ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προτίθεται να αναθέσει
έργο µε τίτλο «Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Υποστήριξης
για την διαχείριση του έργου ΕΠΠΕΡΑΑ που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΕΥΕΠ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ)»» , µε εγκεκριµένες πιστώσεις από τη ΣΑΕ 075/8 2011ΣΕ07580032.
Με την υπ' αριθµ. οικ. 167420/6-4-2011 Απόφαση Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων ΥΠΕΚΑ, εντάχθηκε στο
Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» η πράξη «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΥΕΠ ΝΟΤΙΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ)» και η ανάθεση αφορά στο υποέργο 2 «∆ράσεις για τη στήριξη της ΕΥΕΠ (ΓΕΝ.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ – ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΕΥΕΚΑ) µε έδρα την Αθήνα».
∆ιάρκεια έργου: δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης.
Συνολικός προϋπολογισµός: Ο προϋπολογισµός του έργου δύναται να ανέλθει µέχρι του ποσού των
εβδοµήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (73.800,00€) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ
(ήτοι 60.000 € αξία+ 13.800 € ΦΠΑ 23%) .
Ηµεροµηνία λήξης υποβολής προσφορών: 21/3/2013 και µέχρι ώρα 12:00
Τρόπος υλοποίησης: Η διαδικασία ανάθεσης πρόκειται να υλοποιηθεί σύµφωνα µε την παρ. 9 της
παρούσας και διέπεται από τις διατάξεις του Π.∆. 4/2002, τα οριζόµενα στον οδηγό διαδικασιών και
επιλέξιµων ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης, όπως κάθε φορά ισχύει, και το άρθρο 8, παράγραφο 5
του Π.∆. 60/2007.
1. Αντικείµενο των υπηρεσιών του Αναδόχου
Αντικείµενο των υπηρεσιών του Αναδόχου αποτελούν τα εξής:
Α) Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην ΕΥΕΠ σε ειδικά θέµατα διαχείρισης του Τεχνικού ∆ελτίου
Έργου (Τ∆Ε) για την κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το πλαίσιο διαχείρισης του έργου
ΕΠΠΕΡΑΑ εξασφαλίζοντας έτσι έγκαιρη και απρόσκοπτη υλοποίηση των υποέργων στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού προγράµµατος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».
Αναλυτικά αναφέρονται οι τροποποιήσεις του Τεχνικού ∆ελτίου Έργου (Τ∆Ε), η σύνταξη και τροποποίηση
Τεχνικών ∆ελτίων Υποέργων, η ηλεκτρονική υποβολή των προαναφερόµενων δελτίων, η ηλεκτρονική
υποβολή των δαπανών, των εξαµηνιαίων Τεχνικών ∆ελτίων στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
(ΟΠΣ) καθώς και κάθε άλλη απαιτούµενη ενέργεια για την παρακολούθηση υλοποίησης του έργου και η
παρακολούθηση έγκρισής τους από την αρµόδια Μονάδα ΕΠΠΕΡΑΑ.
Λόγω της κρισιµότητας που έχει η έγκαιρη και απρόσκοπτη υλοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων
έργων και ταυτόχρονα η απαρέγκλιτη τήρηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης των έργων του ΕΣΠΑ, ο
Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγµένα εξαιρετικά µεγάλη εµπειρία για την πλήρη και
αποτελεσµατική υποστήριξη της Υπηρεσίας στην κάλυψη των υποχρεώσεων διαχείρισης, όπως αυτές
προκύπτουν από το Σύστηµα ∆ιαχείρισης έργων του ΕΣΠΑ.
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Β) Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της ΕΥΕΠ για διαδικασίες προετοιµασίας και υλοποίησης
διαφόρων διαγωνισµών (απευθείας αναθέσεων, πρόχειρων διαγωνισµών, διεθνών διαγωνισµών κ.α.) για
διάφορες προµήθειες αναλωσίµων και µη υλικών και εξοπλισµού ή παροχή υπηρεσιών.
Γ) Μηχανογραφική υποστήριξη στην ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων – Οφειλών – Πληρωµών Π∆Ε,
τήρηση Μητρώου Αιτηµάτων, Προκηρύξεων, Συµβάσεων και Εντολών Πληρωµής στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων του Ν. 4013/2011, στο Υπ. Οικονοµικών και ενηµέρωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου.
∆) Μηχανογραφική υποστήριξη στην εισαγωγή δεδοµένων που αφορούν στην παρακολούθηση των
συνολικών δαπανών, ενηµέρωση του «AGORA», και του Μητρώου ∆ηµόσιων Συµβάσεων, Ηλεκτρονική
υποβολή πληρωµών Π∆Ε.
Ε) Παροχή συµβουλευτικών Υπηρεσιών, υποβοήθηση και υποστήριξη της Υπηρεσίας, σε όλα τα στάδια
της διαδικασίας διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων έργων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
αναφέρονται για τους παρακάτω τοµείς:
- σύνταξη αποφάσεων µετακινήσεων εκτός έδρας και λοιπών δαπανών
- σύνταξη διαβιβαστικών εγγράφων για τις πληρωµές που αφορούν στο έργο της ΕΥΕΠ προς την
υπηρεσία εντελλοµένων και λοιπές υπηρεσίες
- ανάθεση εξωτερικών εργασιών (παραλαβή/επίδοση σχετικών εγγράφων/φακέλων από/στις λοιπές
υπηρεσίες)
2. Τόπος και Τρόπος υλοποίησης του Έργου
Η παροχή των παραπάνω περιγραφόµενων υπηρεσιών υλοποιείται στα γραφεία της ΕΥΕΠ µε έδρα την
Αθήνα σε χώρο που θα παραχωρηθεί για την εγκατάσταση του Αναδόχου Συµβούλου Υποστήριξης.
Στο τέλος κάθε µήνα η Υπηρεσία θα καταρτίζει το βασικό πρόγραµµα εργασιών του επόµενου µήνα και θα
προεκτιµά την απαιτούµενη απασχόληση. Η Υπηρεσία θα γνωστοποιεί τα στοιχεία αυτά στον Ανάδοχο
Σύµβουλο Υποστήριξης.
Σε περίπτωση εκτάκτων εργασιών η Υπηρεσία έχει δικαίωµα να τροποποιεί τον προγραµµατισµό του
µηνός ως προς την σειρά των εργασιών ή και να προσθέτει/αφαιρεί εργασίες.
Επίσης, η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της έχει δικαίωµα να ακυρώσει την υλοποίηση
προγραµµατισµένης εργασίας.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες του Αναδόχου Συµβούλου Υποστήριξης θα επιµετρούνται ποσοτικά µε
επιτόπια φυσική παρουσία οµάδας έργου δύο (2) ατόµων του Αναδόχου οκτάωρης συνεχούς
απασχόλησης πέντε µέρες εβδοµαδιαίως βάσει των πραγµατικών δεδοµένων και θα παραλαµβάνονται
ποιοτικά µε τα παραδοτέα που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος Συµβούλος Υποστήριξης στην Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που το παραδοτέο χρήζει συµπληρώσεων ή διορθώσεων ο Ανάδοχος Σύµβουλος
Υποστήριξης υποχρεούται να κάνει τις αναγκαίες συµπληρώσεις ή και διορθώσεις σύµφωνα µε τις
υποδείξεις της αρµόδιας επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου χωρίς αµοιβή.
Για την παρακολούθηση της παροχής των υπηρεσιών του Αναδόχου Συµβούλου Υποστήριξης θα τηρείται
ανελλιπώς ηµερολόγιο παρουσιών, το οποίο θα υπογράφεται από τον πρόεδρο της Επιτροπής
Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου και θα συνοδεύει απαραίτητα κάθε πιστοποίηση για την
πληρωµή του Αναδόχου.
Αναλυτικές υποχρεώσεις του Αναδόχου Συµβούλου Υποστήριξης θα υπογραφούν στην σχετική σύµβαση.
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3. Χρονική ∆ιάρκεια Παροχής Υπηρεσιών
Το έργο του Αναδόχου θα ξεκινήσει µετά την υπογραφή της σχετικής Απόφασης Ανάθεσης από τον Ειδικό
Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε τον Ανάδοχο.
Η διάρκεια του Έργου του Συµβούλου θα είναι έως δώδεκα (12) µήνες
Η διάρκεια του Έργου µπορεί να συντµηθεί σε περίπτωση λύσης της σύµβασης, απένταξης του έργου,
έκπτωσης του Αναδόχου κ.λπ. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, αιτιολογηµένα, να µην εξαντλήσει το
σύνολο του συµβατικού προϋπολογισµού ή/και του φυσικού αντικειµένου, εφόσον κριθεί σκόπιµο από τις
περιστάσεις εκτέλεσης αυτού. Σε τέτοια περίπτωση ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώµατος επί του
υπολοίπου ποσού.
Στην περίπτωση οργανωτικών αλλαγών, µε τις οποίες το αντικείµενο της ΕΥΕΠ ενοποιείται µε το
αντικείµενο άλλων Υπηρεσιών ή άλλων αλλαγών στην οργανωτική δοµή των µονάδων της ΕΥΕΠ, ο
Τεχνικός Σύµβουλος Υποστήριξης έχει την υποχρέωση να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του για την
υποστήριξη της νέας Υπηρεσίας στα θέµατα που περιγράφονται στη σχετική σύµβαση, µε τους ίδιους
όρους της σύµβασης.
4. Παραδοτέα του Έργου - Παρεχόµενες Υπηρεσίες
Τα παραδοτέα θα αναπτυχθούν στη σχετική σύµβαση και στην απόφαση ανάθεσης του έργου.
Οι διαδικασίες υποβολής και καταχώρησης των παραδοτέων θα περιγραφεί στη σχετική σύµβαση.
5. ∆ικαίωµα συµµετοχής
Η παρούσα πρόσκληση ή περίληψή της θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ δεκαπέντε (15)
ηµερολογιακές ηµέρες πριν την ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών.
Η επιλογή του Συµβούλου Υποστήριξης θα γίνει µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική
άποψη προσφορά. Προς τούτο έχει συγκροτηθεί Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.: οικ.1153/24-12-2012 Απόφαση της ΕΥΕΠ.
∆ικαίωµα συµµετοχής στην παρούσα πρόσκληση προτάσεων προσφοράς έχουν:
α) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν
υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η
οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον
τοµέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών µε το αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης.
β) Κοινοπραξίες ή Ενώσεις Φορέων, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - µέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν
υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Σ∆Σ) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η
οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997, που δραστηριοποιείται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον
τοµέα της παροχής υπηρεσιών, σχετικών µε το αντικείµενο της παρούσας πρόσκλησης, οι οποίοι
υποβάλλουν κοινή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Σε περίπτωση Ενώσεων Φορέων ισχύουν τα ακόλουθα:
•

Με την υποβολή της πρότασης κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης ανάθεσης της Σύµβασης στην
ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης.
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•

Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να
υποβάλλουν πρόταση. Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως
Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.

•

Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί ένα µέλος αυτών να διαθέτει την
απαιτούµενη εµπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 2
της παρούσας.

Κάθε συµµετέχον φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µία προτάσεις.
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από
µία προτάσεις, αποκλείονται από το διαγωνισµό και µαζί µε αυτούς και οι προτάσεις στις οποίες
συµµετείχαν.
Από το δικαίωµα συµµετοχής αποκλείονται:
α) Οι ενδιαφερόµενοι σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην
Αναθέτουσα Αρχή, για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες.
β) Οι ενδιαφερόµενοι που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού.
γ) Οι ενδιαφερόµενοι που έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική διαγωγή,
βάσει απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου ή έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να
διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Υπηρεσία.
6. Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής / Τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες
Ο υποψήφιος Σύµβουλος Υποστήριξης πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισµό,
αποδεδειγµένη επαγγελµατική ενασχόληση, εξειδικευµένες γνώσεις και τεκµηριωµένη εµπειρία σχετική µε
το αντικείµενο του Έργου, όπως αυτό εξειδικεύεται στην παρούσα πρόσκληση, ώστε να ανταπεξέλθει
επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ειδικότερα, θα πρέπει να έχει γνώση / εµπειρία
υπηρεσιών στο σύνολο των αντικειµένων που προαναφέρθηκαν στην παράγραφο 1 της παρούσας.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την κάλυψη από την πλευρά του των ανωτέρω ελαχίστων
προϋποθέσεων συµµετοχής, καταθέτοντας µε την πρότασή του ως στοιχεία τεκµηρίωσης συναφείς
δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεµελιώνει τις ελάχιστες
απαιτούµενες τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες στο αντικείµενο του έργου.
7. Υποβολή προσφορών για την προεπιλογή υποψήφιων Αναδόχων
7.1 Προθεσµία υποβολής προσφορών
Η προθεσµία υποβολής προσφορών λήγει στις 21/03/2013 και ώρα 12:00
Μετά από την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή συµπληρωµατικών ή
διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρου
∆ιαγωνισµού.
Η ηµεροµηνία και ώρα υποβολής αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων στην ΓΕΝΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΠ. ∆ε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που θα υποβληθούν µετά από την
καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα.
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7.2 Σύνταξη προσφορών
Οι προσφορές προκειµένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Επιπλέον, οποιοδήποτε έγγραφο που επισυνάπτεται στην προσφορά και έχει εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα
πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµη ελληνική µετάφραση, διαφορετικά δε θα λαµβάνεται υπ’ όψη.
7.3 Υποβολή προσφορών
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σε σφραγισµένο φάκελο και θα πρέπει να υποβληθούν στο
Πρωτόκολλο της Γενικής Επιθεώρησης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Λ. Κηφισίας
1-3 – 3ος όροφος). Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της πρόσκλησης.
∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και
να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται
από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα αναφέρεται η επωνυµία του υποψήφιου Ανάδοχου
Συµβούλου Υποστήριξης που υποβάλλει την προσφορά. Επίσης, ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει
να είναι δακτυλογραφηµένος και πρωτότυπα υπογεγραµµένος από το νόµιµο και εξουσιοδοτηµένο
εκπρόσωπο των ενδιαφεροµένων, ενώ όλες οι σελίδες και τυχόν προσθήκες πρέπει να φέρουν τη
µονογραφή του.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει :
α.

Τo όνοµα/επωνυµία και τη διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου.

β.

Τον Αποδέκτη: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ειδική
Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος , Λ. Κηφισίας 1-3 – 3ος όροφος.

γ.

Προσφορά µε βάση την Ανακοίνωση – Πρόσκληση µε Α.Π: 239/01-03-2013, για την
επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την
παροχή υπηρεσιών Συµβούλου Υποστήριξης για την διαχείριση του έργου ΕΠΠΕΡΑΑ
που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΥΕΠ
ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ)»»

δ.

Καταληκτική ηµεροµηνία & ώρα υποβολής προσφοράς: 21.03.2013 – ώρα 12:00

ε.

Να µην ανοιχθεί από την υπηρεσία πρωτοκόλλου.

8. Περιεχόµενο προσφοράς
Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν τους κάτωθι τρεις (3) επιµέρους σφραγισµένους φακέλους:
•

Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,

•

Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

•

Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Εναλλακτικές προσφορές τόσο ως προς το τεχνικό, όσο και ως προς το οικονοµικό περιεχόµενό τους δε
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
Α. Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»
Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» θα περιλαµβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά και έγγραφα:
α. τα κάτωθι πληροφοριακά στοιχεία (profile) που αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
των υποψηφίων Αναδόχων:
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• Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδοµή, το
απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα και µορφή απασχόλησης.
• Αναλυτική τεκµηρίωση της εµπειρίας που αναφέρεται στην παρ. 6 της παρούσας πρόσκλησης. Για
την παρουσίαση της εµπειρίας απαιτείται κατάλογος / πίνακας συναφών έργων µε στοιχεία:
•

Τίτλος έργου

•

Συµβατικό τίµηµα έργου (χωρίς ΦΠΑ)

•

Ποσοστό συµµετοχής του υποψήφιου Αναδόχου

•

Αναθέτουσα Αρχή

•

Χρόνος (µήνας, έτος) υλοποίησης του έργου (έναρξη / λήξη)

Αν οι αποδέκτες των έργων είναι φορείς του δηµοσίου τοµέα (εκτός του ΥΠΕΚΑ), η υλοποίηση των
έργων θα πρέπει να αποδεικνύονται µε σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει
εκδοθεί από την κατά περίπτωση Αναθέτουσα Αρχή.
• Αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα των στελεχών - συνεργατών που θα στελεχώσουν την Οµάδα
Έργου, από τα οποία να προκύπτει η επαγγελµατική εµπειρία και οι εξειδικευµένες γνώσεις σε
σχέση µε το αντικείµενο του έργου.
∆ιευκρινίζεται ότι η επιλογή των στελεχών – συνεργατών της Οµάδας Έργου είναι δεσµευτική για
όλη τη διάρκεια του διαγωνισµού και της σχετικής σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον Ανάδοχο.
• Κάθε άλλο στοιχείο / έγγραφο το οποίο να τεκµηριώνει, κατά την κρίση του υποψήφιου, τη
δυνατότητα εκτέλεσης του συγκεκριµένου έργου.
β. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νοµικό πρόσωπο, τα έγγραφα νοµιµοποίησής του προσφάτως
επικαιροποιηµένα. Από τα έγγραφα νοµιµοποίησης πρέπει να προκύπτει η νόµιµη σύσταση του νοµικού
προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσµεύει νόµιµα την εταιρία
(νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), η θητεία του ή των µελών του διοικητικού οργάνου,
καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το κύριο αντικείµενο δραστηριότητάς του
(π.χ. βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος).
γ. Ο εκπρόσωπος της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά το στάδιο συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο οποίος
θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασµό της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Φορέων τα έγγραφα
της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, έγγραφο. Στο συµφωνητικό αυτό
αναγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά της Ένωσης, οι σχέσεις των µελών της, καθώς και το µέλος που
θα είναι επικεφαλής αυτών.
δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι:
•

∆εν έχει/έχουν καταδικασθεί για κάποιο αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική διαγωγή, βάσει
δικαστικής απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου ή δεν έχει/έχουν διαπράξει επαγγελµατικό
παράπτωµα που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή,
καθώς επίσης και δεν υπάρχει σε βάρος του/τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για
συµµετοχή του/τους σε εγκληµατική οργάνωση ή δωροδοκία ή απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες.

•

∆εν βρίσκεται/βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, δεν έχει κινηθεί εναντίον του/τους διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού.

•

Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο, Επιµελητήριο ή επαγγελµατική ένωση.

•

Είναι φορολογικά ενήµερος.
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•

Είναι ασφαλιστικά ενήµερος.

•

Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε
γνώση.

•

Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου.

•

Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

ε. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του Αναδόχου στην οποία να δηλώνεται ότι διαθέτει την
απαιτούµενη εµπειρία υλοποίησης του έργου.
στ. Ορισµός του Υπεύθυνου Έργου (Υ.Ε.) που θα υλοποιήσει το Έργο. Εάν ο υπεύθυνος ή τα µέλη της
οµάδας στελεχών/ συνεργατών του προσφέροντος δεν είναι µόνιµα στελέχη του γραφείου που υποβάλλει
την προσφορά, υποβάλλεται από κάθε έναν εξ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι, υπάρχει συµφωνία
συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια του παρόντος έργου και αποδοχή των όρων του
παρόντος διαγωνισµού. Αντικατάσταση του Υπεύθυνου του Έργου ή των µελών της οµάδας έργου κατά τη
διάρκεια της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός φυσικών ή νοµικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, κάθε συµµετέχων στην ένωση υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά.
Β. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν αναλυτική τεχνική προσφορά στην οποία
τεκµηριώνουν επαρκώς τον τρόπο που προτίθενται να υλοποιήσουν το Έργο. Ειδικότερα ο φάκελος
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποτελείται από τις εξής ενότητες, τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται
στη συνέχεια:
•

Προσέγγιση - µεθοδολογία υλοποίησης και οργάνωσης του Έργου.

•

Οργάνωση και διοίκηση της Οµάδας υλοποίησης του Έργου.

Γ. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Η Οικονοµική Προσφορά περιλαµβάνει τη συνολική οικονοµική προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η
οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθµητικώς, σε Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ και υπογράφεται από
το νόµιµο εκπρόσωπο του/ων προσφέροντος/ προσφερόντων.
Στην περίπτωση που η οικονοµική προσφορά ενός προσφέροντος κριθεί από την Επιτροπή ∆ιενέργειας
Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού ως ιδιαίτερα χαµηλή, η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καλέσει τον
προσφέροντα να την αιτιολογήσει και εάν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση, αποκλείεται από τον
διαγωνισµό.
8.2

Ισχύς των Προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες από την
επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας λήξης της υποβολής των προσφορών. ∆ύναται να ζητηθεί παράταση της
ισχύος των προσφορών από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία σε κάθε περίπτωση θα δοθεί από τους
υποψηφίους χωρίς καµία µεταβολή της προσφοράς.
9. ∆ιαδικασία επιλογής Αναδόχου
9.1 ∆ιαδικασία Αποσφράγισης
Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρου
∆ιαγωνισµού, την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας που ορίζεται στην
παρ. 7.1 της παρούσας πρόσκλησης και ώρα 12:00 π.µ. στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής.
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9.1.1

∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τη σύναψη της σύµβασης ακολουθεί τα εξής στάδια:
-

έλεγχος πληρότητας φακέλου δικαιολογητικών, που βασίζεται στο περιεχόµενο του υποφακέλου
των δικαιολογητικών,

-

αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο του υποφακέλου της τεχνικής
προσφοράς,

-

αξιολόγηση οικονοµικής προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο του υποφακέλου της
οικονοµικής προσφοράς,

-

τελική αξιολόγηση.

9.2 Έλεγχος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής
9.2.1 Αρχικά αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος από τον οποίο εξάγονται οι τρεις υποφάκελοι των
δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονοµικής προσφοράς. Στο εξωτερικό
όλων των ανωτέρω φακέλων σηµειώνεται η ηµεροµηνία αποσφράγισης και τα µέλη της Επιτροπής
∆ιενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού θέτουν τη µονογραφή τους.
9.2.2 Στη συνέχεια, αποσφραγίζεται ο υποφάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής από τον οποίο
εξάγονται τα περιεχόµενα σε αυτόν δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά που εξάγονται από τον υποφάκελο,
µονογράφονται από την Επιτροπή σε καθε φύλλο. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού
ελέγχει την πληρότητα του υποφακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής έναντι των απαιτήσεων της
παρούσας πρόσκλησης.
9.2.3 Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται και
φυλάσσονται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού, µέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αξιολόγησης των δικαιολογητικών.
9.2.4 Στο πρακτικό που θα συνταχθεί µε το τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης, η Επιτροπή ∆ιενέργειας
Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού αναφέρει τις προσφορές, την επωνυµία των υποψηφίων, τον εξουσιοδοτηµένο
τους εκπρόσωπο και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.
9.2.5 Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής προκύψει
απόρριψη προσφοράς για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού
συντάσσει πρακτικό στο οποίο τεκµηριώνει την απόρριψη της προσφοράς και το κοινοποιεί µέσω της
Αναθέτουσας Αρχής σε όλους τους υποψηφίους.
9.3 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς
9.3.1 Σε επόµενη συνεδρίαση της Επιτροπής ∆ιενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού, ακολουθεί η
διαδικασία της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων. Αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς γίνεται µόνο για τους υποψηφίους που δεν απορρίφθηκαν κατά το στάδιο εξέτασης των
δικαιολογητικών συµµετοχής. Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται για όσες
προσφορές αποκλείστηκαν κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής.
9.3.2 Οι σφραγισµένοι φάκελοι της τεχνικής προσφοράς επαναφέρονται για όσες προσφορές έγιναν
αποδεκτές κατόπιν της εξέτασης των δικαιολογητικών συµµετοχής στην Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρου
∆ιαγωνισµού. Ακολουθεί η διαδικασία µονογραφής.
9.3.3 Η οµάδα κριτηρίων που αφορά στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς έχει συνολικό συντελεστή
βαρύτητας 0,4 (προσµετράται µε ποσοστό 40% επί του συνόλου).
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9.3.4 Τα κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς περιλαµβάνονται στις ακόλουθες δύο (2)
οµάδες, µε αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, ως εξής:
Οµάδα Α΄: Κριτήρια προσέγγισης – µεθοδολογίας, υλοποίησης - οργάνωσης της υλοποίησης του
έργου. Συντελεστής βαρύτητας: 0,5 (ποσοστό 50%) του συντελεστή βαρύτητας της Τεχνικής
Προσφοράς
Αξιολογούνται: η κατανόηση των απαιτήσεων και των ιδιαιτεροτήτων του Έργου, η ανάπτυξη κατάλληλου
τρόπου προσέγγισης, η περιγραφή των εξειδικευµένων εργαλείων που θα αξιοποιηθούν, η µεθοδολογία
υλοποίησης του έργου και η περιγραφή και ανάλυση του έργου σε επιµέρους εργασίες/δραστηριότητες.
Οµάδα Β΄: Κριτήρια οργάνωσης και διοίκησης της Οµάδας του Έργου. Συντελεστής βαρύτητας: 0,5
(ποσοστό 50%) του συντελεστή βαρύτητας της Τεχνικής Προσφοράς
Αξιολογούνται: η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα της οργάνωσης και διοίκησης της Οµάδας
Έργου, καθώς και η ρεαλιστικότητα στον προσδιορισµό του απαιτούµενου ανθρωποχρόνου ανά
εργασία/δραστηριότητα.
Κάθε µέλος της Επιτροπής ∆ιενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού, θα βαθµολογήσει µε ένα βαθµό από το
µηδέν (0) έως το δέκα (10) τις Τεχνικές Προσφορές για κάθε οµάδα κριτήριων αξιολόγησης. Στη συνέχεια,
θα υπολογιστεί ο µέσος όρος των βαθµών που έλαβε κάθε Τεχνική προσφορά για την κάθε οµάδα
κριτήριων αξιολόγησης.
Η συνολική βαθµολογία (Τj) της Τεχνικής Προσφοράς (j) προκύπτει από το άθροισµα των γινοµένων των
βαθµολογίων των δυο οµάδων κριτηρίων µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας τους,
χρησιµοποιείται δηλαδή ο ακόλουθος τύπος:
Tj = [0.5 x Αj + 0.5 x Bj]
Όπου:
Tj

:

η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης (j)

Aj, Βj

:

η βαθµολογία των Οµάδων Κριτηρίων Α και Β για την πρόταση (j)
σε κλίµακα 0-10, όπως έχει προκύψει από τον µέσο όρο των
βαθµών των µελών της Επιτροπής.

Η κατάταξη των προσφορών των υποψηφίων πραγµατοποιείται κατά φθίνουσα σειρά, µε βάση τη
βαθµολογία τους όπως προκύπτει από την εφαρµογή του προηγούµενου τύπου:
9.3.5 Η αξιολόγηση της Τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων αποτυπώνεται στο τελικό πρακτικό της
Επιτροπής ∆ιενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού, µε συνοπτική αιτιολόγηση της βαθµολογίας που
συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος.

9.4 Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς
9.4.1 Οι σφραγισµένοι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών επαναφέρονται µετά τη λήξη του σταδίου
της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές. Ακολουθεί η
διαδικασία µονογραφής τους,

9 από 11

9.4.2 Το κριτήριο που αφορά στην αξιολόγηση της οικονοµικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας
0,6 (προσµετράται µε ποσοστό 60% επί του συνόλου).
9.4.3 Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιµοποιείται ο ακόλουθος τύπος:
Οj = (Kmin/Kj) x 10
όπου:
Οj = η βαθµολογία για το κριτήριο της οικονοµικής προσφοράς (j)
Kj = Το ύψος της Οικονοµικής Προσφοράς (j)
Kmin = Το ύψος της Οικονοµικής Προσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή.
9.5 Επιλογή της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς
9.5.1 Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά
σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας πρόσκλησης. Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή
της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς θα γίνει µε βάση την τελική βαθµολόγηση
της κάθε µιας που θα προκύψει από τον τύπο:
Βj = 0,40 x Tj + 0,60 x Οj
όπου:
Bj = Η συνολική βαθµολογία της Προσφοράς (j)
Tj = Η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Προσφοράς (j)
Οj = η βαθµολογία της Οικονοµικής Προσφοράς (j)
9.5.2 Επικρατέστερος ορίζεται ο υποψήφιος Ανάδοχος που θα λάβει την υψηλότερη συνολική
βαθµολογία. Επισηµαίνεται ότι ο υπολογισµός της συνολικής βαθµολογίας (Bj) κάθε προσφοράς θα
στρογγυλοποιείται µέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
9.5.3 Στη συνέχεια η Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού συντάσσει για όλα τα ανωτέρω,
τελικό πρακτικό στο οποίο θα περιγράφονται σε διακριτά στάδια η αξιολόγηση της τεχνικής και της
οικονοµικής προσφοράς υποψηφίων και η συνολική βαθµολογία και κατάταξη των υποψηφίων. Στο ίδιο
πρακτικό θα εισηγείται ως Ανάδοχο τον υποψήφιο µε τη µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία προσφοράς. Σε
περίπτωση ισοψηφίας επιλέγεται ο υποψήφιος µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία τεχνικής προσφοράς.
9.5.4 Η απόφαση ανάθεσης µαζί µε το τελικό πρακτικό θα διαβιβαστεί καταρχήν στους µη επιλεγέντες
υποψήφιους και αν δεν υπάρξουν ενστάσεις εντός πέντε εργάσιµων ηµερών, θα διαβιβασθεί και στον
αναδειχθέντα από τη διαδικασία αξιολόγησης Ανάδοχο, στον οποίο θα ανατεθεί το έργο καλώντας τον για
την υπογραφή σύµβασης.
10. Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού
Η αξιολόγηση των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των προσφορών για την επιλογή του
Αναδόχου, θα γίνει από την Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού που έχει συγκροτηθεί µε την
υπ.αριθµ.: 1153/24-12-2012 Απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
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11. Κατακύρωση / υπογραφή σύµβασης
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που
περιγράφεται στην παρ. 5 και σύµφωνα µε την παρ. 9 της παρούσας, εισηγείται στον Ειδικό Γραµµατέα
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ την ανάθεση του έργου στον υποψήφιο, που
αναδείχθηκε Ανάδοχος.
Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύµβασης, ο Ανάδοχος καλείται να προσκοµίσει
και ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα.
12. Τρόπος καταβολής της αµοιβής του Αναδόχου
Η καταβολή του Συµβατικού Τιµήµατος στον Ανάδοχο θα γίνει σύµφωνα µε την πρόοδο των εργασιών σε
τέσσερις (4) ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις, µετά από βεβαίωση της Επιτροπής Παραλαβής και
Παρακολούθησης του έργου για την πλήρη ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση της αναληφθείσας υπηρεσίας
.
Η ανακοίνωση αυτή να δηµοσιευτεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής (www.ypeka.gr ).
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Ειδικός Γραµµατέας Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Μ. Κουρουζίδης

Υπογραφή

Ηµεροµηνία

Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Υπόλογος έργου
Κοινοποίηση:
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