
                                                                                                              

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
Δ/νση: Σ. Τσακάλη 21, Λαγκαδάς                                                                    Λαγκαδάς,  18/11/2021 
Τηλ.: 23940/24553                                                                                             Αριθ. Πρωτ.  1620  
FAX: 23940/261 
Email: foreaskv@otenet.gr                                                          
Πληροφορίες: Τεκίδης Ηλίας                          
 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 27 του 
ν.  4412/2016 και τις διατάξεις του ν. 4782/2001: 

 

Προκηρύσσει 

Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την σύναψη σύμβασης κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο 

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 

τιμής μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «Καθορισμός της κατώτατης (οικολογικής) στάθμης στη λίμνη Βόλβη» στο 

πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής 

για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» η οποία έχει ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020» με 

βάση την με αρ. πρωτ. Οικ ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6607/04-07-2019 απόφαση ένταξης της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Η 

Πράξη έχει λάβει κωδικό MIS 5032753 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) 

και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (κωδ. 2019ΣΕ27510111). 

 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτίμηση της κατώτατης στάθμης του νερού στη λίμνη Βόλβη η οποία έχει 

σαν στόχο την ορθολογική διαχείριση των υδάτων της, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία και αναβάθμιση 

των λιμναίων ενδιαιτημάτων και υδρόβιων οργανισμών και η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.  

Η κατώτατη στάθμη της λίμνης Βόλβης θα προσδιορισθεί με βάση τα υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά της 

λίμνης αλλά και τις ανάγκες- απαιτήσεις των βιολογικών ειδών/ενδεικτών (μακρόφυτα, βενθικά 

μακροασπόνδυλα, ψάρια) της λίμνης σε εποχική στάθμη ύδατος. Για το σκοπό αυτό, θα πραγματοποιηθεί 

ολοκληρωμένη έρευνα η οποία θα λαμβάνει υπόψη: α) τις απαιτήσεις σε αποθήκευση νερού, το οποίο 

προορίζεται για χρήση οικονομικών δραστηριοτήτων, β) τις απαιτήσεις σε διακύμανση της στάθμης για την 

κάλυψη των βασικών αναγκών των βιολογικών ειδών, και γ) τη διασφάλιση των επιθυμητών χρήσεων στην 

παρόχθια ζώνη και την αποφυγή δημιουργίας ανθυγιεινών συνθηκών. 
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Γενικά στοιχεία διαγωνισμού 

 

1. Είδος διαδικασίας: Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με τη διαδικασία του άρθρου 27 
του ν. 4412/16 και τις διατάξεις του ν. 4782/2021 

2. Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής.  

3. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19/11/2021, ημέρα Παρασκευή, ώρα 09.00 π.μ 

4. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/12/2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00 μ.μ. 

5. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 13/12/2021, ημέρα Δευτέρα , ώρα 09:00 π.μ. 

6. Τόπος διενέργειας: Γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής, Σωκράτη   
Τσακάλη 21, 572 00 Λαγκαδάς 

7. Κωδικός CPV: 90700000-4 - Περιβαλλοντικές υπηρεσίες  

8. Χρόνος διάρκειας σύμβασης: 20 μήνες και σε καμία περίπτωση πέραν της ημερομηνίας λήξης του 
προγράμματος (31/12/2023). 

9. Διάρκεια ισχύος προσφορών: 10 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής των προσφορών. 

10.  Προϋπολογισθείσα δαπάνη:  80.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς 

ΦΠΑ: € 64.516,13). 

11.  Χρηματοδότηση: Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από 

Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 

2019ΣΕ27510111). 

12. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα :- κατά τη διάρκεια τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει 

τουλάχιστον μία σύμβαση παροχής υπηρεσιών ανάλογου τύπου ύψους 32.258,06€ 

- να διαθέτουν ομάδα έργου τουλάχιστον 3 τριών  ατόμων αποτελούμενη από: 

• Ένα (1) άτομο (επιστημονικά υπεύθυνο- απόφοιτος τμήματος γεωτεχνικών, θετικών ή βιολογικών), 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και τουλάχιστον εξαετή επαγγελματική ενασχόληση στην 
υδρολογία λιμναίων οικοσυστημάτων. Επιπλέον, απαιτούμενη είναι η πενταετής τουλάχιστον 
επαγγελματική εμπειρία σε θέματα αλληλεπίδρασης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 

• Τουλάχιστον 2 άτομα (απόφοιτοι τμημάτων βιολογικών επιστημών (τμήμα Βιολογίας, Δασολογίας & 
Φυσικού Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Βιολογικών Εφαρμογών και 
Τεχνολογιών ή παρόμοιο) τα οποία θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτουν την απαραίτητη επαγγελματική 
εμπειρία. Συγκεκριμένα απαιτείται τριετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στα υδρόβια μακρόφυτα, 
τριετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στα βενθικά μακροασπόνδυλα και τριετής τουλάχιστον 
επαγγελματική εμπειρία στην ιχθυοπανίδα. 

13. Δικαίωμα συμμετοχής: περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 2.2.1 στο τεύχος της διακήρυξης. 

14. Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 

φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού 1.290,00€. 

15. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται αποδεκτές 

16. Πληροφορίες: Φορέας Διαχείρισης Κορώνειας – Βόλβης – Χαλκιδικής,  
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                                 Σωκράτη Τσακάλη 21   

                                 572 00,  Λαγκαδάς 

                                Τηλ: 23940 24553, email: foreaskv@otenet.gr 

 

Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της διακήρυξης. 
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