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Αθήνα, 07.03.2013
Αρ. Πρωτ. 99

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών
συµβούλου υποστήριξης για την διαχείριση του έργου ΕΠΠΕΡΑΑ που υλοποιείται στο
πλαίσιο του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΣΥΓΑΠΕΖ)».
Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ 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. ∆/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Την υπ’ αριθµ. 42301/11.09.2012 (ΦΕΚ 433 τ.ΥΟ∆∆) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
3. Την υπ’ αριθµ. Υ.Α. οικ.57949/23.11.2012 (ΦΕΚ 3231 Β΄) «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»
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. Το Π. ∆/γµα 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄
221), όπως τροποποιήθηκε µε το Π. ∆/γµα 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».
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
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λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 17).
10. Το Π∆/γµα 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των
ζηµιών στο περιβάλλον-εναρµόνιση µε την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει» (ΦΕΚ 190 Α').
11. 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 ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» (ΦΕΚ
65/Α΄/2010)
12. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ.12), του ν. 2286/95 « προµήθειες του ∆ηµοσίου τοµέα και
Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων».(Α’ 19)
13. 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 µε
τον Ν.3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ141/Α΄2010)
14. Τις διατάξεις του άρθρου 24, του ν.2198/94 «περί παρακράτησης φόρου εισοδήµατος».(Α΄43)
15. Τις
διατάξεις
της
2024709/601/0026/8-4-1998
Απόφασης
του
Υπουργείου
Οικονοµικού περί καθορισµού των δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για
προµήθειες και εργασίες (Φ.Ε.Κ.431/Β΄/1998)
14. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ Α' 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
όπως τροποποιήθηκε µε το (ΦΕΚ Α' 209) «∆ιορθώσεις σφαλµάτων».
15. 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 112/Α΄2010).
16. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 35130/739/09.08.2010 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
Β' 1291)
17. Τις διατάξεις του 118/2007 Π.∆/τος «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».(ΦΕΚ Α΄150).
18. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α 199) «Κρατικές Προµήθειες».
19. Τις διατάξεις της 2024709/601/0026/8-4-1998 Απόφασης του Υπουργείου Οικονοµικού περί
καθορισµού των δικαιολογητικών των δαπανών του ∆ηµοσίου για προµήθειες και εργασίες
(Φ.Ε.Κ.431/Β΄/1998)
20. Την Α.Π.281/27.08.2012 (Α∆Α Β4ΓΣΟ-302) Απόφαση «Συγκρότησης Επιτροπών» για τη
συγκρότηση επιτροπών διενέργειας και παρακολούθησης του πρόχειρου µειοδοτικού
διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών συµβούλου για την διαχείριση του έργου ΕΠΠΕΡΑΑ.
21. Την µε αριθµ. οικ. 116829/01.03.2012 Απόφαση ένταξης της πράξης «Υποστήριξη της
λειτουργίας του ΣΥΓΑΠΕΖ)» στο Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» Έργου
2012ΣΕ07580072 της ΣΑΕ 0758/2012 και το υποέργο 1 «∆ράσεις της εύρυθµης λειτουργίας και
αποτελεσµατικής εκτέλεσης του έργου του ΣΥΓΑΠΕΖ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την έγκριση της διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε τη συγκέντρωση τριών
(3) τουλάχιστον κλειστών προσφορών, για το υποέργο 1 «∆ράσεις της εύρυθµης
λειτουργίας και αποτελεσµατικής εκτέλεσης του έργου του ΣΥΓΑΠΕΖ». Ο
προϋπολογισµός του έργου είναι εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (68.880,00 €)
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (ήτοι 56.000 € αξία+ 12.880 € ΦΠΑ 23%) και θα πληρωθεί
από το έργο του Π∆Ε 2012ΣΕ07580072 της ΣΑΕ 0758/2012.
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η συγκεκριµένη δράση αναλύεται στις παρακάτω επιµέρους ενέργειες :
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Αποτύπωση / ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης της πράξης «Υποστήριξη της
λειτουργίας του Συντονιστικού Γραφείο Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών» και
παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη επιτάχυνση υλοποίησης του
 Υποστήριξη σε θέµατα διαχείρισης του τεχνικού δελτίου όπως προετοιµασία σχεδίων
αποφάσεων, προκηρύξεων, επιτροπών, διαγωνισµών, οικονοµικής διαχείρισης των
προµηθειών και υπηρεσιών κλπ., και όλων των σχετικών δράσεων που έχουν
ενταχθεί στα υποέργα, τόσο αυτών της αυτεπιστασίας, όσο και των τεχνικών µελετών
 Συµµετοχή σε συσκέψεις για τα προτεινόµενα και ενταγµένα υποέργα της πράξης
 ∆ιατύπωση προτάσεων διορθωτικών ενεργειών και έγκαιρης λήψης µέτρων όπου
απαιτούνται
 Συγγραφή εκθέσεων και αναφορών που απαιτούνται για την διαχείριση του έργου και
ενηµέρωση των αντίστοιχων πληροφοριακών συστηµάτων
 Yποστήριξη στον υπόλογο και στην οικονοµική διαχείριση του έργου, ενηµέρωση
πληροφοριακών συστηµάτων δαπανών
Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται επιτόπια φυσική παρουσία ενός (1) ατόµου του
αναδόχου τριάντα (30) ωρών εβδοµαδιαίως στην έδρα του ΣΥΓΑΠΕΖ.


Γ. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε τριάντα (30) 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 ειδών
από την αρµόδια επιτροπή. Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση που υπάρχει στο Π.∆.Ε.
2012ΣΕ07580072 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» της ΣΑΕ 075/8/2012.
Η δαπάνη θα ανέλθει µέχρι του ποσού των εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτακόσιων ογδόντα ευρώ
(68.880,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (ήτοι 56.000 € αξία+ 12.880 € ΦΠΑ 23%).
Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου είναι τριάντα (30) µήνες και χωρίζεται σε δέκα
(10) φάσεις.
Η καταβολή του Συµβατικού Τιµήµατος στην Ανάδοχο θα γίνει µε την πρόοδο των εργασιών
σε δέκα ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις, µετά από βεβαίωση της επιτροπής Παραλαβής και
Παρακολούθησης του έργου.
Κατά την πληρωµή της δαπάνης θα γίνουν οι νόµιµες παρακρατήσεις σύµφωνα µε τους
ισχύοντες νόµους και τις σχετικές εγκυκλίους.
Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού, όπως αυτή ορίζεται από το (20) σχετικό,
αποτελείται από:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Οικονοµίδη Γρηγόριο, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Υπηρεσία ΕΥΕΠΕΝ (Πρόεδρος)
Σακοράφα Βασιλική, ΠΕ Γεωλόγος, Υπηρεσία ΕΥΕΠ
Μανάρα Πελαγία, ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, Υπηρεσία ΕΥΕΚΑ
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ:
Κοροµηλά Χρήστο, ΠΕ Περιβ/λόγος, Υπηρεσία ΕΥΕΠ (Αναπλ. Πρόεδρος)
Μισύρη Ευτυχία, ΤΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού, Υπηρεσία ΕΥΕΠ
Ελευθεριάδου Σοφία, ΠΕ Μεταλ/λόγος Μηχανικός Υπηρεσία ΕΥΕΠ
Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων πρόχειρου διαγωνισµού, για
σύµβουλο διαχείρισης έργου ΕΠΠΕΡΡΑ, όπως ορίζεται στο (20) σχετικό, αποτελείται από:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Πουλή Σταυρούλα, Ειδικός Επιστήµονας ΠΕ Περιβάλλοντος, Υπηρεσία ΣΥΓΑΠΕΖ (Πρόεδρος)
Αθανασίου ∆ηµήτριο, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Υπηρεσία ΕΓΕΠΕ
Στασινό Σωτήριο, Ειδικός Επιστήµονας ΠΕ Χηµικός Μηχανικός, Υπηρεσία ΕΥΕΠ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ:
Παπαδέλη Αθανάσιος, ΠΕ Περιβ/λόγος, Υπηρεσία ΕΥΕΠ (Αναπλ. Πρόεδρος)
Λένη Γεωργία, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, Υπηρεσία ΕΥΕ∆
Χρυσικοπούλου Μαρία, ΠΕ Χηµικών, 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.

Ο Ειδικός Γραµµατέας
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
& Ενέργειας

Μωυσής Κουρουζίδης
Συν. Τεύχος πρόσκλησης

Κοινοποίηση
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Αν. Υπουργού
- ΕΥ∆ ΕΠΠΕΡΑΑ
Εσωτερική διανοµή
1. Αρχείο ΕΓΕΠΕ
2. Αρχείο ΣΥΓΑΠΕΖ
3. Μέλη Επιτροπής (µ.σ.)
4. Υπόλογος έργου (µ.σ.)
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