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ΘΕΜΑ: Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή
Υπηρεσίας «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών
ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης
LRTAP»
Έχοντας υπόψη:


Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει



Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» όπως ισχύει



Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.



Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις ‐ Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα‐ Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1



Τις διατάξεις του Ν. 4152/13 ( ΦΕΚ107/Α΄/13 ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12,
4093/12 και 4127/2013» και ειδικότερα της παρ.Ζ΄: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην
οδηγία 2011/7 της 16ηςΦεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές



Τις διατάξεις του Ν.4013/11 «περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..» (ΦΕΚ 204/Α/2011), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει



Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/2010), όπως ισχύει



Την από 24‐5‐2016 ΠΟΛ. 1061/2016 περί Κοινοποίησης διατάξεων του νόμου «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την
κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών



Tις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄/99) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και
άλλες διατάξεις » όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει
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Τις διατάξεις του ΠΔ 28/2015 ( ΦΕΚ 34/Α/2015) περί «Κωδικοποίησης διατάξεων για την
πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».



Tις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α/05‐08‐16).



Την υπ’αρ. 57654/22‐05‐2017 απόφαση (ΦΕΚ 1781/23‐05‐2017) περί «Ρύθμισης ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».



Tις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος» (ΦΕΚ
43/Α΄/1994).



Tις διατάξεις του Ν.4172/13 «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/12, 4093/12 και 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ167/Α/23.7.13).



Tις διατάξεις του Ν.4172/13 «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/12, 4093/12 και 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ167/Α/23.7.13).



Την υπ΄ αριθ. 134453/23‐12‐2015 ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ‐ ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής
υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014» ΦΕΚ 2573/Β/28‐12‐2015 ».



Το υπ΄ αριθ. 2/95117/0026/29‐11‐2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών «περί Υπολογισμού
τελών χαρτοσήμων επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.».



Την υπ’αρ.1191/14‐03‐2017 (ΦΕΚ 969/Β/17‐03‐2017) ΚΥΑ περί «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ( Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών του
εφαρμογής της παρ.3, του άρθρου 350 του Ν.4412/2016».



Tις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, περί «Συγκρότησης συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (ΦΕΚ 226/Α/11).



Οι διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).



Η υπ΄αριθ. πρωτ. 63937/30‐12‐2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής
Ανασυγκρότησης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί Μεταφοράς και Κατανομής αρμοδιοτήτων
του άρθρου 69Γ του ν.4270/2014 στις υφιστάμενες οργανικές μονάδες της Γεν. Δ/νσηςΟικ/κών,
Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλ. Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 55/Β/2017).



Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»



Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»



Τον Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138/16.06.2011) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες
διατάξεις»



Το άρθρου 4 «Αύξηση ΦΠΑ και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης» του N. 3845/2010 (ΦΕΚ Α’
65/06.05.2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από
τα κράτη‐μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»



Την με αρίθμ. πρωτ. 692/26‐03‐2019 απόφαση ΕΚΠΑΑ “Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού του
άρθρου 127 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει»



To Π.δ. 325/2000 «Συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και
Αειφόρου Ανάπτυξης» (Α΄ 266)
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Την υπ’ αριθμ. 25200/8−11−2011 κοινή υπουργική
εποπτευόμενων από τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α.» (Β΄ 2612)



Την ΚΥΑ 12935 (ΦΕΚ Β’ 1247/24‐06‐2015) «Επανασύσταση του Ι.Γ.Μ.Ε. και Μετονομασία του
Ε.Κ.Β.Α.Α»



Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης της 18/09/2018 (10η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΠΑΑ) με θέμα τη
«Διερεύνηση δυνατότητας χρηματοδότησης έργου εκπόνησης του Εθνικού Προγράμματος
Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Απογραφής Εκπομπών Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο
πλαίσιο της Οδηγίας NEC (2016/2284/EE)».



Tων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

απόφαση

«Συγχώνευση

φορέων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (σταθμισμένα κριτήρια), με
σκοπό την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για το έργο «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές
και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς
και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της
Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP».
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000€) μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ
(49.600€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του
τακτικού προϋπολογισμού του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο της προσφορά τους, στο πρωτόκολλο του Εθνικού Κέντρου
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, ΤΚ 145 61 Κηφισιά, το
αργότερο μέχρι τις 17/04/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 που είναι η καταληκτική ημερομηνία
κατάθεσης προσφορών. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η 18/04/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στον 6ο
όροφο του κτιρίου ΥΠΕΝ, επί της οδού Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση:


Στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια (www.diavgeia.gov.gr)



Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (www.eprocurement.gov.gr)



Στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής http://ekpaa.ypeka.gr/ κάτω από την επικεφαλίδα
«ΝΕΑ».
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Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και το αντικείμενο του διαγωνισμού παρέχονται από το Εθνικό
Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8089 271, e‐mail: info‐
ekpaa@prv.ypeka.gr.
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα παρακάτω συνημμένα παραρτήματα, τα οποία
αποτελούν αναπόσπασπο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Για οποιαδήποτε άλλο θέμα δεν ρυθμίζεται
από την παρούσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147).
Συνημμένα: Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Παροχή
Υπηρεσίας «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών
ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης
LRTAP» και τα Παραρτήματα αυτής:
‐
Παράρτημα Ι: Αντικείμενο Έργου
‐
Παράρτημα ΙΙ: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
‐
Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
‐
Παράρτημα ΙV: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
‐
Παράρτημα V: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠΑΑ
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Έπαυλη Καζούλη, λεωφ. Κηφισίας 241, 145 61 Κηφισιά
Τηλ. 210 8089271, 3, Fax 210 8084707, e-mail: info-ekpaa@prv.ypeka.gr, http://ekpaa.ypeka.gr/

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤHN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων,
ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης
LRTAP».
(CPV: 90711500‐9 ‐Περιβαλλοντική παρακολούθηση)
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής
βάσει του άρθρου 117 του ν. 4412/16
(Προϋπολογισμός: 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης

Ταχυδρομική διεύθυνση

Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241

Πόλη

Κηφισιά

Ταχυδρομικός Κωδικός

14561

Χώρα

Ελλάδα

Τηλέφωνο

210 8089 271

Φαξ

210 8084 707

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

info‐ekpaa@prv.ypeka.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

κα Α. Ρούβαλη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://ekpaa.ypeka.gr/

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης και ανήκει στους
Φορείς Γενικής Κυβέρνησης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η «ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση


Στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια (www.diavgeia.gov.gr)



Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) (www.eprocurement.gov.gr)



Στην επίσημη ιστοσελίδα της Αναθέτουσας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

Αρχής

www.ypeka.gr

στη

διαδρομή

β) Οι προσφορές θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης, Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, ΤΚ 145 61 Κηφισιά.

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας‐Χρηματοδότηση

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοιχτή διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του
ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη
βέλτιστη σχέση ποιότητας‐τιμής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.3.1 της παρούσας
απόφασης.
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Εθνικού Κέντρου
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για το έργο
«Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών
ρύπων,ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου
της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς
σύμβασης LRTAP», σύμφωνα με της τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και ειδικότερα το Παράρτημα Ι
«Αντικείμενο του Έργου».
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 90711500‐9 ‐Περιβαλλοντική παρακολούθηση.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός) ανέρχεται στο ποσό των 49.600,00€,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (χωρίς ΦΠΑ: 40.000,00€, ΦΠΑ 24%: 9.600,00€).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα μήνες από την υπογραφή της.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Αντικείμενο
του Έργου» της παρούσας διακήρυξης.
Hσύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία θα προκύψει από τη συσχέτιση της βαθμολόγησης των
κριτηρίων αξιολόγησης των προσφερόντων και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών τους από τον
μαθηματικό τύπο που προσδιορίζεται στην παράγραφο 2.3.2 «Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών»
της παρούσας διακήρυξης.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:


Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών &
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει



Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/09.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει



Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.



Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις ‐ Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα‐ Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.



Τις διατάξεις του Ν. 4152/13 ( ΦΕΚ107/Α΄/13 ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12,
4093/12 και 4127/2013» και ειδικότερα της παρ.Ζ΄: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην
οδηγία 2011/7 της 16ηςΦεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.
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Τις διατάξεις του Ν.4013/11 «περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..» (ΦΕΚ 204/Α/2011), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.



Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



Την από 24‐5‐2016 ΠΟΛ. 1061/2016 περί Κοινοποίησης διατάξεων του νόμου «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την
κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών.



Tις διατάξεις του Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄/99) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και
άλλες διατάξεις » όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.



Τις διατάξεις του ΠΔ 28/2015 ( ΦΕΚ 34/Α/2015) περί «Κωδικοποίησης διατάξεων για την
πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».



Tις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α/05‐08‐16).



Την υπ’αρ. 57654/22‐05‐2017 απόφαση (ΦΕΚ 1781/23‐05‐2017) περί «Ρύθμισης ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».



Tις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 «Περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος» (ΦΕΚ
43/Α΄/1994).



Tις διατάξεις του Ν.4172/13 «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/12, 4093/12 και 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ167/Α/23.7.13).



Tις διατάξεις του Ν.4172/13 «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/12, 4093/12 και 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ167/Α/23.7.13).



Την υπ΄ αριθ. 134453/23‐12‐2015 ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ‐ ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής
υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014» ΦΕΚ 2573/Β/28‐12‐2015 ».



Το υπ΄ αριθ. 2/95117/0026/29‐11‐2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών «περί Υπολογισμού
τελών χαρτοσήμων επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.».



Την υπ’αρ.1191/14‐03‐2017 (ΦΕΚ 969/Β/17‐03‐2017) ΚΥΑ περί «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ( Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών του
εφαρμογής της παρ.3, του άρθρου 350 του Ν.4412/2016».



Tις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011, περί «Συγκρότησης συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (ΦΕΚ 226/Α/11).



Οι διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).



Τον Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
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Τον Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’ 138/16.06.2011) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και άλλες
διατάξεις»



Το άρθρου 4 «Αύξηση ΦΠΑ και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης» του N. 3845/2010 (ΦΕΚ Α’
65/06.05.2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από
τα κράτη‐μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»



Την με αρίθμ. πρωτ. 692/26‐03‐2019 απόφαση ΕΚΠΑΑ “Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού του
άρθρου 127 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει»



To Π.δ. 325/2000 «Συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και
Αειφόρου Ανάπτυξης» (Α΄ 266)



Την υπ’ αριθμ. 25200/8−11−2011 κοινή υπουργική
εποπτευόμενων από τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α.» (Β΄ 2612)



Την ΚΥΑ 12935 (ΦΕΚ Β’ 1247/24‐06‐2015) «Επανασύσταση του Ι.Γ.Μ.Ε. και Μετονομασία του
Ε.Κ.Β.Α.Α»



Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου
Ανάπτυξης της 18/09/2018 (10η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΠΑΑ) με θέμα τη
Διερεύνηση δυνατότητας χρηματοδότησης έργου εκπόνησης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου
της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Απογραφής Εκπομπών Ατμοσφαιρικών Ρύπων στο πλαίσιο της
Οδηγίας NEC (2016/2284/EE).



Tων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

απόφαση

«Συγχώνευση

φορέων

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/04/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα
11.00.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με ταχυδρομείο ή με ιδιωτική εταιρεία μεταφοράς
αλληλογραφίας αλλά θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω
ημέρα και ώρα.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και
αξιολόγησης προσφορών την 18/04/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, στον 6ο όροφο του κτιρίου ΥΠΕΝ,
επί της οδού Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα.

1.6

Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο και τα παραρτήματα της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον
ιστότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε
http://ekpaa.ypeka.gr/.

στο

διαδίκτυο,

στην
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1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:
‐

Παράρτημα Ι: Αντικείμενο Έργου

‐

Παράρτημα ΙΙ: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

‐

Παράρτημα ΙΙΙ: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

‐

Παράρτημα ΙV: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

‐

Παράρτημα V: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
2.1.2 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα μέσω της επίσημης
ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής http://ekpaa.ypeka.gr/.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών (άρθρο 67 του Ν.4412/2016).
β) Όταν τα έγγραφα της Διακήρυξης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.3 Γλώσσα
Τα έγγραφα της Διακήρυξης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
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Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05‐10‐61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα ‐εταιρικά ή μη‐ με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.4 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές (εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης) εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη ‐ μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή
στα κράτη‐μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να παρέχονται με Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
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2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής ‐ Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος‐μέλος της Ένωσης,
β) κράτος‐μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) 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.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3.Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης
στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης‐πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών‐μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης‐πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης‐πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
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συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης‐πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
β) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.2.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
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οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται
σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.2.4. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
Κριτήρια Επιλογής
2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από
τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα ΧI του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
2.2.4 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
1) να διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία, ικανότητα και τεχνογνωσία, σε συναφή με το έργο αντικείμενα,
με τουλάχιστον δύο (2) έτη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων
από την ενέργεια, βιομηχανικές διαδικασίες, αγροτικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, απόβλητα,
μεταφορές, τον οικιακό και τον τριτογενή τομέα, με έμφαση στις απογραφές και προβλέψεις των
ατμοσφαιρικών ρύπων που προβλέπονται στην Οδηγία 2016/2284/ΕΕ (NEC).
2) να έχουν υλοποιήσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας τουλάχιστον 1 (ένα) έργο σχετικό με
το αντικείμενο του έργου.
3) να διαθέτουν Ομάδα Έργου με επιστημονική επάρκεια, εξειδίκευση και ικανότητα να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του έργου.
4) να διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής και
απρόσκοπτη εκτέλεση της σύμβασης καθώς και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3
και 2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
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Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698.2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Παράρτημα ΙΙ στην παρούσα διακήρυξη,
το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας για το
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπέι τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα
Α.Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4 κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/1016.
Β.1.Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους‐μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1.
β)

για τις παραγράφους 2.2.2.21 και 2.2.2.3 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους‐μέλος ή χώρας.

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα,

1

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μερινούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία καλύπτουν και το χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικοτερα οριζόμενα
στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
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για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων2.
Αν το κράτος‐μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2.2.2.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη‐μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους‐μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στη
περίπτωση β’ της παραγράφου 2.2.2.3.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2γ της παρούσας διακήρυξης, πιστοποιητικό από τη
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
δ) για την παράγραφο 2.2.2.5, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.3 (απόδειξη καταλληλότητας για τη άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος ΙΧ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη‐μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
Επιμελητήριο.
Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

Α/Α

2



Αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του υποψηφίου Αναδόχου (επιχειρηματική δομή,
τομείς δραστηριότητας)



Πίνακα των κυριότερων συναφών έργων που υλοποίησε ή στα οποία συμμετείχε ο
διαγωνιζόμενος την τελευταία πενταετία. Ο Πίνακας θα πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή:
Αναθέτουσα
αρχή

Τίτλος
έργου

Συνοπτική
περιγραφή
του Έργου

Διάρκεια
Εκτέλεσης
Έργου

Π/Υ έργου
χωρίς ΦΠΑ

Παρούσα
φάση

Με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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Αναφορικά με το τουλάχιστον ένα (1) επιτυχώς ολοκληρωμένο έργο σχετικό με το αντικείμενο του έργου,
η επάρκεια αποδεικνύεται εφόσον για κάθε έργο που δηλώνεται προσκομιστεί είτε βεβαίωση καλής
εκτέλεσης της αναθέτουσας δημόσιας αρχής, είτε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των
επικαλούμενων συμβάσεων.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει έγγραφα/πιστοποιητικά/βεβαιώσεις κ.λπ. που
αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στοιχεία.
Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα ώστε να
δίνουν σαφή εικόνα της εμπειρίας του διαγωνιζομένου στην υλοποίηση αντίστοιχων με το αντικείμενο της
παρούσας έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.4.
Τα σχετικά στοιχεία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, ώστε να
δίνουν σαφή εικόνα της εμπειρίας του διαγωνιζόμενου στην υλοποίηση αντίστοιχων με το αντικείμενο της
παρούσας έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.4.
Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την εμπειρία του διαγωνιζομένου σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4
δύναται να κατατεθεί συμπληρωματικά ως προς τα ανωτέρω.


Την Ομάδα Έργου που θα αποτελείται από:
o Έναν Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον επτά (7) έτη επαγγελματικής
εμπειρίας και τουλάχιστον δύο (2) έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε απογραφές και προβλέψεις
των ατμοσφαιρικών ρύπων που προβλέπονται στην Οδηγία 2016/2284/ΕΕ (NEC).
o Λοιπά στελέχη επιστημόνων επιστημόνων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε συναφή με το έργο
αντικείμενα, μηχανικοί ή θετικής κατεύθυνσης κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού
διπλώματος, τουλάχιστον 5ετούς επαγγελματικής εμπειρίας, με τουλάχιστον δύο (2) έτη
επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από την ενέργεια,
βιομηχανικές διαδικασίες, αγροτικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, απόβλητα, μεταφορές,
οικιακό και τριτογενή τομέα, και με έμφαση στις απογραφές και προβλέψεις των ατμοσφαιρικών
ρύπων που προβλέπονται στην Οδηγία 2016/2284/ΕΕ (NEC).
Ο Υπεύθυνος Έργου και δύο τουλάχιστον μέλη της ομάδας έργου θα πρέπει να έχουν άριστη ή πολύ
καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας ενώ τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας θα πρέπει να έχουν
τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Η άριστη, πολύ καλή ή καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Α/Α

Συμπληρωμένο τον Πίνακα των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν στην Ομάδα
Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Ονοματεπώνυμο
Στελέχους

Ειδικότητα

Θέση στην Ομάδα
Έργου

Αρμοδιότητες/
Καθήκοντα



Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου, στο οποίο να περιγράφονται
οι ως άνω απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου ώστε να προκύπτει ρητά η εξειδικευμένη γνώση
και εμπειρία, συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση για το αληθές τους.



Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις/Συμβάσεις προς τεκμηρίωση της ζητούμενης εργασιακής εμπειρίας.



Σε περίπτωση που στην Ομάδα Έργου περιλαμβάνονται στελέχη που δεν συνδέονται με εξαρτημένη
σχέση εργασίας με τον προσφέροντα, είναι αναγκαία η προσκόμιση υπεύθυνων δηλώσεών τους
αναφορικά:
α) με την ύπαρξη σχετικής συμφωνίας συνεργασίας με τον προσφέροντα
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β) με τη μη συμμετοχή τους με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά για τον ίδιο
διαγωνισμό και
γ) με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής).
Η Ομάδα Έργου θα είναι στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής για οποιοδήποτε θέμα παρουσιαστεί
σχετικό με το έργο και για συμμετοχή σε οποιαδήποτε τακτική ή έκτακτη σύσκεψη λάβει χώρα.
Β.4. Για την απόδειξη τη νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής, κλπ.), τυχόν τρίτοι στους οποίους έχει
χορηγηθεί άδεια εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου
διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου.
Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3

Κριτήριο Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης – Κριτήρια αξιολόγησης
Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει μόνο τις
προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της παρούσας
προκήρυξης.
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση
τα παρακάτω κριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.
Κριτήρια τεχνικής προσφοράς
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Κριτήριο
Περιγραφή

Συντελεστής
βαρύτητας (σi)

Κ1

Σαφήνεια της πρότασης ως προς την κατανόηση του
αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης.

30%

Κ2

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, ανάλυση των
προσφερόμενων υπηρεσιών, καταλληλότητα και
αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων μεθόδων,
εργαλείων και παραδοτέων. Επισήμανση πιθανών
μεθοδολογικών ζητημάτων κατά την υλοποίηση του

40%

(Κi)
90‐120
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έργου και διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων για την
επίλυσή τους.

Κ3

Στελέχωση της Ομάδας Έργου. Κάλυψη βασικών περιοχών
εξειδίκευσης του έργου. Πληρότητα και επάρκεια
σχήματος οργάνωσης ομάδας έργου και κατανομής
εργασιών. Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα
οργανωτικού σχήματος.

30%

Σύνολο

100%

Βαθμολόγηση τεχνικής προσφοράς
Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών (ΤΠ) γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο:
ΤΠ = (σ1Κ1) + (σ2Κ2) + (σ3xΚ3)
όπου:
«σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου αξιολόγησης Κν και ισχύει σ1+σ2+σ3+σ4=1. H σχετική
στάθμιση που προσδίδεται σε καθένα από τα κριτήρια που έχουν επιλεγεί παρατίθεται στον παραπάνω
πίνακα.
Τα κριτήρια αξιολόγησης Κν βαθμολογούνται από 90 έως 120.
Η βαθμολογία των κριτηρίων καθορίζεται σε βαθμούς 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται επαρκώς
οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 120 στις περιπτώσεις που
υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης ενώ μειώνεται μέχρι βαθμούς 90 στις περιπτώσεις που
δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις των
προδιαγραφών είναι επουσιώδεις και η Τεχνική Προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή.
Εάν κάποιος υποψήφιος βαθμολογηθεί με λιγότερες από 90 μονάδες έστω και σε ένα κριτήριο,
απορρίπτεται η προσφορά του.
Συνεπώς:
ΤΠ = (0,30xK1) + (0,40xK2) + (0.30xK3).
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2o) δεκαδικό ψηφίο.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς ορίζεται σε 80%.
Βαθμολόγηση οικονομικής προσφοράς
Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠι της κάθε
οικονομικής προσφοράς ΟΠι ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, ως εξής:
ΒΟΠι = 100 x (1‐ΟΠι/ΠΑ),
όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή. Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο)
δεκαδικό ψηφίο.
Ο συντελεστής βαρύτητας της βαθμολογίας της οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε 20%.
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2.3.2

Διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών θα ακολουθήσει τα παρακάτω στάδια:
(α)

Τεχνική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών.

(β)

Οικονομική αξιολόγηση των ίδιων προσφορών.

(γ)

Τελική κατάταξη των προσφορών κατά αύξουσα σειρά του τελικού βαθμού, σε Συγκριτικό Πίνακα
κατάταξης

Βαθμολογούνται μόνο οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα Δικαιολογητικά
συμμετοχής κρίθηκαν πλήρη και οι Τεχνικές Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν,
σύμφωνα με τα παραπάνω.
Επίσης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής:
 είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
 παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.
Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως
επουσιώδεις.
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε
σχετικό πρακτικό της Επιτροπής.
Για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας ‐ τιμής, η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα:
U = ΤΠ * 80% + ΒΟΠ * 20%
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο
αριθμό στο U.
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική προσφορά, η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές, σε ημέρα και ώρα που θα
τους γνωστοποιηθεί.

2.4

Κατάρτιση ‐ Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη Διακήρυξη και τα Παραρτήματά
της, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του έργου. Αντιπροσφορές, προσφορές για τμήμα του
προκηρυσσόμενου έργου και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
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Οι προσφέροντες με την υποβολή της προσφοράς τους, εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως ένσταση
επί της διακήρυξης ή εάν έχει απορριφθεί η ένσταση αυτή, θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης και δεν δύνανται με την προσφορά τους ή οποιοδήποτε
άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση νομικού προσώπου
θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο
όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.
Η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών τους στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή να παρατείνει την προθεσμία.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1.Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η
17/04/2019, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην ως άνω προθεσμία είτε
(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε
(β) με συστημένη επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή ή με αποστολή επι αποδείξει προς την Αναθέτουσα
Αρχή στη διεύθυνση Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ.
Κηφισίας 241, ΤΚ 145 61 Κηφισιά, είτε
(γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση Εθνικό Κέντρο
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, ΤΚ 145 61 Κηφισιά
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής που διεξάγει τον
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζεται παραπάνω. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή
άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί
εγκαίρως.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα μέσα σε ενιαίο και σφραγισμένο φάκελο
(κυρίως φάκελος προσφοράς) που θα περιέχει τους επιμέρους τρεις (3) φακέλους που προβλέπονται
κατωτέρω αναλυτικά. Ένα από τα δύο αντίτυπα αποτελεί το πρωτότυπο της προσφοράς που
υπογράφεται και μονογράφεται ανά φύλλο:
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου)
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γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Το πρωτότυπο είναι επικρατέστερο σε περίπτωση διαφοράς με το αντίγραφο.
Δεν πρέπει, επί ποινή απαραδέκτου, να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν
να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς, καθώς και οι τρεις επιμέρους σφραγισμένοι φάκελοι του ενιαίου
φακέλου των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν:
α) τη λέξη «Προσφορά»
β) την επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής
γ) τον τίτλο της Σύμβασης
δ) την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών
ε) την επωνυμία και τη διεύθυνση καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ και διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του προσφέροντα [σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα
στοιχεία αυτά για όλα τα μέλη της]
στ) την ένδειξη : «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή από το πρωτόκολλο», ως εξής:

Για τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ …..
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων,
ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης
LRTAP»
με αναθέτουσα αρχή το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 17/04/2019
ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Εκτός του ενιαίου φακέλου, η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από:
α) αίτηση που θα φέρει σφραγίδα του νομικού προσώπου και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του,
για την πρωτοκόλλησή της, στην οποία θα αναγράφεται οπωσδήποτε:
i.

ο διαγωνισμός στον οποίο αφορά

ii.

ο τίτλος του έργου

iii.

τα στοιχεία του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο
φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό
τηλεφώνου, fax, e‐mail).

iv.

ότι το σύνολο της προσφοράς ισχύει και δεσμεύει αυτόν για 6 μήνες από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς
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β) παραστατικό εκπροσώπησης εκείνου που συντάσσει/υπογράφει ή/και υποβάλλει την προσφορά,
εφόσον οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται μέσω αντιπροσώπου του προσφέροντος, που δεν είναι
νόμιμος εκπρόσωπός του. Με το ίδιο παραστατικό μπορεί να δοθεί και εξουσιοδότηση σε
αντιπρόσωπο του προσφέροντος να παρίσταται κατά την αποσφράγιση της προσφοράς και σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας.
Το παραστατικό εκπροσώπησης δύναται να συνίσταται:
i.

Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή
εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής,

ii. Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο
εκπροσώπησης από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
iii. Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: εταιρικό ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το
γνήσιο της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης,
iv. Ενώσεις προσώπων/Κοινοπραξίες: πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους, με
το οποίο εξουσιοδοτείται εκπρόσωπος για την υποβολή της προσφοράς ή πληρεξούσιο
εκπροσώπησης.
v. Λοιπά νομικά πρόσωπα: απόφαση αρμοδίου οργάνου που δεσμεύει το νομικό πρόσωπο.
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
β) σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
γ) σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» Προσφορές που περιέρχονται στην
αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της
παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και
ώρα που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις, που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
O Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιέχει δύο (2) (υπο)φακέλους, ένα φάκελο με τα
πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής και ένα φάκελο με αντίγραφα αυτών. Ο φάκελος με τα
πρωτότυπα δικαιολογητικά, υπερισχύει του φακέλου των αντιγράφων σε περίπτωση διαφορών μεταξύ
της.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4
του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.5 της παρούσας
διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί σε
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επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
διακήρυξης (Παράρτημα V).
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται:
 είτε από όλα τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα.
Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, όταν δηλαδή περισσότερα πρόσωπα έχουν υποχρέωση
υπογραφής του ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI: «Τελικές δηλώσεις», του ίδιου (και όχι διαφορετικού
για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ.
 είτε μόνο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο (νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο) του οικονομικού φορέα
όπου επέρχεται προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, της προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης. Ένωση/Κοινοπραξία: Στην
περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το ΤΕΥΔ υποβάλλεται χωριστά από
κάθε μέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.
Νομιμοποιητικά στοιχεία του προσφέροντος
1. Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος
από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και της τυχόν μεταβολές του.
2. Για τα νομικά πρόσωπα υποβάλλονται:
i.

αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού (συνιστάται η προσκόμιση του τυχόν κωδικοποιημένου
καταστατικού) ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού
προσώπου και τυχόν τροποποιήσεις του (π.χ. ΦΕΚ, ανακοίνωση σύστασης από ΓΕ.ΜΗ.,
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού κ.λπ.).,

ii. απόφαση του δεσμεύοντος αρμόδιου οργάνου με την οποία:


εγκρίνεται η συμμετοχή του νομικού προσώπου στο διαγωνισμό,



ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος, εκτός εάν η εξουσία της εκπροσώπησης του υπογράφοντος
απορρέει από το καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά της νόμιμες διατάξεις
π.χ. ΦΕΚ εκπροσώπησης, ανακοίνωση ΓΕ.ΜΗ.

3. Η προσφορά των ενώσεων / κοινοπραξιών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους της οικονομικούς
φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της. Αντίγραφο της
σχετικής πράξης εξουσιοδότησης περιλαμβάνεται στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες συμμετεχόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν:
‐ τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα στην ένωση ή
κοινοπραξία.
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‐ συμφωνητικό συνεργασίας όπου τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας: (α) αναλαμβάνουν
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την
ευθύνη για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, (β) ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της
ένωσης/κοινοπραξίας και των μελών της για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την
εκπροσώπησή της ένωσης/κοινοπραξίας και των μελών έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, στην
περίπτωση που δεν υπογράφουν όλα τα μέλη της ένωσης την κοινή προσφορά, (γ) δηλώνουν
κοινό εκπρόσωπο/συντονιστή της ένωσης ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση
όλων των μελών της ένωσης, (δ) προσδιορίζουν την έκταση – ποσοστό συμμετοχής κάθε
μέλους στην ένωση/κοινοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ
της), (ε) οριοθετούν με σαφήνεια το είδος συμμετοχής και το μέρος του έργου που
αναλαμβάνει κάθε μέλος στην ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της προσφοράς.
2.4.4 Περιεχόμενο Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»
Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει δύο (2) (υπο)φακέλους, ένα φάκελο με την πρωτότυπη
τεχνική προσφορά (κατάλληλα υπογεγραμμένης) και ένα φάκελο με αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς. Η
πρωτότυπη τεχνική προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. Στον
υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς «Αντίγραφο» θα περιλαμβάνεται και η τεχνική προσφορά σε
ηλεκτρονική μορφή (cd μη επανεγγράψιμο).
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική
επάρκεια του προσφέροντος, βάσει του αντικειμένου της Σύμβασης και σύμφωνα με τα ζητούμενα στην
“Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης” (Παράρτημα Ι). Η κάλυψη
των υποχρεώσεων για την τεχνική προσφορά απαιτεί από τους υποψήφιους τη δέσμευση ότι θα
ανταποκριθούν στις τεχνικές απαιτήσεις του έργου. Ο οικονομικός φορέας με την προσφορά του,
δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο
σύμφωνα με την προσφορά του και τους όρους της Διακήρυξης.
Τονίζεται ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα
Οικονομικά Στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά
αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
α) Σαφή πρόταση αναφορικά με την κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων του έργου.
Αναλυτική περιγραφή του πλαισίου αναφοράς του έργου αναφορικά με τα παραδοτέα που
απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του.
β) Μεθοδολογία υλοποίησης, οργάνωσης και διοίκησης της σύμβασης. Ανάλυση των παρεχομένων
υπηρεσιών και τεκμηρίωση της πληρότητας και ποιότητάς τους. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με
τον οποίο ο Προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει μεθοδολογικά, οργανωτικά και διοικητικά τα
επιμέρους παραδοτέα της σύμβασης. Τεκμηρίωση του τρόπου επίτευξης της ποιότητας και
πληρότητας των παραδοτέων της σύμβασης. Η πρόταση θα πρέπει να αναφέρεται επίσης και στα
ενδεχόμενα προβλήματα που δύναται να προκύψουν και στον τρόπο επίλυσής τους, καθώς και στο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι
της παρούσας διακήρυξης.
γ) Τη στελέχωση της Ομάδας Έργου, την κατανομή διακριτών αρμοδιοτήτων στα μέλη της και την
τεκμηρίωση της ικανότητας και αποτελεσματικότητας του οργανωτικού σχήματός της.
Αναλυτική περιγραφή της ομάδας έργου και του οργανωτικού της σχήματος, με έμφαση στα σαφή
καθήκοντα των μελών της, στην επάρκεια των μελών της, για να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη
εκτέλεση της σύμβασης. Επίσης, αναφορά για το βαθμό συνοχής της Ομάδας Έργου ανάλογα με τις
σχέσεις συνεργασίας (μόνιμες ή περιστασιακές) των στελεχών της με τους προσφέροντες και την
έκταση προηγούμενων συνεργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας.
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
Ο Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα φάκελο με την πρωτότυπη
οικονομική προσφορά (κατάλληλα υπογεγραμμένη) και ένα φάκελο με αντίγραφο της οικονομικής
προσφοράς. Η πρωτότυπη οικονομική προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών
μεταξύ τους. Στον υποφάκελο της οικονομικής προσφοράς «Αντίγραφο» θα περιλαμβάνεται και η
οικονομική προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (cd μη επανεγγράψιμο).
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ
της παρούσας διακήρυξης. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο. Στην
οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες.
Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και εισφορές, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Οι προσφερόμενες τιμές είναι
σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180
ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς που
αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους
δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
HΑναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών),2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,3
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 της παρούσης
διακήρυξης,
3

Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ‐ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια,
παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι
οποίοι λαμβάνουν γνώση των στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, όπως
ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 τουΝ.4412/16.
Τα επιμέρους στάδια στην διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, έχουν ως εξής:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής
προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται και ελέγχονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται
από το παραπάνω όργανο και φυλάσσονται, προκειμένου να αποσφραγισθούν μετά την αξιολόγηση των
δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς από την Επιτροπή.
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την
αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια οι φάκελοι της
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την
οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία.
Το πρακτικό αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να είναι
ενιαίο, και κοινοποιείται από το ως άνω όργανο στους συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται
με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
Με την ολοκλήρωση διαδικασίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και
ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. Η
Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν
και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη
των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα
χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς
φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.4412/2016. Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου
(«Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες.
Επίσης σημειώνεται ότι η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

Σελίδα 31

ΑΔΑ: ΨΣΤΜ46Ψ8ΟΧ-ΝΑΧ

19PROC004745976 2019-04-05

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης ‐ Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της
παραγράφου 2.2.4 και τα οποία αναφέρονται κάτωθι:
Α. Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους‐μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E.,
Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις
νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους
τους.
Β. Για την περίπτωση (α) της παραγράφου 2.2.3.2 :
1. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) στους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους είναι υπόχρεος σε καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις.
Για την περίπτωση (β) της παραγράφου 2.2.3.2, Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Γ. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα,
σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου
εκπροσώπου.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, προσκομίζονται με διαβιβαστικό από τον προσφέροντα («προσωρινό
ανάδοχο»), στο πρωτόκολλο του Εθνικού Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Έπαυλη
Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, ΤΚ 145 61 Κηφισιά.
Αν μετά κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης,
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ειδοποίησης του. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της
ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i)

κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα
των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα της παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση ‐ σύναψη σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο ενστάσεων και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών.
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3.2.
Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης εντός προθεσμίας
που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την ως άνω σύμβαση μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από βάσει ποιοτικών κριτηρίων προσφορά.

3.4

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την
άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
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Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής η οποία αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν
γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο
άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της
οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία διαβιβάζει την ένσταση μαζί με
αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία τελικά αποφασίζει.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν.4412/2016.
Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυήσεις – Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο προσωρινός ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της
συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
Η εν λόγω εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται (ή τον κύριο του έργου ή τονφορέα κατασκευής
στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχήςτεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών),
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρτου οποίου εκδίδεται
η εγγύηση,
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου,
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
και,
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο ‐ Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
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δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, θα ακολουθεί τις τμηματικές
παραδόσεις (βάσει της οριστικής παραλαβής των παραδοτέων του έργου) και θα περιγράφεται αναλυτικά
στην τελική σύμβαση.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
δ)Φόρος εισοδήματος του άρθρου 64 του Ν.4172/2013 (8% επί της καθαρής αξίας).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Ο ΦΠΑ βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου ‐ Κυρώσεις

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Αν η προθεσμία που τεθεί με
την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Δεν κηρύσσεται έκπτωτος
όταν: α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, β) συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας.
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2, 6.3. (Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων –
αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221
του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από Επιτροπή που θα οριστεί με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία και θα εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού
Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, αρμόδιο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και
Αειφόρου Ανάπτυξης.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 9 μήνες.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016.
Η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών
ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.

6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –Αντικείμενο έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, 145 61 Κηφισιά
Τηλ.: 210 8089 271 Fax: 210 8084 707
Πληροφορίες: Α. Ρούβαλη
e‐mail: info‐ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤHN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ
«Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών
ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος
Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της
διεθνούς σύμβασης LRTAP»
(CPV: 90711500‐9 ‐Περιβαλλοντική παρακολούθηση)
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
βάσει του άρθρου 117 του ν. 4412/16
(Προϋπολογισμός: 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A.1

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο έχει ως στόχο την κάλυψη των εθνικών υποχρεώσεων της χώρας για το έτος 2019
σχετικά με τις εθνικές απογραφές εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων και
προβλέψεις εκπομπών τους, την ενημερωτική έκθεση απογραφής τους καθώς και την
κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στο πλαίσιο της
Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC), της εθνικής νομοθεσίας (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/67467/3577/5.10.18,
ΦΕΚ 4740Β΄) και της σύμβασης LRTAP.
Πρόσθετο στόχο του έργου αποτελεί η υποστήριξη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και
Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ στη διαδικασία της διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (η οποία επικουρείται στο έργο της από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος)
και με το Centre on Emission Inventories and Projections, κατά την εξέταση των δεδομένων
των ανωτέρω υποχρεώσεων μετά την υποβολή τους.
A.2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου απαιτείται:
(α) η κατάρτιση και επικαιροποίηση των εθνικών απογραφών εκπομπών ατμοσφαιρικών
ρύπων από όλες τις πηγές ανά κατηγορία πηγής
(β) η κατάρτιση και επικαιροποίηση προβλέψεων εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων,
(γ) η σύνταξη των προβλεπόμενων αναφορών Απογραφής (εκθέσεις και ηλεκτρονικά
μορφότυπα),
(δ) η κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και η
σύνταξη των προβλεπόμενων αναφορών (έκθεση παρουσίασης του προγράμματος και
ηλεκτρονικό μορφότυπο),
(ε) η υποστήριξη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του
ΥΠΕΝ κατά τη διάρκεια της εξέτασης των δεδομένων των εθνικών απογραφών και όλων των
σχετικών εκθέσεων που θα συνταχθούν κατά τη διάρκεια του έργου ή ακόμη και μετά τη λήξη
του σχετικά με τις ανωτέρω εθνικές υποχρεώσεις.
Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Έργο περιλαμβάνουν τα εξής:
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A.2.1

Υπολογισμός των εθνικών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων ανά κατηγορία πηγής, η
εκπόνηση προβλέψεων εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων, η ενημερωτική έκθεση
απογραφής και η κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής
Ρύπανσης .

A.2.1.1 Υπολογισμός των συνολικών εθνικών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων ανά κατηγορία πηγής

Υπολογισμός των συνολικών εθνικών εκπομπών των παρακάτω αναφερόμενων
ατμοσφαιρικών ρύπων ανά κατηγορία πηγής NFR (Nomenclature For Reporting)1,2:
Ρύπος

Χρονοσειρά

‐ SO2, NOx, NMVOC, NH3, CO

Ετήσιες από το 1990 έως και το
Χ‐2 (2017)

‐ Βαρέα μέταλλα (Cd, Hg, Pb)
‐ POPs ‐έμμονοι οργανικοί ρύποι‐ (PAHs –πολυκυκλικοί
αρωματικοί υδρογονάνθρακες, βενζο(a)πυρένιο,
βενζο(b)φλουορανθένιο, βενζο(k)φλουορανθένιο,
ινδενο(1,2,3‐cd)πυρένιο, διοξίνες/φουράνια, PCBs –
πολυχλωροδιφαινύλια‐, HCB‐εξαχλωροβενζόλιο‐)

Χ έτος υποβολής

‐ ΑΣ2,5, ΑΣ10

Ετήσιες από το 2000 έως και το
Χ‐2 (2017)

‐ BC εάν διατίθενται δεδομένα

Χ έτος υποβολής
A.2.1.2 Προβλέψεις εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων

Εκπόνηση προβλέψεων των εκπομπών των παρακάτω αναφερόμενων ατμοσφαιρικών ρύπων
ανά αθροιστική κατηγορία πηγών NFR:
Ρύπος

Χρονοσειρά

‐ SO2, NOx, NMVOC, NH3, ΑΣ2,5

Καλύπτουν τα έτη προβολής
2020, 2025, 2030 και κατά
περίπτωση 2040 και 2050

‐ BC εάν διατίθενται δεδομένα

A.2.1.3 Σύνταξη της ετήσιας ενημερωτικής έκθεσης απογραφής (Informative Inventory Report –IIR)

Η ετήσια ενημερωτική έκθεση απογραφής συνοδεύει τις εθνικές απογραφές και προβλέψεις
εκπομπών. Περιέχει αναλυτική περιγραφή ποιοτικών δεδομένων (όπως περιγραφή των κύριων
1

NFR Ονοματολογία για την υποβολή στοιχείων που καθορίζεται στη σύμβαση LRTAP.

2

Οι φυσικές εκπομπές αναφέρονται σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που ορίζονται στη σύμβαση LRTAP και στο
εγχειρίδιο EMEP/EEA για την απογραφή των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων. Δεν περιλαμβάνονται στο εθνικό
σύνολο εκπομπών και δηλώνονται χωριστά.
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εθνικών κατηγοριών πηγών, πηγές πληροφοριών για τις συγκεκριμένες μεθόδους, παραδοχές,
συντελεστές εκπομπών, τάσεις, αβεβαιότητες, μεταβολές μεθοδολογιών, πληροφορίες για τη
διασφάλιση της ποιότητας και την επαλήθευση) των απογραφών εκπομπών των παρακάτω
αναφερόμενων ατμοσφαιρικών ρύπων:
Ρύπος

Χρονοσειρά

‐ SO2, NOx, NMVOC, CO, NH3, ΑΣ10, ΑΣ2,5

Πληροφορίες
για
όλη
τη
χρονοσειρά ανάλογα με την
υποχρέωση απογραφής για κάθε
ρύπο

‐ Βαρέα μέταλλα (Cd, Hg, Pb)
‐ BC εάν διατίθενται δεδομένα
‐ ΡΟΡ (ολικοί πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες,
βενζο(a)πυρένιο, βενζο(b)φλουορανθένιο,
βενζο(k)φλουορανθένιο, ινδενο(1,2,3‐cd)πυρένιο,
διοξίνες/φουράνια, πολυχλωροδιφαινύλια,
εξαχλωροβενζόλιο)

Για τον υπολογισμό των συνολικών εθνικών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων ανά κατηγορία
πηγής, των προβλέψεων εκπομπών τους καθώς και τη σύνταξη της ετήσιας ενημερωτικής
έκθεσης απογραφής, που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, ο Ανάδοχος θα λάβει
υπόψη του και θα εφαρμόσει τις συμβουλευτικές κατευθύνσεις που δόθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Centre on Emission Inventories and Projections κατά τη διάρκεια
της εξέτασης των δεδομένων των εθνικών απογραφών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων που
υποβλήθηκαν το έτος 2017 και 2018 και όποια απαιτούμενη αναβάθμιση στη μεθοδολογία
υπολογισμού. Σε περίπτωση μη εφαρμογής κάποιου από τα παραπάνω για σοβαρό και
αντικειμενικό λόγο, απαιτείται σχετική τεκμηρίωση.
Όσον αφορά στις εκπομπές των πτητικών οργανικών ενώσεων εκτός του μεθανίου (NMVOC) ο
Ανάδοχος θα αξιολογήσει τη χρήση των ευελιξιών του άρθρου 5 της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ
(NEC) και του άρθρου 6 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/67467/3577/5.10.18 (ΦΕΚ 4740Β΄). Ο Ανάδοχος
θα υποστηρίξει τη Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας στη διαδικασία
χρήσης των μέσων ευελιξίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Περιβάλλοντος. Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει λεπτομερή μεθοδολογία υπολογισμού των
εκπομπών των πτητικών οργανικών ενώσεων εκτός του μεθανίου (NMVOC) από τη χρήση
διαλυτών λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες περιορισμού των εκπομπών
(NMVOC).
A.2.1.4 Κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Ο σκοπός του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης είναι να
περιορίσει τις ετήσιες ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου,
πτητικών οργανικών ενώσεων εκτός μεθανίου, αμμωνίας και λεπτών αιωρούμενων
σωματιδίων (ΑΣ2,5). Με τις εθνικές πολιτικές και τα μέτρα που θα περιλαμβάνει θα συμβάλλει
στην επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεων για τη μείωση των εκπομπών που ισχύουν από το
4
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2020 έως το 2029 και από το 2030 και εφεξής, όπως αυτές προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ της
Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/67467/3577/5.10.18, ΦΕΚ 4740Β΄).
Το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης το οποίο θα καταρτισθεί
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της
Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/1522 της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2018 για τον
καθορισμό κοινής μορφής για τα Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης,
πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που περιγράφονται:


Στο Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος 1 της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC)



Στο Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος 2 της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και αφορούν σε
υποχρεωτικά μέτρα. Στο Πρόγραμμα μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν μέτρα
μείωσης των εκπομπών που αναφέρονται ως προαιρετικά στο Παράρτημα ΙΙΙ, Μέρος 2
της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) ή μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος μετριασμού.



Στο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/1522 της Επιτροπής της 11ης
Οκτωβρίου 2018.

Το Εθνικό Πρόγραμμα που θα καταρτισθεί σύμφωνα με τα παραπάνω θα τεθεί σε δημόσια
διαβούλευση από το ΥΠΕΝ. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποστηρίξει τη Δ/νση ΚΑΠΑ
στην εξέταση των παρατηρήσεων και σχολίων της διαβούλευσης σε σχέση με το αποτέλεσμα
που επιφέρουν και στην τεκμηρίωση των τυχόν τροποποιήσεων. Ο Ανάδοχος θα προβεί στις
τελικές απαραίτητες προσαρμογές κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας ΤΔΟΕ (άρθρο 4 παρ. 4
σημεία β και γ, της KYA ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/67467/3577/5.10.18, ΦΕΚ 4740Β).
A.2.2

Σύνταξη των προβλεπόμενων Αναφορών Απογραφών εκπομπών, Προβλέψεων
εκπομπών και του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης
(εκθέσεις και ηλεκτρονικά μορφότυπα)

Για τη σύνταξη όλων των προβλεπόμενων Αναφορών Απογραφής και προβλέψεων εκπομπών,
όπως αυτές αναφέρονται στα κεφάλαια A.2.2.1, A.2.2.2 και A.2.2.3 θα εφαρμοσθούν οι
μεθοδολογίες που έχουν εγκριθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης LRTAP
(κατευθυντήριες γραμμές του EMEP για την υποβολή στοιχείων), και θα χρησιμοποιηθεί το
εγχειρίδιο EMEP/EEA όπως ισχύει για την απογραφή των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων
(εγχειρίδιο EMEP/EEA) που αναφέρεται σε αυτές και είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις:
http://www.ceip.at/ms/ceip homel/ceip home/reporting instructions/ και
http://www.ceip.at/ms/ceip homel/ceip home/adjustments gp/
Θα ληφθούν επίσης υπόψη τυχόν πρόσθετες λεπτομέρειες που αναφέρονται στο Παράρτημα
IV της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ.
Για τη σύνταξη του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, όπως αυτό
αναφέρεται στο κεφάλαιο A.2.2.4, θα εφαρμοσθούν οι μεθοδολογίες που αναφέρονται στις
κατευθυντήριες οδηγίες της Γεν. Δ/νσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Guidance
5

ΑΔΑ: ΨΣΤΜ46Ψ8ΟΧ-ΝΑΧ

19PROC004745976 2019-04-05

Έπαυλη Καζούλη, λεωφ. Κηφισίας 241, 145 61 Κηφισιά
Τηλ. 210 8089271, 3, Fax 210 8084707, e-mail: info-ekpaa@prv.ypeka.gr, http://ekpaa.ypeka.gr/

on the elaboration and implementation of the initial National Air Pollution Control Programmes
under the new National Emissions Ceilings Directive (2016/2284/EU)» στην τελευταία έκδοσή
τους
(http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=3
5723&no=2).
Θα ληφθούν επίσης υπόψη πρόσθετες λεπτομέρειες που αναφέρονται στο Παράρτημα IΙΙ της
Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ καθώς και στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2018/1522 της Επιτροπής
της 11ης Οκτωβρίου 2018.
A.2.2.1 Σύνταξη της αναφοράς Απογραφής των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων ανά κατηγορία πηγής

Η σύνταξη της ανωτέρω αναφοράς Απογραφής θα γίνεται σύμφωνα με το Revised 2014
Reporting guidelines (ECE/EB.AIR.125) και το μορφότυπο Annexes for the revised 2014
reporting guidelines/Annex_I_Emissions_reporting_template.xls ή το εκάστοτε ισχύον,
επικαιροποιημένο μορφότυπο.
A.2.2.2 Προβλέψεις εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων

Η σύνταξη της ανωτέρω αναφοράς θα γίνεται σύμφωνα με το Revised 2014 Reporting
guidelines (ECE/EB.AIR.125) και το μορφότυπο Annexes for the revised 2014 reporting
guidelines / Annex_IV_Projections_reporting_template.xls ή το εκάστοτε ισχύον,
επικαιροποιημένο μορφότυπο.
A.2.2.3 Σύνταξη της ετήσιας ενημερωτικής έκθεσης απογραφής (IIR)

Η σύνταξη της ανωτέρω αναφοράς θα γίνεται σύμφωνα με το Revised 2014 Reporting
guidelines (ECE/EB.AIR.125) και το μορφότυπο Annexes for the revised 2014 reporting
guidelines/Annex_II_Informative_Inventory_Report.pdf
ή
το
εκάστοτε
ισχύον,
επικαιροποιημένο μορφότυπο.
Οι παραπάνω αναφορές πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο
της Σύμβασης της Γενεύης για τη Διασυνοριακή Μεταφορά Μεγάλων Αποστάσεων
Ατμοσφαιρικών Ρύπων (CLRTAP) της Οικονομικής Επιτροπής του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών για την Ευρώπη (UN/UNECE).
Οι εθνικές απογραφές και προβλέψεις εκπομπών πρέπει να συμφωνούν με την εθνική ετήσια
απογραφή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος Χ‐3 και με τις προβλέψεις που
υποβάλλονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αρ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, καθώς και τις προβλέψεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού
Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, στη βάση των αναφερόμενων και στον Κανονισμό (ΕΕ)
αρ. 1999/2018.
A.2.2.4 Σύνταξη του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η σύνταξη του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης θα γίνει
σύμφωνα με το μορφότυπο που περιέχεται στο Παράρτημα της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ)
2018/1522 της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2018 για τον καθορισμό κοινής μορφής για τα
Εθνικά Προγράμματα Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και θα περιέχει τουλάχιστον τα
6
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υποχρεωτικά πεδία που αναφέρονται στο μορφότυπο. Θα περιέχει όλες τις πληροφορίες που
απαιτούνται ώστε να είναι εφικτή η υποβολή του με χρήση του EEA NAPCP reporting webtool.
(http://webq2test.eionet.europa.eu/). Η ηλεκτρονική υποβολή του Εθνικού Προγράμματος
δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου.
Το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα συνοδεύεται από συνοπτική
έκθεση που θα περιέχει οπωσδήποτε τα υποχρεωτικά πεδία του Παραρτήματος της
Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/1522 της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2018 για τα εξής:


Το εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την ποιότητα και τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα



Η πρόοδος που έχει σημειωθεί μέσω των τρεχουσών πολιτικών και μέτρων όσον
αφορά τη μείωση των εκπομπών και τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού
αέρα, και ο βαθμός εκπλήρωσης των υποχρεώσεων σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο,
σε σύγκριση με το 2005



Η προβλεπόμενη περαιτέρω εξέλιξη, με την παραδοχή ότι δεν πρόκειται να
τροποποιηθούν οι πολιτικές και τα μέτρα που έχουν ήδη εγκριθεί



Οι επιλογές πολιτικής που εξετάστηκαν με σκοπό τη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις
μείωσης των εκπομπών για το 2020 και το 2030, καθώς και των ενδιάμεσων επιπέδων
εκπομπών για το 2025



Οι πολιτικές που επιλέχτηκαν προς θέσπιση ανά τομέα, συμπεριλαμβανομένου
χρονοδιαγράμματος για τη θέσπιση, εφαρμογή και επανεξέτασή τους



Η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα μέτρα και οι πολιτικές που επιλέχθηκαν
διασφαλίζουν τη συνέπεια με τα σχέδια και τα προγράμματα που καταρτίζονται σε
άλλους συναφείς τομείς πολιτικής



Οι προβλεπόμενες συνδυασμένες επιπτώσεις των πολιτικών και μέτρων («Με
Πρόσθετα Μέτρα»‐ΜΠΜ, εφόσον η λήψη πρόσθετων μέτρων απαιτηθεί) στη μείωση
των εκπομπών, στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην οικεία επικράτεια και στα
γειτονικά κράτη μέλη και στο περιβάλλον και αντίστοιχες αβεβαιότητες

Τα παραπάνω που αφορούν στη σύνταξη του Εθνικού Προγράμματος θα παραδοθούν από τον
Ανάδοχο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα (Στην αγγλική γλώσσα θα παραδοθεί μόνο το
οριστικοποιημένο Εθνικό Πρόγραμμα και η συνοδευτική έκθεση μετά από την ολοκλήρωσης
της διαδικασίας της διαβούλευσης).
Το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται,
όπου υπάρχουν κοινά στοιχεία, με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 749/2014 της Επιτροπής όπως ισχύουν.
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A.2.3

Υποστήριξη της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του
ΥΠΕΝ κατά την εξέταση των δεδομένων των εθνικών απογραφών εκπομπών
ατμοσφαιρικών ρύπων και του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ατμοσφαιρικής
Ρύπανσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Centre on Emission Inventories and
Projections

Η εξέταση μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως ή επί τόπου και αφορά κατά κανόνα έλεγχο επί της
μεθοδολογίας, αλλά και επί της ουσίας των στοιχείων τα οποία έχουν υποβληθεί με τις
Αναφορές Απογραφής των προβλέψεων και της ενημερωτικής έκθεσης απογραφής και του
Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, όπως αυτές αναφέρονται στην
παράγραφο A.2.2.
Εφόσον η εξέταση είναι εξ αποστάσεως, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει τη
Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ στην σύνταξη
απαντητικών επιστολών και στην ανάληψη διορθωτικών ενεργειών σύμφωνα με τις υποδείξεις
των αξιολογητών ή στην υποβολή τυχόν πρόσθετων στοιχείων/αναφορών που θα ζητηθούν,
εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από την επιβλέπουσα υπηρεσία.
Εφόσον η εξέταση είναι επιτόπια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποστηρίξει τη Διεύθυνση
Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ σε θέματα διοργάνωσης της
επίσκεψης, χωρίς να αναλαμβάνει οργανωτικά έξοδα, καθώς και σε θέματα τα οποία
αποτελούν αντικείμενο του ουσιαστικού ελέγχου, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής των
αξιολογητών.
Μετά το πέρας της εκάστοτε εξέτασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει συμπληρωματικά
στοιχεία ή/και τεχνικές διορθώσεις των απογραφών, προκειμένου να καλυφθούν πλήρως
τυχόν ελλείψεις που θα επισημανθούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποστηρίξει τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και
Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΚΑ, έστω και εάν η εξέταση των Αναφορών Απογραφής
που θα υποβληθούν προκύψει μετά το φυσικό πέρας του έργου (χρόνος παράδοσης
Παραδοτέου Π1, Π2 και Π3).
Για κάθε επιθεώρηση θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο σχετική έκθεση.
Ο Ανάδοχος δύναται να συμμετάσχει, με τη διάθεση εμπειρογνωμόνων, σε σχετικές
συναντήσεις στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια του έργου, μετά από έγκριση της επιβλέπουσας
υπηρεσίας, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την τυπική διαδικασία Έγκρισης Μετακίνησης,
αδαπάνως για το ελληνικό δημόσιο. Το Υπουργείο μπορεί να ζητήσει τη συμμετοχή των
εμπειρογνωμόνων σε σχετικές συναντήσεις στο εξωτερικό όταν κρίνει απαραίτητη την
εκπροσώπηση από αυτούς, μέσω Απόφασης Έγκρισης Μετακίνησης που θα βαρύνει τις
πιστώσεις του Υπουργείου.
A.2.4

Διαδικαστικά θέματα

Α.2.4.1 Όλες οι Αναφορές Απογραφής (A.2.2.1, A.2.2.2, A.2.2.3), οι οποίες θα υποβάλλονται
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συντάσσονται από τον Ανάδοχο στην Αγγλική γλώσσα.
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Το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και η συνοδευτική έκθεση
(A.2.2.4) θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ εξετάζει τις
Αναφορές Απογραφής και το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης που
παραδίδει ο Ανάδοχος και διατυπώνει παρατηρήσεις. Ο Ανάδοχος λαμβάνει υπόψη του τις
παρατηρήσεις και προσαρμόζει ανάλογα τις Αναφορές Απογραφής και το Εθνικό Πρόγραμμα.
Στη συνέχεια, η υποβολή των Αναφορών Απογραφής και του Εθνικού Προγράμματος προς τον
τελικό αποδέκτη θα γίνεται από τη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της
Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ, αφού ο Ανάδοχος θα έχει συγκεντρώσει και επεξεργαστεί τις
παρατηρήσεις και συστάσεις της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της
Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ και των συναρμοδίων φορέων.
Αναπόσπαστο μέρος όλων των παραδοτέων του έργου αποτελεί η παράδοση στη Διεύθυνση
Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ όλων των πρωτογενών
στοιχείων καθώς και η περιγραφή των μεθόδων υπολογισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τις
υποχρεώσεις του παρόντος έργου σε ηλεκτρονική μορφή σε CD (3 αντίγραφα), καθώς και των
αναφορών Απογραφής σε έντυπη μορφή (σε 3 αντίγραφα), καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή
(MS Word και MS excel) σε CD (σε 3 αντίγραφα).
Α.2.4.2 Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και
Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ έχει την υποχρέωση να παράσχει στον Ανάδοχο όλη τη
σχετική πληροφόρηση και υποδομή που έχει. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη να
χρησιμοποιήσει την υποδομή και πληροφόρηση αυτή μόνο για τους σκοπούς του παρόντος
έργου.
Η συλλογή στοιχείων από φορείς εκτός ΥΠΕΝ αποτελεί ευθύνη του Αναδόχου, με τη
μεσολάβηση της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ,
όπου απαιτείται. Ακόμη ευθύνη του Αναδόχου αποτελεί ο έλεγχος της Διασφάλισης και
Ελέγχου της Ποιότητας της απογραφής.
A.3

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Παραδοτέο Π1


Αναφορά απογραφής των εθνικών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων ανά κατηγορία
πηγής (παράγραφοι A.2.1.1 και A.2.2.1)



Αναφορά προβλέψεων εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων (παράγραφοι A.2.1.2 και
A.2.2.2)



Ετήσια ενημερωτική έκθεση απογραφής (παράγραφοι A.2.1.3 και A.2.2.3)

Χρόνος παράδοσης: το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός
υπογραφή της Σύμβασης.
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Παραδοτέο Π2


Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (παράγραφοι A.2.1.4 και
A.2.2.4)

Χρόνος παράδοσης: το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός 7 μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης. Στο παραπάνω χρονικό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνεται το χρονικό
διάστημα που θα διαρκέσει η διαδικασία της διαβούλευσης του Εθνικού Προγράμματος που
θα διεξάγει το ΥΠΕΝ αλλά αφορά στο χρονικό διάστημα πριν και μετά αυτής.
Παραδοτέο Π3


Εκθέσεις υποστήριξης κατά την εξέταση των δεδομένων των εθνικών απογραφών
εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (παράγραφος A.2.3,
εφόσον παραστεί ανάγκη)



Τελική έκθεση του έργου που να περιλαμβάνει ως παράρτημα και όλες τις αναφορές
απογραφής που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος.

Χρόνος παράδοσης: το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των
δεδομένων των εθνικών απογραφών εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Centre on Emission Inventories and Projections και το αργότερο εντός 9 μηνών
από την υπογραφή της Σύμβασης.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, 145 61 Κηφισιά
Τηλ.: 210 8089 271 Fax: 210 8084 707
Πληροφορίες: Α. Ρούβαλη
e‐mail: info‐ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤHN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ
«Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων,
ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP».
(CPV: 90711500‐9 ‐Περιβαλλοντική παρακολούθηση)
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής
βάσει του άρθρου 117 του ν. 4412/16
(Προϋπολογισμός: 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)
‐ Ονομασία: [ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ]
‐ Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99201049]
‐ Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός:[ Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, 145 61 Κηφισιά]
‐ Αρμόδιος για πληροφορίες: [Α. Ρούβαλη]
‐ Τηλέφωνο: [210 8089 271]
‐ Ηλ. ταχυδρομείο: [info‐ekpaa@prv.ypeka.gr]
‐ Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://ekpaa.ypeka.gr/]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
‐ Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [Παροχή
Υπηρεσίας «Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών
ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης LRTAP»,
CPV: 90711500‐9 ‐Περιβαλλοντική παρακολούθηση]
‐ Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ]
‐ Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [‐]
‐ Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [‐]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοιii :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου)
(εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία
επιχείρησηiii;
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος
σε
επίσημο
κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η
εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την
κατάταξη στον επίσημο κατάλογοiv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που
λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή
στοιχεία
αναφοράς
των
εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι
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ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που
θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω ε) [] Ναι [] Όχι
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Απάντηση:

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία [] Ναι [] Όχι
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςv;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς
φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην α) [……]
ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για
συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης β) [……]
δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των [ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί
να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με
την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον
σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi
Στήριξη:

Απάντηση:

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα
έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από
τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει []Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]
Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου
131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα
ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του
παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii∙
2. δωροδοκίαix,x∙
3. απάτηxi∙
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii∙
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii∙
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος [] Ναι [] Όχι
του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1‐6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]xvi
Εάν ναι, αναφέρετεxvii:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]∙
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο‐(‐α): [ ],
λόγος(‐οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και
σχετικό(‐ά) σημείο(‐α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
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[……][……][……][……]xviii
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός [] Ναι [] Όχι
φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την
αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx:
[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
‐ Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
‐ Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
‐ Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;xxii

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]∙

α)[……]∙

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
‐[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
‐[] Ναι [] Όχι

‐[……]∙

‐[……]∙

‐[……]∙

‐[……]∙

γ.2)[……]∙
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiii
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]
γ.2)[……]∙
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς πληροφορίες
[……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, Απάντηση:
σύγκρουση
συμφερόντων
ή
επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις [] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxiv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[…….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από [] Ναι [] Όχι
τις ακόλουθες καταστάσειςxxv :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
‐ Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
‐ Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο
οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη ‐[.......................]
σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας ‐[.......................]
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας
υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvi
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμαxxvii;
[.......................]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[..........……]
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με [] Ναι [] Όχι
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση
του ανταγωνισμού;
[…...........]
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν [] Ναι [] Όχι
σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, λόγω της συμμετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
[.........…]
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση [] Ναι [] Όχι
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης της σύμβασηςxxix;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
[...................…]
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη
καταγγελία
της
προηγούμενης
σύμβασης
,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο
αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV
χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων Απάντηση
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxi; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας
μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα
να παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής
του

[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη
διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]

τεκμηρίωση

διατίθεται

ηλεκτρονικά,
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxii, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα
ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους
ή ιδιωτικούςxxxiii:
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών
προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

α)[......................................……]

β) [……]
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε [....……]
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxxxiv το ακόλουθο
τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

παραλήπτες
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας
έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα
πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxv, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxvi.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(‐ές): [……]
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το
σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων
επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος
εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους
από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

v

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vi

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες.”

vii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ'
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
viii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης‐πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

ix

x

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 της απόφασης‐πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ
103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου»
(αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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xi

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε
την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης‐πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης‐πλαίσιο.
xiii

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης‐πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία
των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

xv

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )
xvi

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

xx

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση,
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.
xxi

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73
παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών
εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
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xxiv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα
έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxv

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός
ΕΕ 2016/7)
xxvi

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxvii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ
άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxviii

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxix

Πρβλ άρθρο 48.

xxx

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

xxxi

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

xxxii

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα
τρία έτη.
xxxiii

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς
πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxiv

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να
συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.
xxxv

xxxvi

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή
ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για
την εν λόγω πρόσβαση.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, 145 61 Κηφισιά
Τηλ.: 210 8089 271 Fax: 210 8084 707
Πληροφορίες: Α. Ρούβαλη
e‐mail: info‐ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤHN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών
ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης
LRTAP»
(CPV: 90711500‐9 ‐Περιβαλλοντική παρακολούθηση)
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής
βάσει του άρθρου 117 του ν. 4412/16
(Προϋπολογισμός: 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
A/A

Είδος εργασίας

Μονάδα

1.

Παροχή Υπηρεσιών
«Υποστηρικτικές
δράσεις για
απογραφές και
προβλέψεις
εκπομπών
ορισμένων
ατμοσφαιρικών
ρύπων,
ενημερωτικής
έκθεσης απογραφής
καθώς και
κατάρτισης του
Εθνικού
Προγράμματος
Ελέγχου της
Ατμοσφαιρικής
Ρύπανσης σε
εφαρμογή της
Οδηγίας
2016/2284/ΕΕ (NEC)
και της διεθνούς
σύμβασης LRTAP»

Τεμ.

Ποσότητα

1

Προϋπολογισμός
μελέτης

Προσφερόμενη
τιμή μονάδας

Τελική Δαπάνη

40.000,00 €

ΑΘΗΝΑ , xx‐ xx ‐2019
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

€

ΦΠΑ 24%

€

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

€
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, 145 61 Κηφισιά
Τηλ.: 210 8089 271 Fax: 210 8084 707
Πληροφορίες: Α. Ρούβαλη
e‐mail: info‐ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤHN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
«Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών
ρύπων,ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου της
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της διεθνούς σύμβασης
LRTAP».
(CPV: 90711500‐9 ‐Περιβαλλοντική παρακολούθηση)
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας – τιμής
βάσει του άρθρου 117 του ν. 4412/16
(Προϋπολογισμός: 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/) …………………………….
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ
………………………………………………………..4
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ:
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με
την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6
........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….
ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε
την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσημείωση 3.
Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση.
Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.
Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος
από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει
τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε
με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη
υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έπαυλη Καζούλη, Λεωφ. Κηφισίας 241, 145 61 Κηφισιά
Τηλ.: 210 8089 271 Fax: 210 8084 707
Πληροφορίες: Α. Ρούβαλη
e‐mail: info‐ekpaa@prv.ypeka.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤHN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΡΓΟ
«Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές και προβλέψεις εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών
ρύπων, ενημερωτικής έκθεσης απογραφής καθώς και κατάρτισης του Εθνικού Προγράμματος
Ελέγχου της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2016/2284/ΕΕ (NEC) και της
διεθνούς σύμβασης LRTAP».
(CPV: 90711500‐9 ‐Περιβαλλοντική παρακολούθηση)
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
βάσει του άρθρου 117 του ν. 4412/16
(Προϋπολογισμός: 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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Άρθρο 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)
Εργοδότης ‐ Αναθέτουσααρχή της παρούσας σύμβασης είναι το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ)
Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΕΚΠΑΑ)
Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η σύμπραξη που συνάπτει σύμβαση με τον εργοδότη
Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.):ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ)
Συμβατική Αμοιβή : Η οικονομική προσφορά του αναδόχου.
Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
αντισυμβαλλόμενων, δηλαδή του εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του
διαγωνισμού, στην απόφαση έγκριση του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό
(σύμβαση παροχής υπηρεσιών) που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.
Συμβατικά τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό (σύμβαση παροχής υπηρεσιών) που θα υπογραφεί
μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία συνοδεύουν και το συμπληρώνουν,
όπως αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της παρούσας.
Τεύχη Διαδικασίας: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον εργοδότη και αποστέλλεται στους
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας:
1. Διακήρυξη μαζί με τα Παραρτήματά της
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
3. Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου
4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο εργοδότης συμπληρωμένα από τους
Διαγωνιζόμενους κατά τον Διαγωνισμό:
1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής & Τεχνικής Προσφοράς
2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς

1.2 Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων
Η παρούσα Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των
συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία της
ανάθεσης περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη, ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της
σύμβασης στο Παράρτημα Ι «Αντικείμενο του Έργου».

1.3 Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών
Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σε αυτά ή τα
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και
ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος:
4
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1. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό (Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών)
2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της
3. Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου
4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
6. Η Περιγραφή Τεχνικού Αντικειμένου

Άρθρο 2

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Τόπος και χρόνος
2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι η έδρα του και όταν απαιτείται η έδρα της αναθέτουσας
αρχής. Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του εργοδότη
(Προϊστ/νης Αρχής, Διευθύνουσας Υπηρεσίας και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις, να
παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές και γενικά να παρέχει κάθε σχετική
υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.
2.1.2 Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της Απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση του
αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτό προσδιορίζεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Η έναρξη
της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο ιδιωτικό
συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του.
Στο τεύχος της Τεχνικής Προσφορά του αναδόχου θα παρέχεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
εκπόνησης των επί μέρους μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του
συνόλου του έργου Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού
συμφωνητικού ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα, το οποίο μετά την
έγκρισή του θα αποτελεί συμβατικό στοιχείο.
Ως προς τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις
του άρθρου 184 του Ν.4412/2016.

2.2 Εκπρόσωποι του αναδόχου
2.2.1 Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη
εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (παρ. 6 και 7 του
άρθρου 96 του Ν.4412/2016), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών.
Επιπλέον, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού, ο ανάδοχος δύναται να ορίσει και αναπληρωτή
εκπρόσωπο με τις ίδιες αρμοδιότητες.
2.2.2 Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό
του. Σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου
του.
2.2.3 Ο ανάδοχος δύναται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο,
σύμφωνα με το οποίο εξουσιοδοτείται να ενεργεί κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπεί σε όλα τα
ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθετεί για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά
5
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προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχει σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου και
παρακολούθησης της σύμβασης.

2.3 Επίβλεψη της Σύμβασης
Η διοίκηση της σύμβασης ασκείται από το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) το οποίο θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα
που θα επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Για τη διοίκηση και την επίβλεψη της
Σύμβασης ισχύουν τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 1 & 11 του άρθρου221 του Ν.4412/2016.

2.4 Τροποποίηση της Σύμβασης
Για την ενδεχόμενη τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 132 του Ν.4412/2016 και του άρθρου 27 της ΚΥΑ 16985 (ΦΕΚ Β’ 576/ 12‐05‐2003).

2.5 Υποβολή Εργασιών από τον ανάδοχο
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή των εργασιών αναγράφονται αναλυτικά στην
Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου (Παράρτημα Ι – Αντικείμενο Έργου).

Άρθρο 3

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των
υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της
προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή
και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη.
3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που
δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε
μέλους της ομάδας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικο‐ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ό διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του
Προσαρτήματος Β' του ν.4412/2016.

Άρθρο 4

ΑΜΟΙΒΗ ‐ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

4.1 Αμοιβή του αναδόχου
Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής του προσφοράς. Η αμοιβή αυτή
μπορεί να τροποποιηθεί στις περιπτώσεις που:
α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση,
β) δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της αμοιβής του
εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα
132και 186 του Ν. 4412/2016.
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4.2 Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου.
4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε στάδια, όπως προκύπτουν
από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που θα παραδώσει σε συνέχεια της υπογραφής της σύμβασης.
Διευκρινίζεται ότι :
I.

Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και
άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων,
Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΕΦΚΑ, , ΙΚΑ, ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.

II.

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση (ρητή ή σιωπηρή) των
παραδοτέων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Αν η πληρωμή καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου πέραν του μηνός,
εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 (άρθρο 187, παρ.7).
4.2.2 Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως έξοδα μετακινήσεων,
ειδικά και γενικά έξοδα κλπ.) και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση
των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν
αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι σύμβαση προσαύξησης της αμοιβής.
4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το κρίνει αναγκαίο
και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/16. Η άσκηση του δικαιώματος
αυτού θα γίνει με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 186 του Ν. 4412/16. Η αύξηση του
συμβατικό αντικείμενου κατά τα ανωτέρω με συμπληρωματική σύμβαση, συνεπάγεται την καταβολή
πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της σ.σ. (άρθρο 72 παρ. 1.β του Ν.
4412/16). Γενικά, τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκεια της μπορεί να επέλθει κατά τα
αναφερόμενα στα άρθρα 132 και 186 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο 27 της ΚΥΑ 16985 (ΦΕΚ Β’ 576/
12‐05‐2003).
4.2.4 Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα
διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 5

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

5.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
5.1.1 Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποβάλλει εγγύηση καλής εκτέλεσης, που
εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Ν.4412/2016, ίση προς το 5% της αξίας της σύμβασης, άνευ ΦΠΑ και
κατατίθεται πριν ή κατά τη διάρκεια υπογραφής της σύμβασης.
5.1.2 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε μία
από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη
μετάφραση στα Ελληνικά.
5.1.3 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 72 παρ. 1β του
Ν.4412/2016. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετική απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, κατά το άρθρο 203 παρ.
4. του Ν.4412/2016.
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5.2 Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
Η εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση
την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη
κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.Εφόσον προκύψει
ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή ανάλογα προς την απαίτηση μέρους, των
εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με έγγραφη
δήλωσή του προς τον εγγυητή.

Άρθρο 6

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις προθεσμίες περαίωσης των εργασιών της
σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 218 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 7 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
7.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου
7.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται
στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών (Αντικείμενο του έργου), που συνοδεύει την Διακήρυξη, με
επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.
7.1.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, αν
τούτο ορίζεται στη σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και
επηρεάζουν την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος μπορεί
να το διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη.

7.2 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση.

7.3Εμπιστευτικότητα
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση
των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

7.4 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων
7.4.1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο στο
πλαίσιο εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη
διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν
στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο
λήξη ή λύση της Σύμβασης.
7.4.2 Αν είναι υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή,
υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση /
διαχείρισή τους.
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7.5 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου
7.5.1 Ο ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις
κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά:


την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και υποβολής
των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ.,



την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία,



την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του.

7.5.2 Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών
επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά
δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

7.6 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του
Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση σύμπραξης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις
του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (ΕΦΚΑ ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ
κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.

7.7 Δημοσιοποίηση ‐ Ανακοινώσεις στον Τύπο
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή τον
εργοδότη.

7.8 Αλληλογραφία του τεχνικού σύμβουλου με τον Εργοδότη
Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να
αποστέλλονται κατ’ αρχήν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται
με συστημένο ταχυδρομείο ή με courierκαι να είναι συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

8.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που
αφορούν στη σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις παραδώσει.

8.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα την αμοιβή στον Ανάδοχο, κατά τους όρους
τωνάρθρων 187 & 200 του Ν.4412/2016 και της παρούσας.

Άρθρο 9 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ‐ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ‐ ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ
9.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης
Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις
και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών τους με πνεύμα
συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά τις
διατάξεις των άρθρων 183‐195 του Ν.4412/2016 και την παρούσα.
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9.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα έγγραφα της σύμβασης ή στην Προσφορά του Αναδόχου
9.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες
διατάξεις ή όροι στα έγγραφα της σύμβασης, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε
φορά, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη.
9.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των συμβατικών τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της
σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην
υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη
τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.

9.3 Ανωτέρα βία
9.3.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανώτερης βίας", τα
οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των
συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών
του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το
παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν
ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ή τη σύμβαση.
9.3.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν
δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η
εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση
των άνω γεγονότων ή περιστατικών.

9.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας
Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν
δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των
καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος
αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις
σχετικές διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 10

ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10.1 Έκπτωση Αναδόχου
10.1.1 Εφόσον ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με
τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις,
κηρύσσεται έκπτωτος, όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Ν.4412/2016. Εφόσον
συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού.
10.1.2 Αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση ή αν απορριφτεί η
ένσταση από την αρμόδια προς τούτο Προϊσταμένη Αρχή, η έκπτωση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα ένσταση αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης μέχρι αυτό να οριστικοποιηθεί και ο
ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της σύμβασης. Η απόφαση επί της ένστασης
εκδίδεται, μετά από γνώμη του αρμόδιου Τεχνικού συμβουλίου, από την Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε
δύο (2) μήνες από την κατάθεση της. Η αποδοχή ό απόρριψη της ένστασης αιτιολογείται, μεταξύ δε
των λόγων αποδοχής μπορεί να περιλαμβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθμού ή της
ποιότητας των εκτελούμενων εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη
εκτέλεση του έργου. Η Προϊσταμένη Αρχή υποχρεούται να εκδώσει απόφαση και μετά την πάροδο
της προθεσμίας, ενώ κινείται η πειθαρχική διαδικασία κατά των υπαιτίων υπαλλήλων κατά τις
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διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 183. Μετά την πάροδο της προθεσμίας εκδόσεως
αποφάσεως, ο ανάδοχος υποχρεούται να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης και η Διευθύνουσα
Υπηρεσία διαπιστώνει τις εργασίες που εκπόνησε ο ανάδοχος. Αν η ένσταση του αναδόχου γίνει
τελικά αποδεκτή μετά την πάροδο των δύο (2) μηνών, δικαιούται παράταση με αναθεώρηση,
ισόχρονη με το διάστημα της διακοπής, ενώ η διακοπή των εργασιών της σύμβασης δεν αποτελεί
λόγο για τη διάλυση της σύμβασης. Ουδεμία εργασία εκτελούμενη μετά την ημέρα της κατά τα άνω
υποχρεωτικής διακοπής των εργασιών και μέχρι της θετικής για τον ανάδοχο αποφάσεως
πιστοποιείται για πληρωμή. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο και μέχρι να
καθαρισθεί ο τρόπος εκπόνησης των εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του
εκπονούμενου σταδίου της μελέτης ή της σύμβασης υπηρεσιών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία επεμβαίνει
προς αποτροπή αρνητικών συνεπειών εκτελώντας τις απαραίτητες ενέργειες σε βάρος και για
λογαριασμό του έκπτωτου αναδόχου.
10.1.3 Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του
εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν για υπέρβαση
τμηματικών προθεσμιών οφείλονται αθροιστικά και επιπλέον επιβάλλεται ποινική ρήτρα για
υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται τέτοια περίπτωση.

10.2 Διάλυση της σύμβασης
10.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει και να προβεί στη διάλυση της σύμβασης κατά τη
διάρκεια εκτέλεσής της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 133 & 192 του Ν.4412/2016.
10.2.2 Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει την σύμβαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο
192 παρ. 3, 4 και 5 του Ν.4412/2016

10.3 Λύση της σύμβασης για οικονομικούς λόγους
Ο εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι’ αυτόν τη σύμβαση αν αυτός τεθεί
υπό εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την
αυτοδίκαιη λύση της σύμβαση, ενός πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται τη
δυνατότητα υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

10.4 Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης
Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 194 του ν.4412/2016.

10.5 Υποκατάσταση του αναδόχου
Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 195 του ν.4412/20162.

10.6Λήξη της σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου
10.6.1 Για την παραλαβή της υπηρεσίας ισχύει το άρθρο 202 του Ν.4412/2016. Η λήξη της σύμβασης,
εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι πρόωρης λύσης (έκπτωση αναδόχου ή διάλυση της σύμβασης),
πιστοποιείται με την παραλαβή των εργασιών του αναδόχου και την έκδοση της σχετικής απόφασης
από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
10.6.2 Για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης απαιτείται η υποβολή όλων των
παραδοτέων από τον ανάδοχο και εφόσον αυτός έχει εκτελέσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις
εντός του χρόνου ισχύος της σύμβασης.
10.6.3 Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 5.1 της
παρούσας, μετά την έκδοση από τον εργοδότη της βεβαίωσης περαίωσης των υπηρεσιών του
αναδόχου.
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Άρθρο 11 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα
στο άρθρο 205 του Ν.4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την
εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο.

Άρθρο 12 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
12.1 Νομοθεσία
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην
διακήρυξη.

12.2 Γλώσσα επικοινωνίας
12.2.1 Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων
ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά
τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά,
αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο.
12.2.2 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων
σε αλλοδαπή γλώσσα.

Αθήνα, 05/04/2019

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠΑΑ
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