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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα
Τηλ: +30 210 8662772
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με
τον Ν.4412/2016 για την ανάδειξη Αναδόχων για την εκπόνηση της γενικής υπηρεσίας «Εποπτεία και
Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα»
Τον διαγωνισμό διενεργεί η Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ.
Αντικείμενο της Σύμβασης και προεκτιμώμενη αμοιβή - Διάρκεια
Το έργο αφορά την παρακολούθηση, με εργασίες πεδίου, των προστατευόμενων τύπων οικοτόπων και
ειδών, εθνικού και κοινοτικού ενδιαφέροντος, με στόχο την εκτίμηση του καθεστώτος διατήρησής τους. Η
εκτίμηση του καθεστώτος διατήρησης αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον καθορισμό στόχων,
προτεραιοτήτων και μέτρων διατήρησης των ειδών και οικοτόπων όσο, για την επικαιροποίηση του
σχεδιασμού και την ενίσχυση των εθνικών πολιτικών για την προστασία της φύσης.
Τα αποτελέσματα του έργου θα χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές του ΥΠΕΝ για την κάλυψη των
υποχρεώσεων της χώρας στα θέματα της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών και για την
ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας των τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού
ενδιαφέροντος, συμβάλλοντας έτσι και στη διατήρησή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε εννέα (9) τμήματα. Το ένα τμήμα (υπηρεσία 1) αφορά τον συντονισμό των
οχτώ (8) θεματικών τμημάτων (υπηρεσίες 2-9), το καθένα εκ των οποίων αφορά την εποπτεία
διαφορετικής κατηγορίας προστατευτέου αντικειμένου (6 κατηγορίες ειδών, τους οικοτόπους και τα
θαλάσσια οικοσυστήματα).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 26 μήνες για τον συντονισμό (υπηρεσία 1) και σε 24 μήνες για
τις θεματικές υπηρεσίες (υπηρεσίες 2-9).
Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε € 8.946.302,40€ πλέον ΦΠΑ 24% (11.093.414,98 ευρώ
μαζί με ΦΠΑ).
Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες
Από κάθε διαγωνιζόμενο απαιτείται η κατάθεση α) εγγύησης συμμετοχής (εγγυητική επιστολή) ύψους 2%
επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και β) η κατάθεση του σχετικού ΕΕΕΣ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο Ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε
ποσοστό 5% της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης.
Χρηματοδότηση και πληρωμή
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του
ΠΔΕ. Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Κωδ. ΣΑ Ε 275/1, ενάριθ.
έργου 2019ΣΕ27510138).
Υποβολή προσφορών
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 11/1/2021, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 14:00.π.μ.
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Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών και τα οποία
είναι εγκατεστημένα σε 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, 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.
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 εγκατάστασης τους
η να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν
4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση η 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 η ότι
είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού η να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρο (ΕΟΧ) η σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, η σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς η 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.
Τεχνική ικανότητα
Οι υποψήφιοι απαιτείται:
Α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας 10ετίας, ήτοι για το διάστημα 2011-2020, να έχει εκπονήσει και
ολοκληρώσει (μόνος ή σε συνεργασία με άλλους οικονομικούς φορείς, στο πλαίσιο σύμπραξης ή
κοινοπραξίας ή σύμβασης υπεργολαβίας ή σύμβασης παροχής δάνειας εμπειρίας)
α1) να έχει συμμετάσχει ως ανάδοχος σε τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη1σύμβαση με αντικείμενο την
επιστημονική παρακολούθηση/ εποπτεία του καθεστώτος διατήρησης ειδών/οικοτόπων ή τη
διοίκηση έργου με αντικείμενο την προστασία φυσικού περιβάλλοντος ή τον συντονισμό της
επιστημονικής παρακολούθησης / εποπτείας ειδών /οικοτόπων, συνολικής αμοιβής ίσης με το 50% και
άνω του προϋπολογισμού της σύμβασης για την οποία υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος
(υποχρέωση για τον υποψήφιο κάθε υπηρεσίας 1-9).
α2) να έχει συμμετάσχει ως ανάδοχος σε τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη σύμβαση με αντικείμενο τη
διαχείριση προστατευόμενων περιοχών ή ειδών ή οικοτόπων συνολικής αμοιβής ίσης με 50.000 ευρώ
και άνω (υποχρέωση για τον υποψήφιο κάθε υπηρεσίας 1-9).
Σε περίπτωση που οι παραπάνω συμβάσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο σύμπραξης ή κοινοπραξίας, το
διαγωνιζόμενο σχήμα θα πρέπει να έχει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο με το 25% σε κάθε μία από τις
παραπάνω κατηγορίες συμβάσεων.
Β) για τον ρόλο του συντονιστή της ομάδας έργου να διαθέτει έναν επιστήμονα πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης, με επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών, με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε
1

Ολοκληρωμένες θεωρούνται μόνον οι συμβάσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης ή παραλαβής του εργοδότη
της εκάστοτε σύμβασης μετά την 1.1.2011. Οι συμβάσεις για ιδιώτες εργοδότες θεωρούνται ολοκληρωμένες μόνον εφόσον
έχουν πλήρως αποπληρωθεί. Δεν συνυπολογίζονται ως υλοποιηθείσες οι συμβάσεις για τις οποίες ο διαγωνιζόμενος
κηρύχθηκε έκπτωτος
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ρόλο συντονιστή συμβάσεων ή προγραμμάτων και με συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο συμβάσεις ή
προγράμματα. Η απαίτηση ισχύει για κάθε μία από τις εννέα (9) υπηρεσίες.
Γ) να διαθέτει «ομάδα έργου» (ελάχιστο στελεχιακό δυναμικό) με τουλάχιστον τα κάτωθι μέλη, ανά
(υπηρεσία και) σύμβαση:
Υπηρεσία 1: Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των Υπηρεσιών Εποπτείας και
Αξιολόγησης του Καθεστώτος Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στην Ελλάδα και συνθετική
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
γ.1.1. έναν (1) ειδικό επιστήμονα, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με δεκαπενταετή επιστημονική
εμπειρία στην παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση ειδών και οικοτόπων και
συμμετοχή στην υλοποίηση τουλάχιστον δύο συμβάσεων σχετικών με το αντικείμενο της
εξειδίκευσης.
γ.1.2. δώδεκα (12) ειδικούς επιστήμονες, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με δεκαετή επιστημονική
εμπειρία σε θέματα παρακολούθησης, καταγραφής, αξιολόγησης και διαχείρισης των 8 κατηγοριών
ειδών και οικοτόπων. Συγκεκριμένα, η ομάδα απαιτείται να διαθέτει έναν ειδικό για χερσαίους
τύπους οικοτόπων, έναν για θαλάσσιους τύπους οικοτόπων, έναν για τα είδη χλωρίδας, έναν για τα
είδη ασπονδύλων, έναν για τα είδη αμφιβίων/ερπετών (πλην θαλασσίων), έναν για τα είδη
ιχθυοπανίδας (εσωτερικών νερών), έναν για τα είδη θηλαστικών (πλην θαλασσίων και
χειροπτέρων), έναν για τα είδη χειροπτέρων, έναν για τα είδη θαλάσσιας πανίδας (πλην κητωδών),
έναν για τα είδη κητωδών και δύο για τα είδη ορνιθοπανίδας.
γ.1.3
έναν (1) ειδικό επιστήμονα, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με δεκαετή τουλάχιστον
επιστημονική εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης λογισμικών πλατφορμών και ειδικότερα σε:
- Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου και δικτυακών υπηρεσιών.
- Ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών
- Σχεδιασμό, υλοποίηση, διόρθωση και υπηρέτηση σχεσιακών βάσεων δεδομένων.
- Σχεδιασμό, υλοποίηση, διόρθωση βελτιστοποίησης και υπηρέτησης ιστοσελίδων και
διαδικτυακών βάσεων δεδομένων.
- User interface (UI) και user experience (UX) σχεδιασμό και Front End Development
- Υλοποίηση προδιαγραφών συστημάτων
- Ανάλυση δεδομένων και υλοποίηση επιχειρησιακών αναφορών.
Υπηρεσία 2: Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης των χερσαίων και υγροτοπικών
τύπων οικοτόπων, κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα
γ.2.1. έναν (1) ειδικό επιστήμονα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με τουλάχιστον δεκαετή
επιστημονική εμπειρία στην παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση τύπων
οικοτόπων στο πλαίσιο της Οδηγίας 92/ 43/ ΕΕ.
γ.2.2. έξι (6) ειδικούς επιστήμονες, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με δεκαετή επιστημονική εμπειρία
ο καθένας στην παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση τύπων οικοτόπων και
εμπειρία σε σχετικές εργασίες πεδίου.
Υπηρεσία 3: Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης ειδών χλωρίδας κοινοτικού και
εθνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα
γ.3.1. έναν (1) ειδικό επιστήμονα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τουλάχιστον δεκαετή επιστημονική
εμπειρία στην παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση ειδών χλωρίδας στο
πλαίσιο της Οδηγίας 92/ 43/ ΕΕ.
γ.3.2. τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με δεκαετή επιστημονική
εμπειρία ο καθένας στην παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση ειδών χλωρίδας
και εμπειρία σε σχετικές εργασίες πεδίου.
Υπηρεσία 4: Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης ειδών ασπονδύλων κοινοτικού και
εθνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα
γ.4.1. έναν (1) ειδικό επιστήμονα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με τουλάχιστον δεκαετή
επιστημονική εμπειρία στην παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση ειδών
ασπονδύλων στο πλαίσιο της Οδηγίας 92/ 43/ ΕΕ.
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γ.4.2. τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με δεκαετή επιστημονική
εμπειρία ο καθένας στην παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση ειδών
ασπονδύλων και εμπειρία σε σχετικές εργασίες πεδίου.
Υπηρεσία 5: Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης ειδών αμφιβίων / ερπετών (πλην
των θαλασσίων) κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα
γ.5.1. έναν (1) ειδικό επιστήμονα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με τουλάχιστον δεκαετή
επιστημονική εμπειρία στην παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση ειδών
αμφιβίων / ερπετών στο πλαίσιο της Οδηγίας 92/ 43/ ΕΕ.
γ.5.2. τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με δεκαετή επιστημονική
εμπειρία ο καθένας στην παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση ειδών αμφιβίων
/ ερπετών και εμπειρία σε σχετικές εργασίες πεδίου.
Υπηρεσία 6: Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης ειδών ιχθυοπανίδας κοινοτικού και
εθνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα
γ.6.1. έναν (1) ειδικό επιστήμονα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με τουλάχιστον δεκαετή
επιστημονική εμπειρία στην παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση ειδών
ιχθυοπανίδας στο πλαίσιο της Οδηγίας 92/ 43/ ΕΕ.
γ.6.2. τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με δεκαετή επιστημονική
εμπειρία ο καθένας στην παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση ειδών
ιχθυοπανίδας και εμπειρία σε σχετικές εργασίες πεδίου.
Υπηρεσία 7: Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης ειδών θηλαστικών (πλην των
θαλασσίων), κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα
γ.7.1. έναν (1) ειδικό επιστήμονα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με τουλάχιστον δεκαετή
επιστημονική εμπειρία στην παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση ειδών
θηλαστικών στο πλαίσιο της Οδηγίας 92/ 43/ ΕΕ.
γ.7.2.) τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με δεκαετή επιστημονική
εμπειρία ο καθένας στην παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση ειδών
θηλαστικών και εμπειρία σε σχετικές εργασίες πεδίου.
Υπηρεσία 8: Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης θαλάσσιων ειδών και τύπων
οικοτόπων, κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος, στην Ελλάδα
γ.8.1. έναν (1) ειδικό επιστήμονα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με τουλάχιστον δεκαετή
επιστημονική εμπειρία στην παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση των
θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ή ειδών στο πλαίσιο της Οδηγίας 92/ 43/ ΕΕ.
γ.8.2. τέσσερις (4) ειδικούς επιστήμονες, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με δεκαετή επιστημονική
εμπειρία ο καθένας στην καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση των θαλάσσιων τύπων οικοτόπων
ή ειδών και εμπειρία σε σχετικές εργασίες πεδίου.
γ.8.3. δύο (2) ειδικούς επιστήμονες, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με επταετή επιστημονική εμπειρία
ο καθένας στην καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση των θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ή ειδών
και εμπειρία σε σχετικές εργασίες πεδίου.
Υπηρεσία 9: Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης ειδών ορνιθοπανίδας κοινοτικού
και εθνικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα
γ.9.1. έναν (1) ειδικό επιστήμονα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με τουλάχιστον δεκαετή
επιστημονική εμπειρία στην παρακολούθηση, καταγραφή, αξιολόγηση και διαχείριση ειδών
ορνιθοπανίδας στο πλαίσιο της Οδηγίας 92/ 43/ ΕΕ.
γ.9.2.) έξι (6) ειδικούς επιστήμονες, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με δεκαετή επιστημονική εμπειρία
ο καθένας στην παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση ειδών ορνιθοπανίδας (η ειδίκευση να
καλύπτει αθροιστικά όλες τις ομάδες πτηνών) και εμπειρία στη σχετική εργασία πεδίου.
Σημειώνεται ότι οι ειδικότητες των επιστημόνων στην ομάδα μελέτης κάθε Τεχνικής Προσφοράς θα
πρέπει να καλύπτουν πλήρως το επιστημονικό αντικείμενο κάθε Υπηρεσίας (ειδικότητες για όλες τις
κατηγορίες οργανισμών και τύπων οικοτόπων).
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Δ) να διαθέτουν εξοπλισμό για τις εργασίες πεδίου και τις εργασίες γραφείου.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
O διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Παραλαβή τευχών
Η παρούσα προκήρυξη, η διακήρυξη και τα τεύχη που τη συνοδεύουν διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr. Τα ίδια τεύχη είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ
(https://ypen.gov.gr/), ενότητα «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ», υποενότητα «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ» και στην
ιστοσελίδα της οικείας Διαχειριστικής Αρχής (ΥΜΕΠΕΡΑΑ).
Οι οικονομικοί φορείς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)
μπορούν να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα τεύχη του
διαγωνισμού, υποβάλλοντας τα αιτήματά τους ηλεκτρονικά στην παραπάνω διαδικτυακή πύλη, το
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Ενστάσεις κατά της Προκήρυξης.
Άσκηση προσφυγής κατά της Προκήρυξης μπορεί να υποβάλλεται 15 μέρες μετά τη δημοσίευσή της στο
ΚΗΜΔΗΣ.
Αποστολή προκήρυξης του διαγωνισμού στην ΕΕΕΕ 26/11/2020

Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας
Αγγελική Ψάιλα

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ταμείο Συνοχής
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