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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX 
 
Ερµούπολη, 14-7-2015 
 
Α.Π. : 3649 
 
Προς: 
ENVIROPLAN Α.Ε. 
κ. Λώλο Γεώργιο 

 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενέργεια µε τίτλο «Τεχνι-

κός Σύµβουλος για τη διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµη-
σης (ΣΠΕ) στο πλαίσιο επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ι-
αχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α), της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενόψει 
της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020» 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν. 3614/2007 για τη «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και εφαρµογή αναπτυ-
ξιακών παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013» όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3840/2010 για την «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγι-
κού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις. 

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

3. Τη µε αρ. πρωτ. 32666/ΕΥΘΥ 324/23-3-2015 (ΦΕΚ 717/Β/24-4-2015) ΥΑ 
αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Νο-
τίου 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. Το Π.∆. 4/2002 για την «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας και διαχείρι-
ση των αντίστοιχων πόρων» και τον Οδηγό ∆ιαδικασιών και Επιλέξιµων Ε-
νεργειών Τεχνικής Βοήθειας - Στήριξης ΚΠΣ 2000 - 2006. 

5. Την ΥΑ µε ΑΠ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ Β’ 1856/26-11-
2010) «Καθορισµός των στοιχείων των Προγραµµάτων Τεχνικής Υποστήρι-
ξης της Εφαρµογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους» και ιδί-
ως τα άρθρα 5, 6 και 7 του µέρους Β΄ αυτής 

6. Την µε αρ. πρωτ. 5892/17-10-2014 τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της 
πράξης «Σύµβουλοι – Εµπειρογνώµονες Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»  

7. Τη µε αρ. πρωτ. 1889/20-6-2011 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο παρεχό-
ντων υπηρεσίες – προµήθειες, της ΕΥ∆. 
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Σας προσκαλούµε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας µε την υποβολή οικονοµικής 
προσφοράς ενόψει της ανάθεσης της ενέργειας µε τίτλο: «Τεχνικός Σύµβουλος για τη 
διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ) στο πλαίσιο επικαιροποίη-
σης του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α), της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, ενόψει της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020». 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

 
Οι υπηρεσίες που θα παρέχετε αφορούν την υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αι-
γαίου και του Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου στην εκπόνη-
ση, διαβούλευση και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ), στο πλαίσιο της διενέργειας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ) 
της επικαιροποίησης του ΠΕΣ∆Α Νοτίου Αιγαίου. 
 
Κατά την υλοποίηση της ενέργειας θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας: 
 
1. Την ΚΥΑ αριθµ. ΥΠΕΧΩ∆Ε/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (ΦΕΚ 1125/Β/05.08.2006) 

«Εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµά-
των, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ “Σχετικά µε την 
Εκτίµηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµά-
των” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001». 
 

2. Την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α), 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενόψει της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020. 

 
Συγκεκριµένα, θα υποστηρίζετε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Φορέα ∆ια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου στα παρακάτω: 
 
• Στην εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

ΠΕΣ∆Α  
• Στην ενσωµάτωση παρατηρήσεων από φορείς γνωµοδότησης επί της ΣΜΠΕ (∆ι-

αδικασία ΣΠΕ)  
• Στη διαδικασία διαβούλευσης της ΣΜΠΕ 
• Στη διαδικασία υποβολής και έγκρισης της ΣΜΠΕ και µέχρι την έκδοση της προ-

βλεπόµενης Υπουργικής Απόφασης. 
 

Επισηµαίνεται ότι κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών σας θα πρέπει να συνερ-
γάζεστε µε την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και τον Ανάδοχο της ενέργειας µε τίτλο 
«Τεχνικός Σύµβουλος για την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α), της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενόψει της Προγραµµατικής 
Περιόδου 2014 – 2020», και να ανταλλάσετε δεδοµένα. 
 
2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
Θα πρέπει να συστήσετε Οµάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από ικανό αριθµό στε-
λεχών για την έγκαιρη και την απαιτούµενη ποιοτικά υλοποίηση του έργου. Τα στελέ-
χη της Οµάδας Έργου θα πρέπει να έχουν εµπειρία σε υπηρεσίες ίδιου ή συναφούς α-
ντικειµένου µε αυτά που αναφέρονται στην ανωτέρω περιγραφή.  
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Αυτό απαιτεί, κατά προτίµηση, εµπειρία µελετητή ή συµβούλου σε Στρατηγικές Με-
λέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και σε έργα διαχείρισης αποβλή-
των, ώστε να εξασφαλίζεται η εξοικείωση µε τις οδηγίες και τη νοµοθεσία που ισχύει.  
 
Ειδικότερα ο Υπεύθυνος Έργου θα διαθέτει 
 

• Πτυχίο Πανεπιστηµιακής Σχολής (ΑΕΙ). 
• Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, στη µελέτη ή πα-

ροχή υπηρεσιών συµβούλων σε Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων και σε έργα διαχείρισης αποβλήτων. 

 
3. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Αρµόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης της ενέργειας και την παραλαβή της, καθώς και 
των εκάστοτε παραδοτέων, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της 
ενέργειας, που θα συγκροτηθεί µε Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης της ενέργειας θα υποβάλετε στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρι-
σης και θα κοινοποιείτε στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής τα ακόλουθα 
παραδοτέα:  
 

• Παραδοτέο 1ο: Τρεις µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, έκθεση πε-
πραγµένων που θα αφορά στις παρεχόµενες υπηρεσίες σας στην εκπόνηση της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΕΣ∆Α  

 
• Παραδοτέο 2ο: Πέντε µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, τελική έκθεση 

πεπραγµένων που θα αφορά:  
 

o Στην ενσωµάτωση παρατηρήσεων από Φορείς γνωµοδότησης επί της 
ΣΜΠΕ (∆ιαδιακασία ΣΠΕ) του ΠΕΣ∆Α,  

o Στη διαδικασία διαβούλευσης της ΣΜΠΕ και  
o Στην διαδικασία υποβολής και έγκρισης της ΣΜΠΕ 

 
4. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε πέντε µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της 
και ο τόπος τα γραφεία του Αναδόχου και τα γραφεία του Εργοδότη.  
 
5. ΤΙΜΗΜΑ 
 
Το εκτιµώµενο τίµηµα για την υλοποίηση της ενέργειας δεν µπορεί να υπερβεί τις εί-
κοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) µη συµπεριλαµβανοµένου του εκάστοτε αναλογού-
ντος Φ.Π.Α.  
 
Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για την εκτέλε-
ση της ενέργειας χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥ∆ έστω και εξ επιγενόµε-
νης αιτίας και ενδεικτικά: 

• Η αµοιβή του προσωπικού που θα διαθέσετε. 
• Οι δαπάνες µετακινήσεων. 
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• Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό µε τις υπηρεσίες αυτές, 
συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταµεία οποιασδήποτε 
φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχηµάτων (προσώπων, περιουσιών, 
κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της πα-
ρούσας  ή εξ αφορµής αυτών.  

 
∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή της αµοιβής σας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
υπηρεσιών που θα αναλάβετε σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση. 
 
Επίσης επιβαρύνεστε µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών 
προσώπων ή άλλων οργανισµών, η οποία, κατά νόµο, σας βαρύνει. 
 
6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Οι πληρωµές θα πραγµατοποιούνται µετά από την παραλαβή των παραδοτέων από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ενέργειας του αναδόχου και θα κατα-
βάλλονται σε δόσεις (θα προσδιορισθεί µε ακρίβεια στη σύµβαση). 
 
7. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Καλείστε να µελετήσετε την ενέργεια και να υποβάλετε:  
1. Επιστολή – διαβιβαστικό 
2. Οικονοµική Προσφορά. 
Φάκελο οικονοµικής προσφοράς (ο οποίος θα πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο) µε τα 
διακριτικά:  
 
Οικονοµική Προσφορά για την ενέργεια µε τίτλο «Τεχνικός Σύµβουλος για τη διενέρ-
γεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ) στο πλαίσιο επικαιροποίησης του 
Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α), της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, ενόψει της Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020». 
 
Η προτεινόµενη οικονοµική προσφορά δεν µπορεί να υπερβεί το προεκτιµώµενο τίµη-
µα για το σύνολο των υπηρεσιών της ενέργειας. 
 
Η οικονοµική προσφορά θα περιλαµβάνει το συνολικό ποσό (σε ευρώ) έναντι του ο-
ποίου ο προσφέρων προτίθεται να εκτελέσει την ενέργεια, χωρίς τον αναλογούντα Φό-
ρο Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ). 
 
8. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟ-

ΣΦΟΡΩΝ 
 
Η καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης της προσφοράς σας στα γραφεία της «Ει-
δικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης», είναι η 24/7/2015. 
 
Τα στελέχη της ΕΥ∆ είναι στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση. 
 
 
 
Εσωτερική διανοµή:     Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
- Γρ. Περιφερειάρχη 
- Μονάδα Β1  
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