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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
& ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αναθέτουσα Αρχή

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)
Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος
Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας 
Δ/νση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων

Είδος Διαδικασίας

Διαγωνισμός που θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του 
άρθρου 27 του ν.4412/2016, σύμφωνα με τη διακήρυξη που 
εγκρίθηκε με την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/112768/912/26-11-
2021 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΕΝ (ΑΔΑ: 
ΨΧΔ34653Π8-1ΓΧ)

Συμβατικό Αντικείμενο

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή υπηρεσιών “Υπηρεσίες 
υλοποίησης Διαδρομής 1 & 2 του εθνικού δικτύου Eurovelo και 
δράσεις επικοινωνίας, παρουσίασης και προώθησης του δικτύου”.
Η σύμβαση αποβλέπει στην παροχή Υπηρεσιών για την υποστήριξη 
της Δ/νσης Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων (ΔΜΕΑΑ) του 
ΥΠΕΝ για την προετοιμασία του συνόλου των απαιτούμενων 
εργασιών προκειμένου να υλοποιηθούν 2 εθνικές διαδρομές του 
EUROVELO: η διαδρομή 8 και 11.
Σκοπός είναι να υποστηριχθεί η Δ/νση Μελετών και Έργων Αστικών 
Αναπλάσεων να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις υλοποίησης των 
παραπάνω διαδρομών εθνικής σημασίας και να ανταποκριθεί και 
στις τεχνικές απαιτήσεις του σχετικά και με την προσαρμογή στις 
Συνιστώμενες Οδηγίες του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., όπως και να συντονίσει και 
να υλοποιήσει τις σχετικές ενέργειες διαβούλευσης.

Κριτήριο κατακύρωσης
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη 
βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής

CPV
79415200-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 
σχεδιασμού, 85312320-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών, 
73220000: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 

Προϋπολογισμός

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
112.903.23 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι ποσού ΦΠΑ: 
27.096,77€ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 
140.000,00€).
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Φορέας Χρηματοδότησης   

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. 
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον κωδικό ΚΑΕ: 
02.001.2279 σύμφωνα και με τις με αρ. πρωτ. 778/09-02-2021 (ΑΔΑ: 
ΡΣ5Φ46Ψ844-8Ω9), με αρ. πρωτ. 3947/02-06-2021 (ΑΔΑ: 
9ΕΔ146Ψ844-2ΒΥ) και με αρ. πρωτ. 6029/06-09-2021 (ΑΔΑ: 
Ω8Γ146Ψ844-Α98) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης / εγκρίσεις 
δέσμευσης πίστωσης με αριθμό ΑΔΑΜ: 21REQ009328823 2021-10-
07 για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβαν α/α καταχώρησης: 50, 
127 και 159 αντίστοιχα, στο Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής 
του φορέα Πράσινο Ταμείο.

Τόπος Κατάθεσης  
Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους 
ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζει η διακήρυξη. 

Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών 20/12/2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα: 11.00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας
διαγωνισμού 23/12/2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα: 11.00 π.μ.

Τόπος διενέργειας
διαγωνισμού 

Τα γραφεία της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων Αστικών 
Αναπλάσεων του Υ.Π.ΕΝ (Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα)

Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο, 
απορρίπτεται. 

Κρατήσεις

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων,  
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του 
ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,
γ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016),  
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον 
αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ 
ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη 
νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 20% επί του 
καθαρού ποσού. 

Πληροφορίες
Καλλιόπη Παπαδάκη - τηλ.: 2106475134 - email :   
k.papadaki@prv.ypeka.gr

Πρόσβαση στα έγγραφα 
της σύμβασης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα 
συμβατικά έγγραφα της σύμβασης μέσω της πλατφόρμας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
(www.promitheus.gov.gr), με α/α 145398.

Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Υ.Π.ΕΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

http://www.promitheus.gov.gr/
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