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Προς: 
ENVIROPLAN Α.Ε. 
Πρόεδρο κ. Χρ. Τσοµπανίδη  

 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενέργεια παροχής υπηρεσιών 

µε τίτλο «Τεχνικός Σύµβουλος για την διενέργεια Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την εφαρµογή της Στρατηγι-
κής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ) του Προγράµµατος Νοτίου Αιγαί-
ου 2021-2027», µε CPV 90713000-8 : Υπηρεσίες παροχής συµβουλών για 
περιβαλλοντικά ζητήµατα. 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 
2014−2020», όπως ισχύει. 

2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµη-
θειών και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί µε τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 
36/Α/9-3-2021). 

3. Τη µε Α.Π. 32666/ΕΥΘΥ 324/23-3-2015 (ΦΕΚ 717/Β/24-4-2015) ΥΑ αναδιάρ-
θρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αρ. 41540/Γ’ 
ΚΠΣ/275/8-12-2000 (ΦΕΚ 1501/Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Την µε Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) ΥΑ «∆ιαδι-
κασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Τη µε Α.Π. 580/28-2-2020 3η Τροποποίηση της Πράξης «Παροχή υπηρεσιών τε-
χνικής βοήθειας ΕΤΠΑ» µε Κωδικό ΟΠΣ 5000271 στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». 

6. Την µε ΑΠ 3408/2016/14-2-2017 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο παρεχό-
ντων υπηρεσιών προς την ΕΥ∆ και το προφίλ της εταιρείας, από το οποίο προ-
κύπτει, ότι διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία για να υλοποιήσει µε επάρκεια το 
υπό ανάθεση αντικείµενο. 

7. Το µε Α.Π. 22272/22-2-2021 έγγραφο της Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδια-
σµού & Αξιολόγησης για την αποστολή της 1ης τεχνικής Οδηγίας για την κατάρ-
τιση των Προγραµµάτων 2021–2027 σχετικά µε την οργάνωση και εφαρµογή της 
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης. 

8. Τις ανάγκες της ΕΥ∆ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
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Σας προσκαλούµε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας µε την υποβολή οικονοµικής προ-
σφοράς ενόψει της ανάθεσης της ενέργειας µε τίτλο «Τεχνικός Σύµβουλος για την δι-
ενέργεια Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την 
εφαρµογή της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ) του Προγράµµα-
τος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027». 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου ο Ανάδοχος θα παρέχει εξειδικευµένη υποστήριξη στην 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όσον αφορά στην δι-
ενέργεια Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράµµα-
τος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027. 
 
Συγκεκριµένα, θα υποστηρίζει την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου στα παρακάτω: 

• Στην εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προ-
γράµµατος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027 (Π ΝΑ 2021-2027). 

• Στην ενσωµάτωση παρατηρήσεων από φορείς γνωµοδότησης επί της ΣΜΠΕ (∆ια-
δικασία ΣΠΕ).  

• Στη διαδικασία διαβούλευσης της ΣΜΠΕ. 

• Στη διαδικασία υποβολής και έγκρισης της ΣΜΠΕ και µέχρι την έκδοση της προ-
βλεπόµενης Υπουργικής Απόφασης. 

 
Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να συνεργάζεται µε την Υπηρεσία, που είναι υπεύθυ-
νη για την παρακολούθηση της σύµβασης, ώστε να λαµβάνει κατευθύνσεις και οδηγίες 
για το είδος και την εκτέλεση των προαναφερόµενων εργασιών. 
 
Κατά την υλοποίηση της ενέργειας ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη: 
 
1. Τις νοµοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν τη Στρατηγική Περι-

βαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ), περιλαµβάνονται στην Οδηγία 2001/42/EΚ σχετικά µε 
την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµά-
των.  

2. Την ΚΥΑ 107017/2006 «Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων 
σχεδίων και προγραµµάτων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 
2001/42/ΕΚ «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων 
σχεδίων και προγραµµάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
27ης Ιουνίου 2001», µε την οποία ενσωµατώθηκε η Οδηγία. 

3. Την ΥΑ οικ. 40238/2017-ΦΕΚ-3759/Β’ 25.10.2017 «Τροποποίηση της κοινής υ-
πουργικής απόφασης υπ’ αριθµ. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006».  

4. Το Ν. 4062/2012, άρθ. 2 παρ. 4 ν. µε τον οποίο η προθεσµία της διαβούλευσης, η ο-
ποία σύµφωνα µε το άρθρο 4.2 της ΚΥΑ 107017/2006 ήταν 30 ηµερών, συντµήθηκε  
σε 20 ηµέρες.  

5. Το άρθρο 159 του Ν. 4635/2019 µε το οποίο η ΚΥΑ 107017/2006 τροποποιήθηκε σε 
σχέση µε τα λιµάνια.  

6. Το άρθρο 16 του σχεδίου του Κανονισµού Κοινών ∆ιατάξεων 2021–2027 σχετικά µε 
την προετοιµασία των Προγραµµάτων 2021–2027.  

7. Την µε Α.Π. 125192/25-11-2020 2η Εγκύκλιο για την προετοιµασία του σχεδιασµού 
των Προγραµµάτων 2021-2027. 
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2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Οµάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από ικανό 
αριθµό στελεχών για την έγκαιρη και την απαιτούµενη ποιοτικά υλοποίηση του έργου.  
 
Τα στελέχη της Οµάδας Έργου θα πρέπει να έχουν εµπειρία σε υπηρεσίες ίδιου ή συ-
ναφούς αντικειµένου µε αυτά, που αναφέρονται στην ανωτέρω περιγραφή. 
 
Η Οµάδα Έργου Θα πρέπει να αποτελείται από τον Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα την 
συντονίζει και θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου και τουλάχι-
στον δύο (2) έµπειρα στελέχη, κατάλληλα για την επιτυχή υλοποίηση του περιγραφό-
µενου έργου. 
 
Ο Ανάδοχος στην Τεχνική Προσφορά του πρέπει να προτείνει το κατάλληλο οργανωτι-
κό σχήµα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό, που θα αξιοποιήσει έτσι ώστε να δι-
ασφαλίζεται η αποτελεσµατική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση του έργου, που 
θα αναλάβει. Οι αναφερόµενες στη συνέχεια αρχές αποτελούν το ελάχιστο των απαιτή-
σεων, που τίθενται για την οργάνωση και τη στελέχωση του Αναδόχου. 
 
Υπεύθυνος Έργου 
Στην κορυφή της οργανωτικής δοµής θα τεθεί ο Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ), ο οποίος πρέ-
πει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: 

• Πανεπιστηµιακό δίπλωµα σπουδών  

• ∆εκαετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση µελετών ή πα-
ροχή υπηρεσιών συµβούλων σε Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων. 
 

Στελέχη Οµάδας Έργου 
Τα στελέχη της Οµάδας Έργου πρέπει να διαθέτουν: 

• Πανεπιστηµιακό δίπλωµα σπουδών 

• Πενταετή τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην υλοποίηση µελετών ή πα-
ροχή υπηρεσιών συµβούλων σε Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων. 
 

H τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδια-
γραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και να περιλαµβάνει συµπληρωµένο 
τον ακόλουθο πίνακα “Περιγραφή της οργάνωσης, διοίκησης, στελέχωσης και συντονι-
σµού της Οµάδας Έργου και της κατανοµής των προσφερόµενων ανθρωποµηνών ανά 
στέλεχος της Οµάδας Έργου”: 
 

Μέλη Οµάδας Έρ-
γου 

Πλήθος Προσφερόµενοι 
Α/Μ 

∆ιάρκεια Απασχόλη-
σης σε µήνες 

Υπεύθυνος Έργου    

Στελέχη αυξηµένης 
εµπειρίας (υποχρεω-
τικά από την Πρό-
σκληση) 

   

Πρόσθετα στελέχη 
(προαιρετικά) 
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Αντικατάσταση του Υπευθύνου Έργου ή/και των Στελεχών της Οµάδας Έργου, που θα 
προταθεί στην προσφορά του Αναδόχου επιτρέπεται µόνο για σπουδαίο λόγο, υπό την 
προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής και µε άτοµο ανάλογων προσόντων 
από αυτό, που αναφέρονται στην προσφορά. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση µέ-
λους εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Έργου, που κατά τη βάσιµη και αιτιολογηµένη 
κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται 
στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άµεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Οι υπηρεσίες θα προσφέρονται είτε στην έδρα της αναθέτουσας αρχής είτε από την έ-
δρα του Αναδόχου, ανάλογα µε το είδος τους.  
 

3. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να συντάσσει και να παραδίδει στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
εκθέσεις πεπραγµένων (παραδοτέα), σε ηλεκτρονική µορφή, στις οποίες θα αναφέρο-
νται συνοπτικά τα κύρια σηµεία των παρεχόµενων υπηρεσιών του.  
 

• Παραδοτέο 1ο: ∆ύο (2) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, έκθεση πε-
πραγµένων που θα αφορά στις παρεχόµενες υπηρεσίες στην εκπόνηση της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Π ΝΑ 2021-2027. 

 

• Παραδοτέο 2ο: Οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, τελική έκθε-
ση πεπραγµένων που θα αφορά:  

 
o Στην ενσωµάτωση παρατηρήσεων από Φορείς γνωµοδότησης επί της 

ΣΜΠΕ (∆ιαδικασία ΣΠΕ) του Π ΝΑ 2021-2027,  
o Στη διαδικασία διαβούλευσης της ΣΜΠΕ και  
o Στην διαδικασία υποβολής και έγκρισής της µέχρι την έκδοση της προ-

βλεπόµενης Υπουργικής Απόφασης. 
 
Αρµόδιο όργανο, που είναι υπεύθυνο από πλευράς Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης της ενέργειας και την παραλαβή των παραδοτέων 
της, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ενέργειας, που θα συ-
γκροτηθεί.  
 

4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Η διάρκεια υλοποίησης της Ενέργειας αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύµβα-
σης και καθορίζεται σε οκτώ (8) µήνες, µε δυνατότητα επέκτασης του συµβατικού χρό-
νου χωρίς αύξηση του οικονοµικού αντικειµένου, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της διαδι-
κασίας έγκρισης.  
 
Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα γίνει στην έδρα του ή εφόσον απαιτηθεί 
στο πλαίσιο υλοποίησης της ΣΜΠΕ και επιτόπου στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής 
στην Σύρο ή και στα όρια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
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5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 
Ο προϋπολογισµός της ενέργειας ανέρχεται στις τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 €) 
πλέον ΦΠΑ. 
 
Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση 
της ενέργειας, χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση του συµβατικού τιµήµατος.  
 
∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή της αµοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλε-
σης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση. 
 
Η πληρωµή της ενέργειας θα πραγµατοποιείται τµηµατικά µετά την παραλαβή εκάστου 
παραδοτέου και έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, της αρµόδιας Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της ενέργειας, µε το οποίο θα πιστοποιείται η καλή 
εκτέλεσή του. 
 
Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο:  

- Το 70% της αµοιβής θα καταβληθεί µε την ολοκλήρωση και παραλαβή του πρώ-
του παραδοτέου,  

- Το 30% της αµοιβής θα καταβληθεί µε την ολοκλήρωση και παραλαβή του δεύ-
τερου παραδοτέου. 

 
Η πληρωµή θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητι-
κών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016, καθώς 
και άλλων δικαιολογητικών, που τυχόν ήθελε ζητηθούν από τις αρµόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
 

6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.) αποκλείεται από τη συµµετοχή προσφέ-
ρων, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου, καθώς και των µε-
λών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
 

1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, 
για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 
σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµη-
σης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-
των ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβου-
λίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιω-
τικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κεί-
µενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστα-
σία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 
της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
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δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δρα-
στηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την κατα-
πολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής, 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχε-
τικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 
για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδό-
τηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώ-
θηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της 
εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το 
ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
 

2. Όταν:  
α) ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικα-
στική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και  
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φό-
ρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
γ) έχουν επιβληθεί σε βάρος του προσφέρων, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) 
ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή 
αίτησης συµµετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου τα αρµόδια ελε-
γκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατι-
κής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 
2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψη-
λής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέ-
ντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελε-
γκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατι-
κής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν α-
θροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις 
πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελ-
λάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κα-
λύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδου-
λευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό 
για την καταβολή τους. 
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3. Ο αποκλεισµός δεν εφαρµόζεται: 

• αν ο οικονοµικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που όφειλε, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδου-
λευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό 
για την καταβολή τους. 

• όταν ο αποκλεισµός, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά 
των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή ό-
ταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφεί-
λεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατό-
τητα να λάβει µέτρα, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υπο-
βολής προσφοράς. 
 

4. Επίσης αποκλείονται προσφέροντες εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερό-
ντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευ-
θεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα. 

 
5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκε-
ται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία 
από τις ως άνω περιπτώσεις. 
 

6. Ο προσφέρων, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια 
και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

 
7. Επίσης αποκλείεται ο προσφέρων εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε δι-

αδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτι-
κού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια 
διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή 
µπορεί να µην αποκλείει έναν προσφέροντα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµ-
βάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επι-
χειρηµατικής του λειτουργίας. 
 

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Καλείστε να µελετήσετε την ενέργεια και να αποστείλετε την προσφορά σας, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο µέχρι τις 11-6-2021, ηµέρα 
Παρασκευή και ώρα 15:00. 
 
Η προσφορά σας, την οποία πρέπει να υποβάλετε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
στην διεύθυνση του πρωτοκόλλου της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: noti-
oaigaio@mou.gr, θα περιέχει τα παρακάτω: 
 
1. Επιστολή προς την ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ψηφιακά υπογεγραµµένη,  
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2. Υπεύθυνη ∆ήλωση σας ότι: 

• Αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, 
των οποίων λάβατε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 

• Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόµενης ενέρ-
γειας. 

• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

• Πληρούνται οι προϋποθέσεις συµµετοχής που τίθενται στην παρούσα Πρό-
σκληση. 

• Ως Ανάδοχος θα εκπληρώσετε στο ακέραιο το αντικείµενο της ενέργειας, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα Πρόσκληση. 

3. Τ.Ε.Υ.∆. του άρθρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016, που εγκρί-
θηκε µε την υπ’ αριθµ. 158/2016 /ΦΕΚ Β’ 3698/16-11-2016. 

4. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
5. Πρόσφατο αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης του ∆ιευθύνοντα Συµβού-

λου, καθώς και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
6. Έγγραφο µε τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της 

παρούσης. 
7. Έγγραφο µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο οποίο θα αναγράφεται α-

ριθµητικώς και ολογράφως το ποσό της προσφοράς σας σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και 
µε ΦΠΑ. 

 
Η υποβαλλόµενη προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον προσφέροντα από την εποµένη 
της υποβολής της και για διάστηµα έξι (6) µηνών. 
 

8. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Όταν η Υπηρεσία ή η αρµόδια Επιτροπή της ενέργειας της Αναθέτουσας Αρχής, διαπι-
στώνουν παραβάσεις των όρων της υπογεγραµµένης σύµβασης κατά τη διάρκεια υλο-
ποίησης της ενέργειας, η σύµβαση καταγγέλλεται.  
 
Απορρέει υποχρέωση του Αναδόχου να λαµβάνει υπόψη πρόσθετες οριζόντιες κατευ-
θύνσεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής στη βάση ενδεχοµένων µελλοντικών Οδη-
γιών της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού & Αξιολόγησης του Υπουργείου 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων. 
 
Ο Ανάδοχος δεσµεύεται από την υποχρέωση τήρησης εχεµύθειας για την ασφάλεια των 
πληροφοριών και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. 
 
Με την υποβολή της προσφοράς σας θεωρείται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους 
της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 
Τα στελέχη της ΕΥ∆ είναι στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση. 
 
Εσωτερική διανοµή:               Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
- Γρ. Περιφερειάρχη 
- Μονάδα Α’ 

 
             

            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 
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