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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή για την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης αρχείου πρωτοκόλλου της
υπηρεσίας (ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Ειδική
Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΕΧΙΣΗ
ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ)»».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005
«Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθµ. 42301/11−9−2012 (ΦΕΚ 433/ΥΟ∆∆/12) Aπόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδόθηκε σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 53 του Π.∆/τος 63/2005 µε την οποία διορίζεται ο ΜΩΥΣΗΣ
ΚΟΥΡΟΥΖΙ∆ΗΣ του Χριστοφόρου, Γεωλόγος ∆ιδάκτορας Σεισµολογίας µε Α.∆.Τ. Ξ 116760 στη
θέση Μετακλητού Ειδικού Γραµµατέα µε βαθµό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, στην Ειδική
Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής από 27−8−2012 σε συνδυασµό και µε την παρ. 1.α του
άρθρου 12 της Υ.Α. αριθµ. οικ.57949/23-11-12 (ΦΕΚ 3231 Β΄/04-12-12) «Εξουσιοδότηση
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στους Γενικούς και
Ειδικούς Γραµµατείς καθώς και στους Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων,
Τµηµάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» που παρέχουν στον Ειδικό Γραµµατέα Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας την εξουσιοδότηση υπογραφής µε «Εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού» Αποφάσεων που αφορούν σε «προκηρύξεις, αποφάσεις ανάθεσης, κατάρτιση και
υπογραφή συµβάσεων για την προµήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών και εκπόνηση
µελετών ή την εκτέλεση έργων για θέµατα αρµοδιότητάς του…».
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3. Την 46/09-07-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ Β΄ 2101).
4. Το Π.∆. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄
141).
5. Τα άρθρα 1, παρ. 2 και 6 του Π.∆. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 2, του Π.∆.
24/2010 (ΦΕΚ Α΄ 56).
6. Την 2876/07-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄
2234).
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 51/1988 (ΦΕΚ Α' 19) «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (Κ.Π.∆.)».
8. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 (ΦΕΚ Α΄ 57) «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας,
Οικισµού και Περιβάλλοντος».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του
Νοµού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 17).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 (ΦΕΚ Α΄ 228) «Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος».
11. Τις διατάξεις του Ν.1642/1986 «Για την εφαρµογή του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 125), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3845/2010 «Μέτρα εφαρµογής του
µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του ευρώ και
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» (ΦΕΚ Α΄ 65).
12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 35130/739/09-08-2010 Απόφασης του Υπουργείου Οικονοµικών
«Περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του αρθ. 83 παρ.1 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247), για
την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή
εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ Β΄ 1291).
13. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
όπως τροποποιήθηκε µε το (ΦΕΚ Α΄ 209) «∆ιορθώσεις σφαλµάτων».
14. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων
και πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112).
15. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παράγραφο 5 και του άρθρου 51 του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64).
16. Τις διατάξεις του Π∆ 4/2002 (ΦΕΚ Α΄ 3) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και
διαχείριση των αντίστοιχων πόρων».
17. Τις διατάξεις των άρθρων 80 & 83 (παρ.1), του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού
ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε τον Ν.3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141).
18. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ Α΄ 150).
19. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 «Κρατικές Προµήθειες» (ΦΕΚ Α΄ 199).
20. Τις διατάξεις της 2024709/601/0026/08-04-1998 Απόφασης του Υπουργείου Οικονοµικού περί
καθορισµού των δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες
(ΦΕΚ Β΄ 431).
21. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ.12) του Ν. 2286/1995 «προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και
Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19).
22. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 «παρακράτηση φόρου στο εισόδηµα από
εµπορικές επιχειρήσεις» (ΦΕΚ Α΄ 43)
23. Την Α.Π.: οικ.1153/24-12-2012 Απόφαση «συγκρότηση επιτροπών διαγωνισµών,
παρακολούθησης και παραλαβής έργου και υλικών», της Ε.Υ.Ε.Π. του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
24. Την µε αριθµ. οικ. 167418/6-4-2011 Απόφαση ένταξης της πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ)» στο Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013»
και το υποέργο 2 «Προγραµµατισµός υλοποίησης των δράσεων της ΕΥΕΠ (Πανελλαδικά)».
25. Την Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Έργου 2011ΣΕ07580033 της ΣΑΕ 075/8/2011-Συνέχιση
της υποστήριξης της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
(Πανελλαδικά)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη
χαµηλότερη τιµή για την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης αρχείου πρωτοκόλλου της υπηρεσίας
(ΥΠΕΚΑ - Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Ειδική Υπηρεσία
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος) που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ)». Ο προϋπολογισµός του έργου είναι εβδοµήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ
(73.800,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (ήτοι 60.000 € αξία+ 13.800 € ΦΠΑ 23%) και θα
πληρωθεί από το έργο του Π∆Ε 2011ΣΕ07580033 της ΣΑΕ 075/8.
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το αντικείµενο των υπηρεσιών του Αναδόχου του έργου αναλύεται στις παρακάτω επιµέρους
ενέργειες:
1. Προετοιµασία Εγγράφων (αποδελτίωση, κλπ.)
2. Σάρωση µε Heavy Duty Document Scanners
3. Εννοιολογικός χαρακτηρισµός - δεικτοδότηση εγγράφων
4. Επαναφορά φυσικών εγγράφων στην αρχική τους µορφή
5. Αρχειοθέτηση των ψηφιοποιηµένων εγγράφων και πληροφοριών τους σε φακέλους
αρχειοθέτησης εγγράφων
Ειδικότερα η υπηρεσία ψηφιοποίησης θα περιλαµβάνει:
1. την ψηφιοποίηση σε αρχείο µορφής .pdf, η οποία αναφέρεται σε πλήθος σαράντα πέντε
χιλιάδων εγγράφων (45.000), εισερχόµενα ή εξερχόµενα έγγραφα, που αποτελούνται από µία
ή περισσότερες σελίδες (εκτίµηση ότι κατά µέσο όρο αντιστοιχούν 6 σελίδες ανά έγγραφο, στα
οποία εκτός από σελίδες µε διάσταση Α4 µπορεί να περιλαµβάνονται και έγγραφα µε
µεγαλύτερη διάσταση, Α3 ή χάρτες).
2. την ενηµέρωση και συσχέτιση του ψηφιακού αρχείου (µε βάση το όνοµά του) στο υπάρχον
συγκεντρωτικό αρχείο του πρωτοκόλλου που διατηρείται έως σήµερα σε µορφή xls.
3. την ανίχνευση από κάθε έγγραφο που ψηφιοποιείται µέχρι 5 λέξεων κλειδιών, και η
συµπλήρωσή τους στο παραπάνω αρχείο xls.
4. την ψηφιοποίηση 2.000 «υποθέσεων/επιθεωρήσεων» της ΕΥΕΠ (συµπεριλαµβάνονται εντός
των 45.000 εγγράφων) και αναφέρονται σε περίοδο από τη δηµιουργία της υπηρεσίας το 2004
έως σήµερα (2013), για τις οποίες θα γίνει επιπλέον και χωριστή εγγραφή όλων των
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παραβάσεων που υπάρχουν σε κάθε υπόθεση (εκτίµηση ότι αντιστοιχούν 5 παραβάσεις ανά
επιθεώρηση). Για τις καταχωρήσεις αυτές υπάρχει η αναγκαιότητα να συνδέονται µε
µεγαλύτερο αριθµό λέξεων ή φράσεων κλειδιών, που µπορεί να είναι σε πλήθος έως 20.
Από τους 2.000 φακέλους/υποθέσεις, και τα 45.000 έγγραφα που θα ψηφιοποιηθούν οι 500 υποθέσεις
και τα 11.000 έγγραφα βρίσκονται στον τοµέα Βορείου Ελλάδος µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, όπου και θα
γίνει η ψηφιοποίηση τους.
Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω 45.000 έγγραφα που θα ψηφιοποιηθούν καλύπτουν, κατά την εκτίµηση
της υπηρεσίας, όλα τα έγγραφα του πρωτοκόλλου, από το 2010 και µετά. Η ψηφιοποίηση θα αρχίσει
από το 2013 και προς τα πίσω. Αν στον συνολικό αριθµό των 45.000 εγγράφων υπάρχει η δυνατότητα
και παλαιότερης καταγραφής θα συνεχιστεί αντίστοιχα και σε παλαιότερα έτη.
Η ψηφιοποίηση θα γίνει από τον ανάδοχο στον χώρο της υπηρεσίας. Το αρχείο βρίσκεται σε 3 θέσεις.
Στην Αθήνα (Μεσογείων 119, 7ος όροφος και Κηφισίας 1-3 & Αλεξάνδρας) και στη Θεσσαλονίκη
(Αδριανουπόλεως 24, Καλαµαριά).
Κατά την ψηφιοποίηση ο ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει δικά του µέσα (σαρωτή, υπολογιστή) σε χώρο
που θα του διατεθεί από την υπηρεσία για τον σκοπό αυτό και θα καλύψει ο ίδιος τα έξοδα µεταφοράς
και µετακίνησης στη Θεσσαλονίκη.
Γ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
∆. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ -ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωµή της δαπάνης θα γίνει µετά από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων από
την αρµόδια επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου, είτε τµηµατικά είτε συνολικά,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη σχετική σύµβαση. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση που υπάρχει
στο Π.∆.Ε. 2011ΣΕ07580033 «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ)» της ΣΑΕ 075/8.
Η δαπάνη θα ανέλθει µέχρι του ποσού των εβδοµήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (73.800,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (ήτοι 60.000 € αξία + 13.800 € ΦΠΑ 23%) και θα πληρωθεί από το
έργο του Π∆Ε 2011ΣΕ07580033 της ΣΑΕ 075/8.
Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου είναι τρεις (3) µήνες και χωρίζεται σε παραδοτέα τα οποία
θα οριστικοποιηθούν µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης.
Κατά την πληρωµή της δαπάνης θα γίνουν οι νόµιµες παρακρατήσεις σύµφωνα µε τους ισχύοντες
νόµους και τις σχετικές εγκυκλίους.
Ο Ειδικός Γραµµατέας
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
& Ενέργειας
Μωυσής Κουρουζίδης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1. ΥΠΕΚΑ
Ειδική Γραµµατεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Λ. Μεσογείων 119, 10192, Αθήνα
2. Μέλη Επιτροπής
Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Χρ.αρχείο ΕΥΕΠ/Γ.Ε.
2. Υπόλογος έργου
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