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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του
έργου: «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την
εκπόνηση και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» της Προγραμματικής
Περιόδου 2021-2027»
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2.
3.
4.
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6.

7.
8.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Την αριθμ. C (2014) 10164/18.12.2014/GR16M2OP010/2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βορείου Αιγαίου» ΕΣΠΑ
2014-2020, όπως ισχύει κάθε φορά
Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014) «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για τη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και άλλες διατάξεις,
όπως ισχύει
Την υπ' αριθμ. 134453/23-12-2015 (Φ.Ε.Κ. 2857/τ. Β'/28-12-2015) ΚΥΑ με τίτλο «Ρυθμίσεις
για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ
(Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κ.Υ.Α. 46274/26-9-2014» (Φ.Ε.Κ. 2573/τ. Β')
Τον Νόμο 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις
αυτού
Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 (ΦΕΚ 677Β/03.03.2017)
«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας,
διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και
υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής
Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 1037/15.5.2017 (ΑΔΑ 70ΟΙ7ΛΩ-ΨΣΑ) Απόφαση δημιουργίας και
τήρησης καταλόγου παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων
Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής (υποπρόγραμμα Α΄), του ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020
Την με αριθ. πρωτ. οικ. 2384/01-11-2017 απόφαση ένταξης της πράξης «Σύμβουλοι για την
υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» με MIS 5010903 και ΣΑΕ
2017ΕΠ08810052
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9.

Την 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Αντικατάσταση της υπ’ αριθ.
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016
(ΦΕΚ
Β΄3521)
υπουργικής
απόφασης
με
τίτλο
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822)
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 5698/τ. Β’/31.12.2018)
10. Την υπ’ αριθμ. 16/2019, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 28/2019 απόφαση του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης σχετικά με την επικύρωση του αποτελέσματος των
εκλογών για την ανακήρυξη Περιφερειακών Αρχών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στις
εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019
11. Την ΚΥΑ με αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/10717/28-8-2006 (ΦΕΚ 1225/Β’/5-9-2006) για την
«Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την με αριθμ. πρωτ. 14235/06.02.2020 εγκύκλιο οδηγιών για την έγκριση και
χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2020 και τον Προγραμματισμό Δαπανών ΠΔΕ 2021-2023
13. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 1636/14.07.2020 απόφαση τροποποίησης του προϋ/σμού της
τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής (υποπρ. Α΄) του ΕΠ Βορείου Αιγαίου 2014-2020
14. Τη με ΑΠ 125192 / 25-11-2020 2η εγκύκλιο για την προετοιμασία του σχεδιασμού των
προγραμμάτων της ΠΠ 2021-2027 σύμφωνα με την οποία απαραίτητη προϋπόθεση για την
υποβολή των Προγράμματος είναι η έκδοση ΚΥΑ έγκρισης, της ΣΜΠΕ σύμφωνα με την
ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
15. Το με α.π.22272-22.02.2021 έγγραφο της ΕΥΣΣΑ «Αποστολή 1ης τεχνικής Οδηγίας για την
κατάρτιση των Προγραμμάτων 2021-2027 σχετικά με την οργάνωση & εφαρμογή της
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
16. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 1371/21.05.2021 απόφαση 10ης επικαιροποίησης του καταλόγου
Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και
εγγραφής της ανωτέρω αναδόχου εταιρείας στον κατάλογο Προμηθευτών στην ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών
17. Την αναγκαιότητα στα πλαίσια του Σχεδιασμού των Προγραμμάτων της Νέας
Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 εκπόνησης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
και έκδοσης σχετικής ΚΥΑ έγκρισης από το ΥΠΕΝ, όπως αυτή περιγράφεται στην Τεχνική
Έκθεση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
να προσκαλέσει την εταιρεία ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ &
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΤΑΜ Α.Ε.) που είναι εγγεγραμμένη
στον κατάλογο
Παρόχων Υπηρεσιών και Προμηθευτών στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Μητρώο
Παρόχων Υπηρεσιών», προκειμένου να υποβάλλει προσφορά για την ανάθεση μέσω
καταλόγου του έργου με τίτλο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου για την εκπόνηση και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο
Αιγαίο» της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027», στην κατηγορία CPV 90713000(Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα) σύμφωνα με τους όρους και
τις
προδιαγραφές
που
προσδιορίζονται
στην
παρούσα
Πρόσκληση
Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α.1. Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση είναι μια διαδικασία εκτίμησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός Προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων,
τη συνεκτίμηση της ΣΜΠΕ και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη της
απόφασης καθώς και την ενημέρωση σχετικά με την απόφαση αυτή. Στόχος της Εκτίμησης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος είναι η διερεύνηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων των προτάσεων που περιέχονται στο Πρόγραμμα, η προσέγγισή τους σε
στρατηγικό επίπεδο και η ανάδειξη της βέλτιστης επιλογής ανάμεσα στις προτεινόμενες
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εναλλακτικές λύσεις. Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελεί εργαλείο
βελτίωσης του Προγράμματος ενσωματώνοντας την περιβαλλοντική διάσταση στην κατάρτιση
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
και
εστιάζοντας
στην
ελαχιστοποίηση
των
περιβαλλοντικών κινδύνων και επιπτώσεων και στη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών
οφελών από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις. Η Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
αποτελεί μια διαδικασία παράλληλη και συμπληρωματική με την εκπόνηση του
Επιχειρησιακού προγράμματος.
Το έργο αφορά στην υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη διερεύνηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτάσεων που περιέχονται στο ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο»
της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, την προσέγγισή τους σε στρατηγικό επίπεδο και
τέλος την ανάδειξη της βέλτιστης επιλογής ανάμεσα στις προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις.
Το πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης για τα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ΕΕ σε επίπεδο εθνικό και κοινοτικό συνοπτικά
είναι :
Οι νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν τη Στρατηγική
Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ), περιλαμβάνονται στην Οδηγία 2001/42/EΚ σχετικά με την
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων.
Η ΚΥΑ 107017/2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων
και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001», με την οποία
ενσωματώθηκε η Οδηγία.
Η ΥΑ οικ. 40238/2017-ΦΕΚ-3759/Β’
25.10.2017 «Τροποποίηση
υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006».

της

κοινής

Ο Ν. 4062/2012, άρθ. 2 παρ. 4 ν. με τον οποίο η προθεσμία της διαβούλευσης, η
οποία σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της ΚΥΑ 107017/2006 ήταν 30 ημερών, συντμήθηκε σε 20
ημέρες.
Το άρθρο 159 του Ν. 4635/2019 με το οποίο η ΚΥΑ 107017/2006 τροποποιήθηκε σε
σχέση με τα λιμάνια.
Το άρθρο 16 του σχεδίου του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων 2021 – 2027 σχετικά με
την προετοιμασία των Προγραμμάτων 2021 – 2027.
Η 2η Εγκύκλιος για την προετοιμασία του σχεδιασμού των Προγραμμάτων 2021-2027
(Αριθ. Πρωτ. : 125192 - 25-11-2020).
Ειδικότερα ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την ΕΥΔ για την υλοποίηση των παρακάτω:
1. Εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΕΠ
«Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, τις προδιαγραφές και το
περιεχόμενο που περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙΙ της αριθμ. 10717
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ (5/9/2006) ΚΥΑ, όπως ισχύει
2. Διεξαγωγή της διαβούλευσης της ΣΜΠΕ με τους εμπλεκόμενους φορείς (ΕΥΠΕ, Αρμόδιες
αρχές της Περιφέρειας, Κοινωνικοί και Οικονομικοί Εταίροι, ενδιαφερόμενο κοινό) με τη
συγκέντρωση υποστηρικτικού υλικού (κείμενα, χάρτες, διαγράμματα), με βασικό κείμενο την
ΣΜΠΕ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 107017 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ 5/9/2006 ΚΥΑ.
3. Αποτύπωση, σε ειδική Έκθεση, των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαβούλευσης,
καταγραφή - κωδικοποίηση και αξιολόγηση απόψεων και παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν
και διατύπωση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη ΣΠΕ.
4. Διαμόρφωση της τελικής Έκθεσης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του ΕΠ
«Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027
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5. Συγκέντρωση υποστηρικτικού υλικού για την έγκριση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(ΚΥΑ) με όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις για την περιβαλλοντική ένταξη του
Επιχειρησιακού Προγράμματος με βάση τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα, που
προέκυψαν και από τη διαδικασία ΣΠΕ.
6. Κατάρτιση σύνοψης του πως η περιβαλλοντική διάσταση και οι θέσεις που εκφράστηκαν
κατά τη διαβούλευση έχουν ληφθεί υπόψη στο ΕΠ.
Α.2. Το Περιεχόμενο της ΣΜΠΕ
Το περιεχόμενο της ΣΜΠΕ περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ υπ’ αριθμ
10717 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ (5/9/2006) και θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:
Α. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται μια μη τεχνική περίληψη του συνόλου της μελέτης.
Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δίνονται στοιχεία της αρχής σχεδιασμού του προγράμματος καθώς και του μελετητή της
ΣΜΠΕ.
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αναλύονται η σκοπιμότητα
συμπεριλαμβάνονται επίσης:

και

οι

στόχοι

του

σχεδίου

ή

του

προγράμματος

και

α) οι διεθνείς ή κοινοτικοί ή εθνικοί στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που αφορούν στο
σχέδιο ή πρόγραμμα,
β) ο τρόπος με τον οποίο οι στόχοι αυτοί και τα περιβαλλοντικά ζητήματα ελήφθησαν υπόψη
κατά την προετοιμασία του,
γ) η σχέση του με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμματα.
Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή του σχεδίου ή προγράμματος με ιδιαίτερη αναφορά:
α) στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του,
β) στο περιεχόμενό του,
γ) στα έργα και στις δραστηριότητες που ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή
του.
Ε. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Περιγράφονται οι εύλογες εναλλακτικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων
α) της μηδενικής λύσης,
β) των λόγων επιλογής των εναλλακτικών δυνατοτήτων που εξετάσθηκαν,
γ) των περιβαλλοντικά τεκμηριωμένων λόγων επιλογής του προτεινόμενου σχεδίου ή
προγράμματος έναντι των άλλων εναλλακτικών δυνατοτήτων.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος και δίνονται πληροφορίες για:
α) τα σχετικά στοιχεία της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης
και η βάσει αυτής πιθανή εξέλιξη εάν δεν εφαρμοσθεί το σχέδιο ή πρόγραμμα,
β) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ενδέχεται να επηρεασθούν
σημαντικά εντός της περιοχής μελέτης
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γ) τα τυχόν υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα των περιοχών της παραγράφου β'
ανωτέρω, κυρίως εάν πρόκειται για περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, όπως
εκείνες που περιλαμβάνονται στο εθνικό σκέλος του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου
Natura 2000.
Σημειώνεται, ότι ως περιοχή μελέτης ορίζεται μια ευρύτερη περιοχή από εκείνη του
γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου ή προγράμματος, στην οποία αναμένονται
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του. Η περιοχή αυτή ορίζεται κάθε
φορά από το μελετητή της ΣΜΠΕ σε συνεργασία με την αρχή σχεδιασμού του σχεδίου ή
προγράμματος.
Ζ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ

Προσδιορίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις, και
ειδικότερα οι πρωτογενείς και δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργιστικές, βραχυ- μεσομακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις σε τομείς όπως:
•

η βιοποικιλότητα

•

ο πληθυσμός

•

η ανθρώπινη υγεία

•

η πανίδα, η χλωρίδα

•

το έδαφος

•

τα ύδατα

•

ο αέρας

•

οι κλιματικοί παράγοντες

•

τα υλικά περιουσιακά στοιχεία

•
η
πολιτιστική
κληρονομιά
αρχαιολογικής κληρονομιάς

συμπεριλαμβανομένης

•

το τοπίο και

•

οι σχέσεις μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων.

της

αρχιτεκτονικής

και

Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφεται ο τρόπος διενέργειας της εκτίμησης των επιπτώσεων στο
περιβάλλον. Επίσης περιγράφονται:
α) οι προτάσεις / κατευθύνσεις / μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το
δυνατόν, αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον,
και
β) το σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος (monitoring).
Η. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται στοιχεία της κανονιστικής πράξης περιβαλλοντικής έγκρισης του
σχεδίου ή προγράμματος και περιλαμβάνει:
α) τις προτάσεις / κατευθύνσεις / μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το
δυνατόν, αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον,
β) το προβλεπόμενο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος (monitoring).
Θ. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μνεία των τυχόν δυσκολιών (όπως τεχνικά ελαττώματα ή έλλειψη
τεχνογνωσίας ή έλλειψη στοιχείων ή πληροφοριών), που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της
μελέτης.
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Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι απολύτως αναγκαίες πρόσθετες βασικές μελέτες και
έρευνες, οι οποίες θα πρέπει να εκπονηθούν πριν την έγκριση των έργων και
δραστηριοτήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος.
Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1.

Κείμενα τεκμηρίωσης.

2.
Χάρτες - Σχέδια κατάλληλης κλίμακας, κατά την κρίση του μελετητή, ανάλογα με την
χωρική διάσταση του σχεδίου ή προγράμματος.
2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Ο Ανάδοχος στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρω έργου θα υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δύο (2) παραδοτέα σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή, και συγκεκριμένα τα κάτωθι:


1ο Παραδοτέο : Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
ΕΠ «Βόρειο Αιγαίο» 2021-2027 σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του
θεσμικού πλαισίου, και τις επιμέρους σχετικές κατευθύνσεις που είναι απαραίτητες, για
την έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ

Το 1ο Παραδοτέο θα υποβληθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία
ανάθεσης του έργου


2ο Παραδοτέο : Το 2ο παραδοτέο θα περιλαμβάνει τα εξής:
1.Το υποστηρικτικό υλικό (κείμενα, χάρτες, διαγράμματα) για την διεξαγωγή
διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς (ΕΥΠΕ, Αρμόδιες αρχές της
περιφέρειας, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, ενδιαφερόμενο κοινό) με βασικό
κείμενο την ΣΜΠΕ, σύμφωνα με την αριθμ. 107017 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ 5/9/2006 ΚΥΑ.
2.Ειδική Έκθεση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαβούλευσης, καταγραφή κωδικοποίηση και αξιολόγηση απόψεων και παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν και
διατύπωση των συμπερασμάτων που προέκυψαν από τη ΣΠΕ.
3.Τελική Έκθεση Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 20212027
4.Υποστηρικτικό υλικό για την έγκριση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) με
όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις για την περιβαλλοντική ένταξη του
Επιχειρησιακού Προγράμματος με βάση τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα, που
προέκυψαν και από τη διαδικασία ΣΠΕ.

Το 2ο Παραδοτέο θα υποβληθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάθεσης
του έργου
Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων
παραδοτέων του Αναδόχου, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης-Παραλαβής
(Ε.Ε.Π.), η οποία θα οριστεί.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη του και
να συμμορφώνεται με ενδεχόμενες πρόσθετες κατευθύνσεις και οδηγίες της Αναθέτουσας
Αρχής στη βάση σχετικών Οδηγιών των Εθνικών Αρχών Συντονισμού, της αρμόδιας
Υπηρεσίας του ΥΠΕΝ και τις υποδείξεις της Επιτροπής.
Η διαδικασία σύνταξης της ΣΜΠΕ θα πρέπει να εφαρμοσθεί κατά τη προετοιμασία του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» και να έχει ολοκληρωθεί πριν την επίσημη
υποβολή του στις Υπηρεσίες της ΕΕ.
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3.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Έναρξη υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η διάρκειά του έργου είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την
ημερομηνία ολοκλήρωσης του Συμβατικού αντικειμένου, εφόσον πραγματοποιηθεί νωρίτερα.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €), μη
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ύψους επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (7.200 €), ήτοι
συνολικά τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (37.200 €) και θα χρηματοδοτηθεί από τη
ΣΑΕΠ 088/1 με κωδικό έργου 2017ΕΠ08810052. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται τα
κάθε είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου.
Η διάρκεια του Έργου μπορεί να παραταθεί χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού, σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή είτε κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της
αναδόχου εταιρείας, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της ορισθείσας
συμβατικής διάρκειας, είτε με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής ανάλογα με τις ανάγκες
του έργου και με αντίστοιχη ενημέρωση του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της
σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά
τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ Βόρειο Αιγαίο 2014-2020
και ειδικότερα από τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο της πράξης «Σύμβουλοι για την
υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» με MIS 5010903.
Η Ομάδα έργου όπως θα παρουσιαστεί και στην Τεχνική προσφορά θα πρέπει να αποτελείται
από εξειδικευμένα στελέχη στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην οργάνωση και λειτουργία
μεγάλων οργανισμών. Ταυτόχρονα πρέπει να διαθέτει σημαντική εμπειρία στα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Στην ειδικότερη περίπτωση του εν λόγω έργου πρέπει
να αποτελείται από 3 στελέχη κατηγορίας Π.Ε. με αποδεδειγμένη εμπειρία στα ανωτέρω
αντικείμενα η οποία και θα υποβληθεί στην σχετική προσφορά.
4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Η αμοιβή του αναδόχου συνδέεται με τα παραδοτέα και θα καταβληθεί σε 2 στάδια
πληρωμής που ορίζονται ως εξής:


1ο παραδοτέο: το 25% της συνολικής αμοιβής



2ο παραδοτέο: το 75% της συνολικής αμοιβής

με την προϋπόθεση εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου, γεγονός που θα
επιβεβαιώνεται από τα πρωτόκολλα παραλαβής των παραδοτέων του έργου από την Επιτροπή
Επίβλεψης- Παραλαβής.
Στη συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι αμοιβές και δαπάνες, που θα
απαιτηθούν για την εκτέλεση του Έργου, άνευ ουδεμίας περαιτέρω επιβάρυνσης της
Αναθέτουσας Αρχής έστω και για επιγενόμενη αιτία. Η καταβολή της αμοιβής γίνεται με
ευθύνη του Εργοδότη.
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2. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο
πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για
έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
3. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο.
4. Σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης της πληρωμής του αναδόχου, που οφείλεται στην
έγκριση των σχετικών πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ο
ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει την καταγγελία της σύμβασης για την αιτία αυτή.
5. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η παρούσα διαδικασία ανάθεσης μέσω Καταλόγου, θα διενεργηθεί σύμφωνα με την Υ.Α.
23451/ΕΥΣΣΑΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β' 677/03.03.2017) «Διαδικασίες κατάρτισης,
έγκρισης, και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας
και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας» και τις τροποποιήσεις αυτής και για ότι δεν προβλέπεται σε αυτήν,
ισχύει ο Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα πάντα και με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.
6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ
ΕΠ Β. Αιγαίου (www.pepba.gr).
7. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Αποκλείεται από την παρούσα δημόσια σύμβαση ο προσφέρον οικονομικός φορέας,
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο), ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
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
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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
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 προσφέρων οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
2.Όταν 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 ή/και όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων 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.
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.
3.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 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.
4. Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 4412/2016.
5. Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω
την ακεραιότητα του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσιών έργων και καταλαμβάνει τη
συγκεκριμένη διαδικασία
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Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται,
λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις
ως άνω περιπτώσεις.
Οικονομικός φορέας, στο 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 δημόσιας σύμβασης.
Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται,
λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις
ως άνω περιπτώσεις.
8. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας υποβάλλει την προσφορά του είτε καταθέτοντάς
την, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό
ταχυδρομείο μέχρι και την Παρασκευή 11/06/2021 και ώρα 15.00 στο πρωτόκολλο
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΕΥΔ), 1ο χλμ.
Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη.
Κατά την υποβολή της η προσφορά συνοδεύεται και από έγγραφο υποβολής διαβιβαστικό για πρωτοκόλλησή της, στο οποίο θα αναφέρεται ότι η προσφορά ισχύει
και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής της.
Η πρόσφορα του προσφέροντα οικονομικού φορέα και το έγγραφο υποβολής –
διαβιβαστικό για πρωτοκόλλησή της, υπογράφεται και μονογράφεται ανά φύλλο από
τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπο
αυτού.
Η προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και κατατίθεται μέσα
σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ο οποίος περιέχει τρεις επιμέρους, ανεξάρτητους
σφραγισμένους υποφακέλους:
Α. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 8.1.
κατωτέρω.
Β. «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς», οποίος περιέχει τα στοιχεία της
Τεχνικής Προσφοράς τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 8.2. κατωτέρω.
Γ. «Υποφάκελος Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της
Οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος οικονομικού φορέα, τα οποία
προσδιορίζονται στην παράγραφο 8.3. κατωτέρω.
Οι ανωτέρω υποφάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
Δικαιολογητικά Συμμετοχής: ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο
σφραγισμένο Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
Τεχνική Προσφορά: ένα (1) πρωτότυπο,
σφραγισμένο Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς.

που

θα

περιλαμβάνεται

στο

Οικονομική Προσφορά: ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο
σφραγισμένο Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος και κάθε επιμέρους σφραγισμένος υποφάκελος,
υποχρεωτικά, φέρουν την ένδειξη:
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Ονοματεπώνυμο προσφέροντας φυσικού προσώπου
ή Επωνυμία νομικού προσώπου, ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων
Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«Σύμβουλος Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την
εκπόνηση και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»
της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027»
Προς:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΕΥΔ),
1ο χλμ. Μυτιλήνης-Λουτρών, Ταχ. Κώδικας: 81100, Μυτιλήνη
μέχρι και την Παρασκευή 11/06/2021 και ώρα 15.00
Στους υποφακέλους Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικής Προσφοράς, στην
ανωτέρω ένδειξη θα αναφέρεται, επιπρόσθετα, «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» η
«Οικονομική Προσφορά», αντίστοιχα.
Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα.
8.1. Περιεχόμενο Υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Ο Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής που θα υποβάλει ο προσφέρων πρέπει
να περιέχει:
1. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα με την οποία να
δηλώνεται ότι:
α) δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών, της
Αναθέτουσας Αρχής (αν υπάρχει μεταβολή προσκομίζει αντίστοιχα στοιχεία),
β) με την υποβολή της προσφοράς, ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποδέχεται
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, αναλαμβάνει την υλοποίηση του φυσικού
αντικειμένου του έργου στο σύνολό του και όπως αυτό προσδιορίζεται στην
παρούσα πρόσκληση και οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά
του είναι αληθείς και ακριβείς,
γ) η οικονομική προσφορά αφορά στο σύνολο του έργου και συντάχθηκε σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.
2. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ.
4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Ο προσφέρων συμπληρώνει το σχετικό
πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα).
8.2. Περιεχόμενο Υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς
Ο Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς που θα υποβάλει ο προσφέρων πρέπει να
περιέχει:
1.
Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να
προσεγγίσει το έργο ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της προκήρυξης.
2.
Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα εμπειρία και εργαλεία
υποστήριξης
3.
Βιογραφικό Σημείωμα – Ομάδα έργου
4.
Πίνακας σχετικών έργων
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8.3. Περιεχόμενο Υποφακέλου Οικονομικής Προσφοράς
Η Οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, να
φέρει τη σφραγίδα του και να υποβληθεί μέσα σε χωριστό υποφάκελο, ο οποίος θα είναι
κλειστός, υποχρεωτικά.
Η Οικονομική προσφορά για το έργο πραγματοποιείται σε ευρώ και περιλαμβάνει
συνολική τιμή για το έργο (συμπεριλαμβανομένου και μη του ΦΠΑ), αριθμητικώς και
ολογράφως. Η προσφερόμενη τιμή αναγράφεται με συμπληρωμένο, υποχρεωτικά, και το
δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Σε περίπτωση αντιφάσεων ισχύει η
ολόγραφη τιμή.
Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς, ή προσφοράς για μέρος του έργου
που περιλαμβάνεται στην παρούσα Πρόσκληση, η προσφοράς με αίρεση, ή προσφοράς
αόριστης και ανεπίδεκτης εκτίμησης, ή προσφοράς της οποίας το συνολικό τίμημα
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του παρόντος έργου (άρθρο 3 της παρούσας
Πρόσκλησης). Εάν υποβληθεί τέτοια προσφορά απορρίπτεται.
Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και
δαπανών του προσφέροντος για την πλήρη εκτέλεση του έργου, συμπεριλαμβανομένων
των εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι
τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Δεν
υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της
σύμβασης.
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου
και κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν
μπορεί να προβληθεί από τον προσφέροντα.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ
Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει.
9. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9.1. Μετά την αποσφράγιση του φακέλου της υποβληθείσας Προσφοράς του υποψήφιου
Αναδόχου και εφόσον η Αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι είναι αποδεκτή σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας Πρόσκλησης, ζητά εγγράφως από τον υποψήφιο ανάδοχο να
υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός προθεσμίας έως είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτήν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), των
ακόλουθων δικαιολογητικών:
1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων απόρριψης της παραγράφου 1 του
άρθρου 10 της παρούσης, 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 παράγραφο 1 του άρθρου 10.
2. Για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων μη αποκλεισμού του Προσφέροντος, που
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 10 της παρούσης, πιστοποιητικά που
εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις
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περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου 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 οικονομικός 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 ανωτέρω παραγράφους.
3. Για την απόδειξη της απαίτησης καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας προσκομίζεται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στην υποψήφιο
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε
(15) επιπλέον ημέρες.
Εάν διαπιστωθεί ότι:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν εντός της προθεσμίας/προθεσμιών που τίθεται με την παρούσα
πρόσκληση 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 σύμφωνα με τους λόγους αποκλεισμού του
άρθρου 9, η Αναθέτουσα αρχή απορρίπτει την υποβληθείσα προσφορά και ματαιώνει τη
διαδικασία σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης.
9.2. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας στην
παράγραφο
9.1., και εφόσον δεν ματαιωθεί η διαδικασία σύναψης της παρούσας δημόσιας σύμβασης
σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της, αποστέλλει την απόφαση
ανάθεσης στην ανάδοχο και την καλεί να προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση του
εγγράφου, με την κατάθεση Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παράγραφος 4 του ν. 4412/2016, η οποία θα καλύπτει σε ευρώ
ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
Οι Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 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 εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 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.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική
παραλαβή του Έργου.
Η Αναθέτουσα αρχή δύναται να ματαιώσει την διαδικασία ανάθεσης της παρούσας
δημόσιας σύμβασης για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.
4412/2016.
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10. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής της.
Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο
ερώτημα προς την προσφέρουσα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την
παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η προσφέρουσα οφείλει να απαντήσει σε
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς
θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί.
11. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών εφαρμόζεται ο υπολογισμός που προβλέπεται
στο άρθρο 218 του Ν.4412/16.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δε στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει
τον ανάδοχο έκπτωτο.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ποιότητα και τη νομιμότητα της εκτέλεσης του Έργου. Σε
διαφορετική περίπτωση μπορεί να καταπέσει η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ως
ποινική ρήτρα, ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη αποζημίωση του
Ελληνικού Δημοσίου για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία.
12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον οικονομικό
φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν 4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών,
μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο
επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το
αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Εσωτ. Διανομή:
Μονάδα Γ΄,
Χ.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

[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 φορέα 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: [ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 86871
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 1ο Χλμ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΛΟΥΤΡΩΝ/ΜΥΤΙΛΗΝΗ/81100
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
- Τηλέφωνο: 2251352042
- Ηλ. ταχυδρομείο: dgiannaka@mou.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.pepba.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): “
…………………………………………………………………………………………………………………………”, CPV 72224000-1
Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ------- 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

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Απάντηση:

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 αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

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:
Απάντηση:
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 …):

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

2. δωροδοκία·
3. απάτη·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου 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;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Εάν ναι, αναφέρετε:
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:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

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):
[……][……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
[] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; β)[……]
β)[……]
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον -[……]·
-[……]·
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:
-[……]·
-[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
Εάν ναι, να αναφερθούν Εάν ναι, να αναφερθούν
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
λεπτομερείς
λεπτομερείς πληροφορίες
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
πληροφορίες
[……]
καταβολή τους ;
[……]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
[……][……][……]

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,
[] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου;
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
[] Ναι [] Όχι
από τις ακόλουθες καταστάσεις :
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 συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
[.......................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

[.........…]
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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:
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;

[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
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
Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα […]
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
αναφέρετε:
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]

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
1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 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 ιδιωτικούς:

Απάντηση:
α) Υπεύθυνος έργου:
Περιγραφή ποσά

ημερομηνίες

β) Τα μέλη της ομάδας έργου
Περιγραφή ποσά
ημερομηνίες

παραλήπτες

παραλήπτες

Στα στοιχεία επαγγελματικής εμπειρίας περιλαμβάνονται
κατ΄ ελάχιστον, τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που
συμμετείχε ο υπεύθυνος έργου και το κάθε μέλος της
Ομάδας έργου, ο Εργοδότης / Αποδέκτης των
προσφερόμενων υπηρεσιών, και ο χρόνος απασχόλησης
στο έργο (από μήνας / έτος - έως μήνας / έτος).
2)
Οι
ακόλουθοι
τίτλοι
σπουδών
και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον υπεύθυνο έργου και
β) τα μέλη της ομάδας έργου:

α) Υπεύθυνος έργου

β) Τα μέλη της ομάδας έργου

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 είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, 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 δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο
παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
την επιλογή αναδόχου του έργου: “ «Σύμβουλος Υποστήριξης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τη συγκρότηση
δράσεων επιχειρησιακού προγραμματισμού για το 2021-2023» ” (CPV: 72224000-1, κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
……).

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): [……]

