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ΘΕΜΑ : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη δημοσιοποίηση - σε ημερήσιες
εφημερίδες εθνικής εμβέλειας - των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανταποκρινόμενη
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ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1225/2006) - προτίθεται να
προβεί σε 14 ανακοινώσεις δημοσιοποίησης των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών
των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας σε 2 ημερήσιες εφημερίδες εθνικής εμβέλειας,
προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό και να διατυπώσει τις απόψεις του.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη μπορεί να ανέλθει έως του ποσού των χιλίων τετρακοσίων
ευρώ (1.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού ΥΠΕΝ έτους 2017 - ΚΑΕ
0841 - Ε.Φ. 31-110.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

(χαμηλότερη τιμή). Οι προσφορές από τους υποψήφιους αναδόχους θα αναφέρονται σε
τιμολόγηση Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2/82452/0020 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της τιμής των καταχωρούμενων στον τύπο
υπηρεσιακών δημοσιευμάτων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ2441/Β΄/02.12.2008)
και θα συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω ΚΥΑ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά στο
πρωτόκολλο της Δ/νσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Αμαλιάδος 17, 4 ος
όροφος) ή να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση m.papanika@prv.ypeka.gr εντός
δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ.

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του υποψήφιους αναδόχους για ενενήντα (90)
ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας κατάθεσης των προσφορών. Η αναγραφή του
χρόνου ισχύος των προσφορών είναι υποχρεωτική. Προσφορές οι οποίες αναγράφουν
χρόνο ισχύος μικρότερο ή δεν αναγράφουν καθόλου χρόνο ισχύος, απορρίπτονται ως
απαράδεκτες.

Απόρριψη προσφορών
• Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας.
• Προσφορά που δεν κατατέθηκε εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και το περιεχόμενο που
ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση.
• Προσφορά που 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 τη συμπλήρωσή της.
• Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.
• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής.
• Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή, ανά τμήμα και συνολικά, υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία

ανάθεσης για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. Επίσης,
εάν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
ανάθεσης μπορεί 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.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (επί ποινή αποκλεισμού)
Ο προσωρινός ανάδοχος που θα επιλεγεί υποχρεούται (επί ποινή αποκλεισμού) πριν την
ανάθεση και μετά από την πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να προσκομίσει, εντός δέκα
(10) ημερολογιακών ημερών, τα δικαιολογητικά ανάθεσης Παραρτήματος ΙΙ τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την προσκόμιση των απαιτούμενων
παραστατικών/δικαιολογητικών στην Υπηρεσία, όπως αυτά προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις και μετά από βεβαίωση της Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής
για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων του έργου, η οποία θα εκδοθεί
πριν την πραγματοποίηση της πληρωμής.
Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Κατά την εκτέλεση της παρούσας απόφασης ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις
του 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, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Την ποιοτική & ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων ειδών θα αναλάβει η Επιτροπή
Παρακολούθησης - Παραλαβής.
Δεν απαιτείται δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στον ημερήσιο τύπο ή σε τεύχος
ΦΕΚ.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ., στη Δ/νση www.ypeka.gr.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Συνημμένα:
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Εσωτερική Διανομή
- Μ. Παπανίκα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ημερομηνία, …………………………………….

Προς: ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ
Κόστος ανακοίνωσης δημοσιοποίησης των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών για κάθε ένα από τα 14
Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα που ακολουθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
1ης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ
ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του ΥΠΕΝ (ταχ. δ/νση: Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα) ως
Αρχή Σχεδιασμού του Σχεδίου Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος
Κρήτης,
σύμφωνα
με
τα
αναφερόμενα
στην
ΚΥΑ
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5.9.2006):
Α)

ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και η αρμόδια
Διεύθυνση Υδάτων Κρήτης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης διαθέτουν τις
απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του συγκεκριμένου Σχεδίου προκειμένου να
ενημερωθεί το κοινό,
Β) προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και ηλεκτρονικά και σε
κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υ.Π.Ε.Κ.Α (ταχ. δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11,
11473 Αθήνα), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της
ανακοίνωσης αυτής.
Το κείμενο της ΣΜΠΕ βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο http://wfd.ypeka.gr .

Τιμή ανά εκατοστό ανακοίνωσης :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
(επί ποινή αποκλεισμού)
(πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του
Ν.4250/2014)
1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, απαιτούνται:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
Η υποχρέωση αφορά ιδίως:
• στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών
(Ο.Ε. και Ε.Ε. ), τους διαχειριστές και
• στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική Ενημερότητα
2. Απαιτούνται όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή
αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου από τα οποία να προκύπτουν :
- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε και οι
Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε, ή Ε.Π.Ε
- Η έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην
περίπτωση φυσικού προσώπου,
-Στην περίπτωση άλλων μορφών εταιρειών, οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο από το
οποίο προκύπτουν οι νόμιμοι εκπρόσωποι οι οποίοι δεσμεύουν τον υποψήφιο ανάδοχο με
την υπογραφή τους.
3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄/1986), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης
υποβολής προσφοράς τους οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα.
Διευκρινίζεται ότι την ανωτέρω απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλουν:
- Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε, ή Ε.Π.Ε
- Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε
- Το φυσικό πρόσωπο, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση.
- Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του

