.Ο.Δ.)
Α.Ε
Ταχ. διεύθυνση: ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 11524
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Μαρία Ανδρονή
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mandroni@mou.gr
Τηλέφωνο: +30 2131310197
Φαξ: +30 2107488150
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.mou.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.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: Μη κερδοσκοπική Α.Ε. του Δημόσιου Τομέα

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Άλλες δραστηριότητες: Διαχείριση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου διαχείρισης έργων των εκχωρημένων μέτρων-υπομέτρων του ΠΑΑ στις 7
Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Περιφερειακών Υπηρεσιών και στη Γενική Διεύθυνση
Δασών

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79411000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
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II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης στη διαχείριση έργων των
εκχωρημένων μέτρων-υπομέτρων του ΠΑΑ στις 7 Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των
περιφερειακών Υπηρεσιών και στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 562 782.42 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79111000 Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα / Elláda

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης στη διαχείριση έργων των
εκχωρημένων μέτρων-υπομέτρων του ΠΑΑ στις 7 Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των
περιφερειακών Υπηρεσιών και στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
Ειδικότερα το έργο του Συμβούλου υποστήριξης (ΣΥ) έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων
υπηρεσιών υποστήριξης στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και στη Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ).
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από τον ΣΥ περιγράφονται παρακάτω. Η αναφορά είναι ενδεικτική αλλά
περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που εντάσσονται στο ΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020 (Υπ. Αριθ. 1065/19-4-2016
(ΦΕΚ Β΄/1273/4-5-2016) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση
διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2014-2020» όπως ισχύει σήμερα, εφεξής ΣΔΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ και στο κατά
περίπτωση θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή αυτού.
Ο Σύμβουλος Υποστήριξης (Σ.Υ.) υποστηρίζει τους ΕΦΔ στην άσκηση α) μέρους των αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ
ΠΑΑ 2014-2020 και του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 65 του Ν 4314/2014 για τις προσκλήσεις που έχουν
ήδη εκδοθεί από τους ΕΦΔ για το Μέτρο 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών
καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» και Μέτρο 8.4. «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών
πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» και για τα στάδια μετά την Διακήρυξη των
έργων από τους δικαιούχους (Δασικές Υπηρεσίες, Δήμοι), και στην ολοκλήρωση πράξεων των συνεχιζόμενων
έργων των Μ 4.3.3, Μ 8.3,Μ 8.4 του ΠΑΑ 2007-2013 τα οποία μεταφέρθηκαν στα αντίστοιχα μέτρα του ΠΑΑ
2014-2020, β) στην περίπτωση έκδοσης νέων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε άλλα υπομέτρα (π.χ
Μέτρο 8.1, κλπ) (Εφεξής: υπομέτρα της παρούσας) και γ) στη Νομική υποστήριξη σε θέματα που προκύπτουν
και αφορούν τη ΓΔΔΔΠ και τις περιφερειακές υπηρεσίας του ΥΠΕΝ στα πλαίσια του αντικειμένου του έργου έτσι
όπως περιγράφεται στη διακήρυξη.
Η συμβουλευτική υποστήριξη των ΕΦΔ θα αφορά :
Α. Στη διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και συντονισμό της υλοποίησης των έργων από τους Δικαιούχους
των υπομέτρων σύμφωνα με το ΣΔΕ όπως ισχύει σήμερα. (για τα υπομέρτα Μ 8.3 και Μ 8.4 του ΠΑΑ
2014-2020 από το στάδιο της Διακήρυξης τους έως και την υλοποίηση τους και στην Ολοκλήρωση πράξεων
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των συνεχιζόμενων έργων των Μ 4.3.3, Μ 8.3,Μ 8.4 του ΠΑΑ 2007-2013 τα οποία μεταφέρθηκαν στα αντίστοιχα
μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020.
Β. Στην ανταπόκριση τους στους ελέγχους/επιθεωρήσεις που θα δέχονται από όλα τα προβλεπόμενα από το
ΣΔΕ ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Γ. Στην παροχή στοιχείων και σε όλους τους αρμόδιους φορείς (ΕΥΔ ΠΑΑ, ΕΥΕ ΠΑΑ,ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ)
σύμφωνα με το Άρθρο 3, παρ. 2 της ΚΥΑ 1921/03/07/2018 «Ορισμός της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΝ και των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης και εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε αυτούς,
έτσι όπως κάθε φορά ισχύει.
Δ. Στην υποστήριξη νέων προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Μέτρο 8.1 «Δασώσεις γεωργικών γαιών»)
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 1 562 782.42 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
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: ναι
Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:
Η εκτιμώμενη αξία 1.562.782,42 € συμπεριλαμβάνει και δικαίωμα προαίρεσης .Ο προϋπολογισμός του έργου
είναι 1.202.140,32€ (χωρίς ΦΠΑ) με διάρκεια 24 μήνες και δικαίωμα προαίρεσης με εκτιμώμενη αξία έως 30%
του αρχικού προϋπολογισμού 360.642,1 € χωρίς ΦΠΑ .
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατ’ απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης,
προϋπολογισμού σύμφωνα με το ποσό πίστωσης του Φορέα Χρηματοδότησης Υ.Π.Α.Α.Τ. και έως 30% του
αρχικού προϋπολογισμού 360.642,1€ χωρίς ΦΠΑ για την συνέχιση της υποστήριξης κατά μέγιστο 7,2 μήνες και
όχι αργότερα από τις 30/09/2025.

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 παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος
"ΠΑΑ-2014-2020"

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

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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2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
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
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα 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

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 17/01/2022
Τοπική ώρα: 13:00

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.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 21/01/2022
Τοπική ώρα: 13:00
Τόπος:
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016
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Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: proedros@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.
Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει
ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η
επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.
Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία»
στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή»
σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του
παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β)
όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από
την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από
την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
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Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης
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:
17/12/2021
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