
                                                                   
 

  
 

 

Λιτόχωρο  16/04/2021 

       Α.Π. 273 

 

 

 

Περίληψη Διακήρυξης Προμήθειας  
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ    

Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 
προκηρύσσει διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων και 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής   για το έργο με τίτλο 
«Προμήθειες υποστηρικτικού εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου»  με Κωδικό 
ΟΠΣ 5045632, που περιλαμβάνεται στην ομότιτλη Πράξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 7099/2-12-2019 της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.   Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του ΠΔΕ. 

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ 
ΟΛΥΜΠΟΥ, με διεύθυνση ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ,  Τ.Θ. 37, Τ.Κ. 602 00 
ΛΙΤΟΧΩΡΟ, ΠΙΕΡΙΑΣ, Τηλ. 23520 83000, FAX 23520 83974, e-mail:  fedolymp@otenet.gr, info@olympusfd.gr 
Πληροφορίες: κ. Νάνσυ Γεωργούλη  και κ. Τριαντάφυλλος Μπίτος,  ιστοσελίδα: https://olympusfd.gr/ 
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στη διεύθυνση διαδικτύου 
https://olympusfd.gr/.  Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης 
από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, κατά τις εργάσιμες  ημέρες και ώρες. Μπορούν 
επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.  
3. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  συνοπτικά είναι η επιλογή αναδόχου 
της προμήθειας με τίτλο  «Προμήθειες υποστηρικτικού εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Δρυμού Ολύμπου», συνολικού προϋπολογισμού 268.867,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 216.828,23,  ΦΠΑ : 52.038,77),  για χρονικό διάστημα 6 περίπου μηνών.    

Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα, σύμφωνα και με την περιγραφή φυσικού αντικειμένου της 
απόφασης ένταξης: 
ΤΜΗΜΑ 1. «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης ειδών χειροπτέρων (είδη νυχτερίδων)», εκτιμώμενης αξίας 
έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ, (6.930,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (CPV 
31642000-8)  
ΤΜΗΜΑ 2. «Προμήθεια συστήματος πολυμεσικών εφαρμογών», εκτιμώμενης αξίας ένδεκα χιλιάδων 
τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ,  (11.488,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (CPV 
51611000-8) 
ΤΜΗΜΑ 3. «Προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drones)», εκτιμώμενης αξίας διακοσίων δέκα 
επτά  χιλιάδων ευρώ, (217.000,00€)   συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (CPV 35613000-4) 
ΤΜΗΜΑ 4. «Προμήθεια συστημάτων ηχητικής ξενάγησης επισκεπτών (ομαδικής-ατομικής)»,   εκτιμώμενης 
αξίας τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα εννέα ευρώ,  (33.449,00€)  συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. (CPV 63514000-5) 
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου ή /και για κάποιο/α από τα τέσσερα τμήματα, χωρίς 
περιορισμούς. 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, 
 Τ.Θ. 37   
Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ, ΠΙΕΡΙΑΣ 
Τηλ. 23520 83000 
FAX 23520 83974 
e-mail:  fedolymp@otenet.gr, info@olympusfd.gr 
Πληροφορίες:  Α. Γεωργούλη, Τρ. Μπίτος 
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4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών 

5. Χρόνος υλοποίησης έργου : Έξι (6) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.   

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών 
που δραστηριοποιούνται και που 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 του Ν. 4412/2016 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. 

Γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα 
άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση. Οι λόγοι 
αποκλεισμού αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της διακήρυξης. 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τις  
προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο  2.2.6 της διακήρυξης. 

 Για την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να πληρούν τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.5 της διακήρυξης. 

Για το Τμήμα 3 οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο 
πιστοποιητικό αντίστοιχου με την προμήθεια  πεδίου και για το Τμήμα 4 θα πρέπει να διαθέτουν 
πιστοποίηση ISO 9001:2015 πιστοποιητικό στο πεδίο της μελέτης, ανάπτυξης, εμπορίας & εγκατάστασης 
συστημάτων ακουστικής ξενάγησης ή σε ισοδύναμο πεδίο. 

7. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ίσης με το 2% της, χωρίς ΦΠΑ, συμβατικής αξίας του έργου, ή του/των τμήματος/των του 
έργου, για το οποίο κατατίθεται προσφορά, που ανέρχεται: στο ποσό των  τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων 
τριάντα έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (4.336,56€), για τους οικονομικούς φορείς που θα καταθέσουν 
προσφορά για ολόκληρο το έργο, ή εκατόν ένδεκα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (111,77€) για τους 
οικονομικούς φορείς που θα καταθέσουν προσφορά για το Τμήμα 1, ή/και εκατό ογδόντα πέντε ευρώ και 
είκοσι εννέα λεπτά (185,29€) για τους οικονομικούς φορείς που θα καταθέσουν προσφορά για το Τμήμα 2, 
ή/και τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500€) για το Τμήμα 3, ή/και πεντακόσια τριάντα εννέα ευρώ και 
πενήντα λεπτά (539,50€) για τους οικονομικούς φορείς που θα καταθέσουν προσφορά για το Τμήμα 4. 
8. Παραλαβή 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 για την 
παραλαβή  μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 21/04/2021 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 14.00  μέχρι και την 24/05/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 (ημερομηνίες έναρξης και λήξης 
υποβολής προσφορών αντίστοιχα). 

Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της διακήρυξης και το 
άρθρο 102 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4782/2021 

9. Χρόνος ισχύος προσφορών: τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την  ημερομηνία παραλαβής των 
προσφορών σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

10.  Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 
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11. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. 
Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. ΣΑΕΠ ΣΑΕΠ 008/1, 
από τις Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠ00810168) με  
συγχρηματοδότηση από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  (Ευρωπαϊκό  Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

12. Προδικαστικές προσφυγές:  Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της 
εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 
σχετικής 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 τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως    Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά 
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, 
επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό 
έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 
τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

13. Δημοσιεύσεις: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  και στο site 
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου  στη διεύθυνση διαδικτύου https://olympusfd.gr/.  Οι  
ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τον Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Η προκήρυξη (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται στην  
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής 16/04/2021  και στον 
Ελληνικό Τύπο. 

 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ 

 
 
 

Νίκας Αριστείδης 
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