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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Έγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την δημιουργία
ιστοσελίδας - ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την διαχείριση των διαδικασιών της
Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ) που υλοποιείται στο πλαίσιο του
έργου: «Υποστήριξης της λειτουργίας της ειδικής υπηρεσίας επιθεωρητών ενέργειας
(Γενική Επιθεώρηση)»
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»
(ΦΕΚ Β΄ 2234).
3. Τα άρθρα 1, παρ. 2 και 6 του Π. Δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
του άρθρου 2, του Π. Δ/τος 24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56).
4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ Α΄ 141).
5. Την 46/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ Β’ 2101).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παράγραφος 1α της υπ’ αριθ. Οικ. 57949 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 3231/Β’/4.12.2012) «εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή
υπουργού».
7. Το άρθρο 6 του Ν. 3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού
Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
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λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 17).
8. Το Π.Δ. 72/2010 «Συγκρότηση, διοικητική − οργανωτική δομή και στελέχωση της
Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)» (ΦΕΚ Α΄ 132).
9. Το άρθρο 16 του Ν 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου
κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 249).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ.12), του ν. 2286/95 « προμήθειες του Δημοσίου
τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων».(Α 19)
11. Τις διατάξεις των άρθρων 80 & 83 (παρ.1),του ν.2362/95 «περί Δημοσίου
Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».(Α΄247) όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
(ΦΕΚ141/Α΄2010)
12. Τις διατάξεις του άρθρου 24, του ν.2198/94 «περί παρακράτησης φόρου
εισοδήματος».(Α΄43)
13. Τις διατάξεις του 118/07 Π.Δ/τος «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».(Α΄150)
14. Τις διατάξεις της 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφασης του Υπουργείου
Οικονομικού περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για
προμήθειες και εργασίες (Φ.Ε.Κ.431/Β΄/1998)
15. 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).
16. Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
(Φ.Ε.Κ.194/Α΄2010)
17. Τις διατάξεις της αριθμ. 35130/739/9.8.2010 απόφασης του Υπουργείου
Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του αρ. 83 παρ.1 του Ν. 2362/1995 για
την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων»(ΦΕΚ 1291/Β΄/2010)
18. Τις διατάξεις του Ν.1642/1986 «Περί εφαρμογής του ΦΠΑ»(ΦΕΚ125/Α΄/1986) όπως
τροποποιήθηκε με τον Ν.3845/2010 « Μέτρα εφαρμογής του μηχανισμού στήριξης της
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο»(ΦΕΚ 65/Α΄/2010)
19. Την υπ' αριθμ. 1505/09-07-2012 Ένταξη της Πράξης “Υποστήριξης της λειτουργίας
της ειδικής υπηρεσίας επιθεωρητών ενέργειας (Γενική Επιθεώρηση).” στο Ε.Π.
“Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013” που αφορά το υποέργο 1 “ Δράσεις της
εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματικής εκτέλεσης του έργου της ΕΥΕΠΕΝ (Γενική
Επιθεώρηση) ”
20. Την υπ' αριθμ 27517/ΔΕ-3453/15.06.2012 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με την οποία καθορίσθηκε ο κωδικός του έργου σε
ΠΔΕ 2012ΣΕ07580098 της ΣΑΕ 075/8
21. Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ από το διαρθρωτικό Ταμείο
ΕΤΠΑ.
22. Την υπ΄αριθμ. Οικ. 137/ 15.2.2013 Απόφαση “Συγκρότησης Επιτροπών” για τη
Συγκρότηση επιτροπών Διενέργειας και Παρακολούθησης του πρόχειρου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την διαχείριση του έργου
ΕΠΠΕΡΡΑ.
23. Την υπάρχουσα πίστωση του έργου Π.Δ.Ε. 2012ΣΕ07580098 «Υποστήριξη της
λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)» της ΣΑΕ 0758,
Υποέργο 1: «Δράσεις της εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματικής εκτέλεσης του
έργου της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. (Γενική Επιθεώρηση)».

ΑΔΑ: ΒΕΔΦ0-6ΣΜ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τη συγκέντρωση
τριών (3) τουλάχιστον κλειστών προσφορών, για το Υποέργο 1 : «Δράσεις της εύρυθμης
λειτουργίας και αποτελεσματικής εκτέλεσης του έργου της Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. (Γενική
Επιθεώρηση)», του έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: «Υποστήριξης της λειτουργίας της ειδικής
υπηρεσίας επιθεωρητών ενέργειας (Γενική Επιθεώρηση)».
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι εβδομήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (73.800,00
€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα πληρωθεί από το έργο του ΠΔΕ
2012ΣΕ07580098 της ΣΑΕ 075/8.
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το έργο αφορά στη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας (web based) για τη
διαχείριση των διαδικασιών της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ) της
Γενικής Επιθεώρησης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας
(ΕΥΕΔΕΝ) της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ)
και ειδικότερα στην όλη διαδικασία για την παρακολούθηση των αυτοψιών - ελέγχου και
την έκδοση του τελικού πορίσματος, που ακολουθούνται από τους ελεγκτές δόμησης .
Η λύση που θα δοθεί πρέπει να είναι σε διαδικτυακή μορφή. Τα δεδομένα της
εφαρμογής θα αποθηκεύονται σε server του ΥΠΕΚΑ.
Η πληροφοριακή πλατφόρμα θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Α. τη διαχείριση του Μητρώου των Ελεγκτών δόμησης (από την αίτησή τους για την
ένταξή τους σε αυτό, έως την πλήρη διαχείριση του φακέλου τους)
Β. τη διαχείριση του μητρώου των υπηρεσιών δόμησης (ΥΔΟΜ), (πρόσβαση σε
εξουσιοδοτημένα στελέχη των ΥΔΟΜ, με δυνατότητα διαχείρισης πληροφοριών
αδειών δόμησης που αφορούν στην περιοχή αρμοδιότητά τους)
Γ.
την πλήρη ηλεκτρονική διαδικασία αιτήματος από επιβλέποντες μηχανικούς, τον
μηχανισμό κλήρωσης σύμφωνα με το Ν. 4030/2011, για ορισμό Ελεγκτή Δόμησης
καθώς και υποβολή των πορισμάτων από αυτούς. Επίσης περιλαμβάνει και τις
περιπτώσεις κρίσιμων καταστάσεων, όπως αρνητικά πορίσματα και συναφείς
ενέργειες.
Δ. τη δημιουργία αρχείου πορισμάτων (περιλαμβάνει και γεωγραφικό προσδιορισμό
του ακινήτου) και άλλα συναφή στοιχεία.
Ε.
την πλήρη διαχείριση των διαδικασιών των παραπάνω εγγράφων σε φάκελο
«υποθέσεων» από στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ),
με έμφαση στις διαδικασίες ελέγχου (έγγραφα ελέγχων, αλγόριθμο υπολογισμού
προστίμων, κλπ)
ΣΤ. τη δημιουργία χρονικών και γεωγραφικών αναφορών και πλήρους στατιστικής
επεξεργασίας των στοιχείων της πληροφοριακής πλατφόρμας.
Στο αντικείμενο του έργου εντάσσεται επίσης και η ψηφιοποίηση και εισαγωγή στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα, του συνόλου των ήδη υπαρχουσών φακέλων (περί τις 10000
αιτήσεις για ορισμό Ελεγκτή Δόμησης, πορισμάτων κλπ).
Επίσης ο ανάδοχος αναλαμβάνει τη συγγραφή χωριστών εγχειριδίων χρήσης των
λειτουργιών του συστήματος, για να αποσταλούν σε θεματικούς χρήστες του συστήματος
(ελεγκτές δόμησης, υπαλλήλους των ΥΔΟΜ, υπαλλήλους της ΕΥΕΔ, κλπ) καθώς και την
εκπαίδευση των υπαλλήλων της ΕΥΕΔ.
Τέλος, η εφαρμογή πρέπει να έχει τη δυνατότητα έκδοσης εξόδου (export) του συνόλου
των στοιχείων της βάσης δεδομένων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για μελλοντική χρήση
από άλλα παρεμφερή συστήματα (web service), αλλά και η διασύνδεσή του με την
ηλεκτρονική εφαρμογή του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου για την αυτόματη και ενιαία
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αρίθμηση των σχετικών αιτημάτων.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει σημαντική εμπειρία στην δημιουργία αντίστοιχων
εφαρμογών.
Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την
ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις. Η πρώτη (Α’) έχει διάρκεια δύο (2) μηνών. Κατά
την φάση αυτή πρέπει να υλοποιηθούν τα σημεία Α, Β και Γ της παρ. 1. Τα σημεία Δ, Ε
και ΣΤ πρέπει να υλοποιηθούν κατά το δεύτερο δίμηνο της σύμβασης, ενώ η
υπολειπόμενη περίοδος των είκοσι (20) μηνών είναι περίοδος συντήρησης και
βελτιωτικών παρεμβάσεων της πληροφοριακής εφαρμογής.
Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ -ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει μετά από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των
ειδών από την αρμόδια επιτροπή. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση που υπάρχει στο
Π.Δ.Ε. 2012 ΣΕ 07580098 «Υποστήριξης της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.Ε.Π.Ε.Ν.)» της ΣΑΕ 0758.
Η δαπάνη θα ανέλθει μέχρι του ποσού των εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
(73.800 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Η καταβολή του Τιμήματος θα γίνει με την πρόοδο των εργασιών σε οκτώ ισόποσες
τριμηνιαίες δόσεις, μετά από βεβαίωση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής.
Κατά την πληρωμή της δαπάνης θα γίνουν οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους
ισχύοντες νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους.
Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται από το (22) σχετικό,
αποτελείται από:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Πουλή Σταυρούλα, Ειδικός Επιστήμονας ΠΕ Περιβάλλοντος, Υπηρεσία ΣΥΓΑΠΕΖ
(Πρόεδρος)
Παπαδημητρίου Δημήτρης, ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Υπηρεσία ΕΥΕΠΕΝ.
Λένη Γεωργία, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός,, Υπηρεσία ΕΥΕΔ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ:
Δρούζα Μάχη, ΠΕ Περιβ/λόγος, Υπηρεσία ΕΥΕΠ (Αναπλ. Πρόεδρος)
Σωτηρόπουλος Σωτήριος, ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής , Υπηρεσία ΕΥΕΠ
Κολιτσά Δέσποινα, ΠΕ Μηχανικός Μεταλλείων, Υπηρεσία ΕΥΕΠ.
Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων πρόχειρου διαγωνισμού,
για τη δημιουργία ιστοσελίδα-πληροφοριακής πλατφόρμας, όπως ορίζεται στο (22)
σχετικό, αποτελείται από:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Πετρολιάγκη Μαργαρίτα, ΠΕ Χημικός Μηχανικός, Υπηρεσία ΕΥΕΠΕΝ (Πρόεδρος)
Ναούμ Μαγδαληνή, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Υπηρεσία ΕΥΕΠΕΝ

Γαλάτη Αγγελική, ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Υπηρεσία ΕΥΕΠΕΝ
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ:
Παπαδέλης Αθανάσιος, ΠΕ Περιβαντολόγος, Υπηρεσία ΕΥΕΠ (Αναπλ. Πρόεδρος)
Σακοράφα Λίλα, ΠΕ Γεωλόγος, Υπηρεσία ΕΥΕΠ
Μισύρη Ευτυχία, ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού, Υπηρεσία ΕΥΕΠ
Η Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών της
ανατεθείσας υπηρεσίας και τη σύνταξη αντίστοιχου πρακτικού, όπως οι
προαναφερόμενες διατάξεις ορίζουν.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μ.ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Αρχείο Ε.Υ.Ε.Π.Ε.Ν
2. Υπάλληλοι: Πουλή Σταυρούλα, Παπαδημητρίου Δημήτρης, Λένη Γεωργία, Δρούζα Μάχη, Σωτηρόπουλος
Σωτήριος, Κολιτσά Δέσποινα, Πετρολιάγκη Μαργαρίτα, Ναούμ Μαγδαληνή, Γαλάτη Αγγελική, Παπαδέλης
Αθανάσιος, Σακοράφα Λίλα, Μισύρη Ευτυχία.

