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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:185153-2022:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Σχεδιασμός αστικής περιβαλλοντικής ανάπτυξης
2022/S 070-185153

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

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

Επίσημη επωνυμία: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ταχ. διεύθυνση: Αμαλιάδος 17
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 11523
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Ελένη Κωνσταντινοπούλου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: e.konstantinopoulou@prv.ypeka.gr 
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.ypen.gov.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 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους 
παραρτημάτων

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90712100 Σχεδιασμός αστικής περιβαλλοντικής ανάπτυξης

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση της μελέτης για την αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού 
Πλαισίου (Ε.Χ.Π.) για τις Υδατοκαλλιέργειες και στην εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
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Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) αυτού. Το υφιστάμενο Ε.Χ.Π. για τις Υδατοκαλλιέργειες εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
31722/2011 απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 2505/4-11-2011.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 169 950.16 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
90712000 Περιβαλλοντικός σχεδιασμός

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση της μελέτης για την αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού 
Πλαισίου (Ε.Χ.Π.) για τις Υδατοκαλλιέργειες και στην εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) αυτού. Το υφιστάμενο Ε.Χ.Π. για τις Υδατοκαλλιέργειες εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
31722/2011 απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Β’ 2505/4-11-2011. Η εκπόνηση της 
μελέτης της αξιολόγησης και αναθεώρησης του υφιστάμενου Ε.Χ.Π. για τις Υδατοκαλλιέργειες εκπονείται: 
(α) αφενός γιατί έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος από τη νομοθεσία χρόνος (5 έτη) για την αξιολόγησή 
του (άρθρο 5, παρ. 4 του Ν.4447/2016), και (β) αφετέρου γιατί υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη εφαρμογής 
ενός θεσμικού πλαισίου που θα ανταποκρίνεται στα σύγχρονα δεδομένα και προκλήσεις του κλάδου. 
Σκοπός του Ε.Χ.Π. για τις Υδατοκαλλιέργειες είναι η διαμόρφωση νέας πολιτικής για τη χωρική ανάπτυξη 
και οργάνωση του κλάδου με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Το χωροταξικό θα περιλαμβάνει 
επικαιροποιημένες στρατηγικές κατευθύνσεις και ρυθμίσεις χωρικής ανάπτυξης, διάρθρωσης και οργάνωσης 
των κλάδου των υδατοκαλλιεργειών στο θαλάσσιο και χερσαίο χώρο της Ελλάδος, με στόχο την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας, την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία ισχυρής παραγωγικής βάσης σε 
συνδυασμό με την προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αειφόρο χρήση των 
φυσικών πόρων, σε συνάρτηση με τις υφιστάμενες θεσμοθετημένες χρήσεις γης. Το φυσικό αντικείμενο της 
σύμβασης περιγράφεται λεπτομερώς στο οικείο τεύχος Τεχνικών Δεδομένων το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
στοιχείο της Διακήρυξης.

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: 169 950.16 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 9
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Όπως προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.
Στη συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν στην εκπόνηση του αμιγώς 
μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση σταδίου 
μελέτης μέχρι την υποβολή του (άρθρο 184, ν.4412/2016)

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
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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:
Η σύμβαση θα υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και με εθνική συμμετοχή από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
2019 με κωδ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ27510009 (ΑΔΑ: ΨΙΔΘ465ΧΙ8-ΗΦΙ). Έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και 
έχει λάβει κωδικό MIS 5038588.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες
Κριτήριο ανάθεσης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής», που προσδιορίζεται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 21 της οικείας 
Διακήρυξης.Η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από τον τύπο: U ΣΒ = U ΤΠ *85% + 
ΒΟΠ *15%,όπου (UΤΠ) η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς και (ΒΟΠ) η βαθμολογία της Οικονομικής 
Προσφοράς.

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:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγκατεστημένα: α) σε 
κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ (ως «ΣΔΣ» νοείται η συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων 
η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139)), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση 
γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται 
στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών μελέτης, κατά την περίπτωση (15) της παρ. 3 του άρθρου 2 
του ν.4412/2016 (Α’ 147), «01-Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες», «26-Αλιευτικές Μελέτες» και «27-
Περιβαλλοντικές Μελέτες» και πληρούν ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλει η οικεία Διακήρυξη και 
τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης.
Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος 
εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στις παραπάνω κατηγορίες μελετών. Οι προσφέροντες που είναι 
εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Η οικονομική και η χρηματοοικονομική επάρκεια των προσφερόντων δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
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Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον (επί ποινή αποκλεισμού):
- Στην κατηγορία μελέτης «01-Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες» έναν/μία (1) μελετητή/τρια με εμπειρία από 
10 έως 20 έτη
- Στην κατηγορία μελέτης «26-Αλιευτικές Μελέτες» έναν/μία (1) μελετητή/τρια με εμπειρία μεγαλύτερη των 20 
ετών
- Στην κατηγορία μελέτης «27-Περιβαλλοντικές Μελέτες» έναν/μία (1) μελετητή/τρια με εμπειρία μεγαλύτερη των 
20 ετών
Ταυτόχρονα, η ομάδα μελέτης θα πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον από:
- έναν/μία σύμβουλο Νομικό με εμπειρία σε θέματα θεσμικού πλαισίου και νομοθεσίας περιβάλλοντος και 
χωρικού σχεδιασμού, η αμοιβή του/της οποίου/-ας θα βαρύνει τον ανάδοχο.
- έναν/μία σύμβουλο με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα χωροθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), η αμοιβή του/της οποίου/οποίας θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Κάθε προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, οφείλει να διαθέτει επιπρόσθετα 
την κάτωθι ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
• Για κατηγορία μελέτης «01-Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες», ειδική εμπειρία σε χωροταξικές μελέτες 
στρατηγικού επιπέδου (εθνικού ή περιφερειακού). Ως ελάχιστη απαιτούμενη ειδική εμπειρία νοείται η 
συμμετοχή ως αναδόχου αυτοτελώς ή σε σύμπραξη στην εκπόνηση τουλάχιστον μίας (1) χωροταξικής μελέτης 
περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου. Οι μελέτες θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τις αναθέτουσες αρχές ή 
τους αναθέτοντες φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς), με ημερομηνία τελικής/οριστικής παραλαβής από το έτος 
2000 έως σήμερα.
• Για κατηγορία μελέτης «26-Αλιευτικές Μελέτες»: Ως ελάχιστη απαιτούμενη ειδική εμπειρία νοείται η συμμετοχή 
σωρευτικά στην εκπόνηση τουλάχιστον δύο (2) σύνθετων μελετών για τη σύσταση και λειτουργία Π.Ο.Α.Υ., 
τουλάχιστον δέκα (10) σύνθετων ή κύριων μελετών σύστασης και εγκατάστασης μονάδων υδατοκαλλιέργειας 
και πέντε (5) μεταφοράς μονάδων υδατοκαλλιέργειας διεσπαρμένες σε τουλάχιστον τέσσερις (4) Περιφερειακές 
Ενότητες όπως ορίζονται στο πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Οι μελέτες θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από 
τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς), με ημερομηνία τελικής/οριστικής 
παραλαβής από το έτος 2000 έως σήμερα.
• Για κατηγορία μελέτης «27-Περιβαλλοντικές Μελέτες»: ειδική εμπειρία σε Στρατηγικές Μελέτες 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) σχεδίων ή προγραμμάτων χωροταξικού σχεδιασμού εθνικού ή 
περιφερειακού επιπέδου. Ως ελάχιστη απαιτούμενη ειδική εμπειρία νοείται η συμμετοχή ως ανάδοχος/μέλος 
ομάδας μελέτης στην εκπόνηση τουλάχιστον δύο (2) Σ.Μ.Π.Ε. σχεδίων ή προγραμμάτων χωροταξικού 
σχεδιασμού εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου. Οι μελέτες θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς), με ημερομηνία τελικής/οριστικής 
παραλαβής από το έτος 2006 έως σήμερα.
Σημείωση: Στην ανωτέρω απαιτούμενη ειδική εμπειρία περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες σχεδίων και 
προγραμμάτων: (α) μελέτες των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων 
(στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός, άρθρ. 1 και 2 του Ν.4447/2016), (β) μελέτες Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, που περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας, και Τομεακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, που αφορούν έναν ή περισσότερους τομείς και έχουν γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη 
χώρα, (γ) μελέτες σχεδίων και προγραμμάτων εθνικού και περιφερειακού χαρακτήρα που εκπονούνται για 
έναν ή περισσότερους τομείς αλιείας, ενέργειας, βιομηχανίας, μεταφορών, διαχείρισης αποβλήτων, διαχείρισης 
υδάτινων πόρων, τουρισμού, κ.λπ., δεδομένου ότι επηρεάζουν μεγάλες γεωγραφικές ενότητες, όπως και 
κρίσιμους παράγοντες και μεταβλητές των σχεδίων χωροταξικού χαρακτήρα.
Ελάχιστο(-α) επίπεδο(-α) ενδεχομένως απαιτούμενων κριτηρίων:
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Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον (επί ποινή αποκλεισμού):
- Στην κατηγορία μελέτης «01-Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες» έναν/μία (1) μελετητή/τρια με εμπειρία από 
10 έως 20 έτη
- Στην κατηγορία μελέτης «26-Αλιευτικές Μελέτες» έναν/μία (1) μελετητή/τρια με εμπειρία μεγαλύτερη των 20 
ετών
- Στην κατηγορία μελέτης «27-Περιβαλλοντικές Μελέτες» έναν/μία (1) μελετητή/τρια με εμπειρία μεγαλύτερη των 
20 ετών
Ταυτόχρονα, η ομάδα μελέτης θα πρέπει να συμπληρώνεται τουλάχιστον από:
- έναν/μία σύμβουλο Νομικό με εμπειρία σε θέματα θεσμικού πλαισίου και νομοθεσίας περιβάλλοντος και 
χωρικού σχεδιασμού, η αμοιβή του/της οποίου/-ας θα βαρύνει τον ανάδοχο.
- έναν/μία σύμβουλο με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα χωροθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), η αμοιβή του/της οποίου/οποίας θα βαρύνει τον ανάδοχο.
Κάθε προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, οφείλει να διαθέτει επιπρόσθετα 
την κάτωθι ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:
• Για κατηγορία μελέτης «01-Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες», ειδική εμπειρία σε χωροταξικές μελέτες 
στρατηγικού επιπέδου (εθνικού ή περιφερειακού). Ως ελάχιστη απαιτούμενη ειδική εμπειρία νοείται η 
συμμετοχή ως αναδόχου αυτοτελώς ή σε σύμπραξη στην εκπόνηση τουλάχιστον μίας (1) χωροταξικής μελέτης 
περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου. Οι μελέτες θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τις αναθέτουσες αρχές ή 
τους αναθέτοντες φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς), με ημερομηνία τελικής/οριστικής παραλαβής από το έτος 
2000 έως σήμερα.
• Για κατηγορία μελέτης «26-Αλιευτικές Μελέτες»: Ως ελάχιστη απαιτούμενη ειδική εμπειρία νοείται η συμμετοχή 
σωρευτικά στην εκπόνηση τουλάχιστον δύο (2) σύνθετων μελετών για τη σύσταση και λειτουργία Π.Ο.Α.Υ., 
τουλάχιστον δέκα (10) σύνθετων ή κύριων μελετών σύστασης και εγκατάστασης μονάδων υδατοκαλλιέργειας 
και πέντε (5) μεταφοράς μονάδων υδατοκαλλιέργειας διεσπαρμένες σε τουλάχιστον τέσσερις (4) Περιφερειακές 
Ενότητες όπως ορίζονται στο πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Οι μελέτες θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από 
τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς), με ημερομηνία τελικής/οριστικής 
παραλαβής από το έτος 2000 έως σήμερα.
• Για κατηγορία μελέτης «27-Περιβαλλοντικές Μελέτες»: ειδική εμπειρία σε Στρατηγικές Μελέτες 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) σχεδίων ή προγραμμάτων χωροταξικού σχεδιασμού εθνικού ή 
περιφερειακού επιπέδου. Ως ελάχιστη απαιτούμενη ειδική εμπειρία νοείται η συμμετοχή ως ανάδοχος/μέλος 
ομάδας μελέτης στην εκπόνηση τουλάχιστον δύο (2) Σ.Μ.Π.Ε. σχεδίων ή προγραμμάτων χωροταξικού 
σχεδιασμού εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου. Οι μελέτες θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τις 
αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς), με ημερομηνία τελικής/οριστικής 
παραλαβής από το έτος 2006 έως σήμερα.
Σημείωση: Στην ανωτέρω απαιτούμενη ειδική εμπειρία περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες σχεδίων και 
προγραμμάτων: (α) μελέτες των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων 
(στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός, άρθρ. 1 και 2 του Ν.4447/2016), (β) μελέτες Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, που περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας, και Τομεακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, που αφορούν έναν ή περισσότερους τομείς και έχουν γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη 
χώρα, (γ) μελέτες σχεδίων και προγραμμάτων εθνικού και περιφερειακού χαρακτήρα που εκπονούνται για 
έναν ή περισσότερους τομείς αλιείας, ενέργειας, βιομηχανίας, μεταφορών, διαχείρισης αποβλήτων, διαχείρισης 
υδάτινων πόρων, τουρισμού, κ.λπ., δεδομένου ότι επηρεάζουν μεγάλες γεωγραφικές ενότητες, όπως και 
κρίσιμους παράγοντες και μεταβλητές των σχεδίων χωροταξικού χαρακτήρα.

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
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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

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 23/05/2022
Τοπική ώρα: 12:00

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: 36 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 31/05/2022
Τοπική ώρα: 11:00
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα πραγματοποιηθεί από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο που θα οριστεί 
για το σκοπό αυτό με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 
του ν.4412/2016 όπως ισχύει. Η ως άνω ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης αφορά στην 
αποσφράγιση των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

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

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:
1.Είδος διαδικασίας ανάθεσης:Δημόσιος διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία ανάθεσης 
μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 36 του ν.4412/2016. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2. α) Στα έγγραφα της σύμβασης για την ανάθεση μελέτης και στη σύμβαση που συνάπτεται, ορίζεται η 
προθεσμία για την περαίωση του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης (συνολική) και επιπλέον, εφόσον 
απαιτείται, προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων ή και σταδίων μελετών της σύμβασης 
(τμηματικές). Στη συνολική προθεσμία περιλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν στην εκπόνηση 
του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης, από τη χορήγηση της σχετικής εντολής για την εκπόνηση 
σταδίου μελέτης μέχρι την υποβολή του. Επίσης, περιλαμβάνονται και κάθε είδους υποστηρικτικές μελέτες. 
Η προθεσμία εκπόνησης αναστέλλεται αυτοδίκαια κατά τα χρονικά διαστήματα, που αφορούν ενέργειες της 
αναθέτουσας αρχής για την έγκριση υποβληθείσας μελέτης, ήτοι από την υποβολή σταδίου μελέτης μέχρι τη 
χορήγηση της εντολής για την εκπόνηση του επόμενου σταδίου. Εφόσον, σημειώνονται άλλες καθυστερήσεις 
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κατά την εκπόνηση είτε από υπαιτιότητα του αναδόχου είτε χωρίς υπαιτιότητα αυτού, χορηγούνται από την 
Προϊσταμένη Αρχή αντίστοιχες παρατάσεις.
Αν σημειώνεται καθυστέρηση στην εκτέλεση της σύμβασης για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) ετών, από 
τη λήξη της συνολικής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται και επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 2 του άρθρου 
192,περί διάλυσης της σύμβασης. Κατ’ εξαίρεση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, 
ύστερα από γνώμη του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου, μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία μιας σύμβασης 
καθ’ υπέρβαση της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, όταν η καθυστέρηση εκτέλεσης δεν οφείλεται στον 
εργοδότη ή στον ανάδοχο (παρ.1, άρθρο 184, ν.4412/2016).
β) Αν ο ανάδοχος υποχρεωθεί να επανυποβάλει προς έγκριση μελέτη, επειδή η υπηρεσία έκρινε ότι η 
υποβληθείσα χρειάζεται διορθώσεις, ο χρόνος καθυστέρησης βαρύνει τον ανάδοχο και δεν δικαιολογεί 
παράταση της προθεσμίας, ούτε οδηγεί σε αναστολή της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης. Αν η 
διευθύνουσα υπηρεσία ζητήσει την επανυποβολή μελέτης ή σταδίου αυτής λόγω αλλαγών ή συμπληρώσεων, 
που δεν εμπίπτουν στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, ορίζεται, με το ίδιο έγγραφο, και εύλογη 
προθεσμία για την επανυποβολή της μελέτης ή σταδίου αυτής και τηρείται, αν απαιτείται, η διαδικασία του 
άρθρου 186, περί τροποποίησης της σύμβασης στη διάρκειά της. Στην περίπτωση αυτήν, η συμβατική 
προθεσμία παρατείνεται για χρόνο ίσο με την προθεσμία που ορίζεται για την παράδοση της τροποποιημένης 
μελέτης (παρ.4, άρθρο 184, ν.4412/2016).

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 
έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 
δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. Ν. 4412/2016 και 1 επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, 
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κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.
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
(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 διακήρυξης, 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.
Η προδικαστική προσφυγή, με βάση και τα όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 39/2017, κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/04/2022
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