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Αριθμ. Πρωτ. 1104

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Έγκριση προκήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή
νομικών υπηρεσιών που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου: «Υποστήριξη της
λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Γενική Επιθεώρηση)»
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.Δ. 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/ΥΟΔΔ/12) Aπόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία διορίζεται ο ΜΩΥΣΗΣ ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ στη
θέση Μετακλητού Ειδικού Γραμματέα, στην Ειδική Γραμματεία
Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος
και
Ενέργειας
του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
3. 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»
4. Την 46/09-07-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη»
(ΦΕΚ Β΄ 2101).
5. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).
6. Τα άρθρα 1, παρ. 2 και 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2, του Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄
56).
7. Την 2876/07-10-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).
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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).
Το Π.Δ. 72/2010 «Συγκρότηση, διοικητική − οργανωτική δομή και
στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)»
(ΦΕΚ 132/Α’2010).
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 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ Α΄ 65).
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).
Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε µε το (ΦΕΚ Α΄ 209) «Διορθώσεις
σφαλμάτων».
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» (ΦΕΚ Α΄ 112).
Τις διατάξεις του άρθρου 8, παράγραφο 5 και του άρθρου 51 του Π.Δ.
60/2007 (ΦΕΚ Α΄ 64).
Τις διατάξεις του ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ Α΄ 3) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής
βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων».
Τις διατάξεις των άρθρων 80 & 83 (παρ.1), του Ν. 2362/1995 «περί
Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον
Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141).
Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ
Α΄ 150).
Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 «Κρατικές Προμήθειες» (ΦΕΚ
Α΄ 199).
Τις διατάξεις της 2024709/601/0026/08-04-1998 Απόφασης του Υπουργείου
Οικονομικού περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του
Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες (ΦΕΚ Β΄ 431).
Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ.12) του Ν. 2286/1995 «προμήθειες του
Δημοσίου τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19).
Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 «παρακράτηση φόρου στο
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις» (ΦΕΚ Α΄ 43)
Την υπ’ αριθ. 984/14.5.2013 Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί συγκρότησης Επιτροπών για τη
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων
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Την υπ. Αριθμ. Οικ. 117403/19-03-2012 Απόφαση ένταξης οριζόντιας
Πράξης «Υποστήριξης της λειτουργίας της ειδικής υπηρεσίας επιθεωρητών
ενέργειας (Γενική Επιθεώρηση)» στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: α)
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», β) «Μακεδονία – Θράκη», γ)
«Κρήτη και νήσοι Αιγαίου», δ) «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ηπειρος» ε)
«Αττική».
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)».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. την προκήρυξη της διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με τη
συγκέντρωση σφραγισμένων 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)».
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για την παροχή νομικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου της Γενικής
Επιθεώρησης της ΕΥΕΠΕΝ με έδρα την Αθήνα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει
να είναι δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία 8 ετών.
Πρόσθετα προσόντα:

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο δημόσιο διοικητικό δίκαιο ή/και στο
δίκαιο της ΕΕ ή/και στο δίκαιο ενέργειας, ιδίως σε θέματα ενεργειακής απόδοσης

Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχα θέματα

Συμμετοχή σε σεμινάρια με αντίστοιχο περιεχόμενο

Μία ξένη γλώσσα από τις γλώσσες εργασίας της ΕΕ (αγγλικά, γαλλικά,
γερμανικά)

Εργασίες, δημοσιεύσεις σε σχετικά θέματα

Γνώση χειρισμού Η/Υ
Ο ανάδοχος, θα πρέπει να έχει πανεπιστημιακό τίτλο στα νομικά και άδεια
άσκησης επαγγέλματος. Αντικείμενο της εργασίας του θα είναι η παροχή κάθε
είδους νομικών υπηρεσιών με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας, η σύνταξη
γνωμοδοτήσεων, ο έλεγχος συμβάσεων (π.χ. συμβάσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ) ενώ θα
συνδράμει στην επεξεργασία νομοθετικών ρυθμίσεων που απαιτούνται για την
άσκηση του έργου της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος δεν θα κάνει παραστάσεις σε
δικαστήρια για υποθέσεις της υπηρεσίας κατά το χρονικό διάστημα της
σύμβασης, αλλά θα προετοιμάζει σχετικούς φακέλους για τις δικαστικές ή
εξωδικαστικές ανάγκες της υπηρεσίας .
Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται επιτόπια φυσική παρουσία του Αναδόχου
εξάωρης (6) συνεχούς απασχόλησης πέντε (5) μέρες εβδομαδιαίως στην έδρα
της ΕΥΕΠEN.
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Ο ανάδοχος, κατά τη διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να ασχολείται, εφόσον
ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα εκτός της υπηρεσίας, με υποθέσεις οι οποίες
άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΕΥΕΠΕΝ. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και για 3
χρόνια μετά την λήξη της σύμβασης.
Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) μήνες από την ημέρα
υπογραφής της σύμβασης
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 οκτακόσιων
ευρώ (73.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ήτοι 60.000 € αξία+ 13.800 €
ΦΠΑ 23%).
Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου είναι τριάντα (30) μήνες και χωρίζεται
σε φάσεις οι οποίες θα οριστικοποιηθούν με την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
Η καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος στην Ανάδοχο θα γίνει με την πρόοδο των
εργασιών τμηματικά και μετά από βεβαίωση της επιτροπής Παραλαβής και
Παρακολούθησης του έργου όπως αυτή ορίζεται από το (22) σχετικό.
Κατά την πληρωμή της δαπάνης θα γίνουν οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα
με τους ισχύοντες νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μ. ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Αρχείο Ε.Υ.Ε.Π.Ε.Ν,
2. Υπάλληλοι: Αθανασίου Δημήτρης, Οικονομίδης Γρηγόρης, Μαργαρίτης Ιωάννης, Πετρολιάγκη
Μαργαρίτα, Ποδαρά Δέσποινα, Ελευθεριάδου Σοφία, Κουρεντή Χριστίνα, Χατζηστεφάνου Βύρων
(για την ανάρτηση στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»).

