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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX 
 
Ερµούπολη, 14-7-2015 
 
Α.Π. : 3650 
 
Προς: 
ENVIROPLAN Α.Ε. 
κ. Λώλο Γεώργιο 
ΕΠΕΜ Α.Ε. 
κ. Λουκάτο Ανδρέα 
ΕΠΤΑ Α.Ε 
κα Σταµατελοπούλου Μαρία 
 

 
ΘΕΜΑ: 

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενέργεια µε τίτλο «Τεχνικός 
Σύµβουλος για την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
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 αναπτυξιακών 
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 Στρατηγικού 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 περίοδο 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 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. Το Π.∆. 4/2002 για την «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας και διαχείριση των 
αντίστοιχων πόρων» και τον Οδηγό ∆ιαδικασιών και Επιλέξιµων Ενεργειών 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 Υποστήριξης της Εφαρµογής 
και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους» και ιδίως 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 παρεχόντων 
υπηρεσίες – προµήθειες, της ΕΥ∆ της εταιρείας ENVIROPLAN A.E. 
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8. Τη µε αρ. πρωτ. 960/12-5-2011 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες 
– προµήθειες, της ΕΥ∆ της εταιρείας ΕΠΕΜ A.E. 

9. Τη µε αρ. πρωτ. 156/12-5-2011 βεβαίωση εγγραφής στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες 
– προµήθειες, της ΕΥ∆ της εταιρείας ΕΠΤΑ Α.Ε 

 
Σας προσκαλούµε να υποβάλετε σφραγισµένη προσφορά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα 
Παραρτήµατα, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση 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», µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της ενέργειας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ 
(60.000,00 €), µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της πράξης: «Σύµβουλοι - Εµπειρογνώµονες Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» µε κωδικό Π∆Ε 2009ΕΠ06780009 στην οποία υπάρχει υπόλοιπο 
εγκεκριµένης πίστωσης. 
 
Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι της Πρόσκλησης περιγράφονται αναλυτικά στα επισυναπτόµενα 
Παραρτήµατα της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας. 
 
Γίνονται δεκτές οικονοµικές προσφορές µόνο για το σύνολο των προσφεροµένων υπηρεσιών 
για τις ανάγκες υλοποίησης του αντικειµένου της ενέργειας, µε ισχύ τουλάχιστον δύο (2) µηνών. 
 
Η τελική επιλογή του Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µετά 
τη γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης για ανάθεση, 
βασιζόµενη στο κριτήριο αξιολόγησης που αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση. 
 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρούσα πρόσκληση το αργότερο µέχρι τις 24-7-2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 
στο πρωτόκολλο της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Σ. Καράγιωργα 22, 2ος όροφος, 
Ερµούπολη, Σύρος. Οι προσφορές, µπορεί να αποστέλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή µε 
οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαµβάνονται από τη γραµµατεία της ΕΥ∆, όπου και θα 
πρωτοκολλούνται, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή µέχρι και την ανωτέρω καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών.  
 
Ο σφραγισµένος φάκελος µε την προσφορά θα συνοδεύεται εξωτερικά µε επιστολή ή 
διαβιβαστικό. Σ΄ αυτό θα αναγραφεί ο αριθµός πρωτοκόλλου, έτσι ώστε να µην ανοιχθεί από τη 
γραµµατεία ο φάκελος. 
 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη από τη 
παρούσα πρόσκληση ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς 
να αποσφραγιστούν. 
 
Η παρούσα πρόσκληση και τα συνηµµένα Παραρτήµατα αυτής, µπορούν να παραλαµβάνονται 
από τους ενδιαφερόµενους από το πρωτόκολλο της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Σ. 
Καράγιωργα 22, 2ος όροφος, Ερµούπολη, Σύρος. Το κείµενο της παρούσης διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική µορφή µέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου (www.eda. pepna.gr). 
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Η κατακύρωση θα γίνει στην εταιρεία που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή για το σύνολο 
των υπηρεσιών και η προσφορά της καλύπτει τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
 
Σε περίπτωση που ο µειοδότης δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που θα του οριστεί να 
υπογράψει τη σχετική σύµβαση ή αρνηθεί να εκτελέσει ή εκτελέσει αυτή µερικώς ή πληµµελώς, 
κατά παράβαση των όρων της παρούσης, κηρύσσεται έκπτωτος και επιλέγεται ο µειοδότης µε 
την αµέσως χαµηλότερη τιµή κ.ο.κ.. 
 
Οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων και οι προβλεπόµενοι φόροι βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
(www.eda. pepna.gr). 
 
Εσωτερική διανοµή: 
Γραφείο Περιφερειάρχη 
 

 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Ο Ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στο Φορέα 
∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου για την εκπόνηση, διαβούλευση και έγκριση 
του ΠΕΣ∆Α Νοτίου Αιγαίου, λαµβάνοντας υπόψη του τα παρακάτω: 
 
1. Το Νόµο 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 

2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρµόνιση µε την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ − Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής» (Φ.Ε.Κ. Α 24) και ειδικότερα τα άρθρα 22 & 27 και 35 αυτού. 

 
2. Το Νόµο 4071/2012 (άρθρα 13 έως και 17) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση. Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α 
85). 

 
3. Το Νόµο 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

 
4. Την Απόφαση 2011/753/ΕΕ 18/11/2011 της Επιτροπής «περί θεσπίσεως κανόνων και µεθόδων 

υπολογισµού για τον έλεγχο της συµµόρφωσης προς τους στόχους του άρθρου 11 παράγραφος 
2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης 
∆εκεµβρίου 2002». 

 
5. Τον Ν. 4269/2014 περί χωροταξικής και πολεοδοµικής µεταρρύθµισης – Βιώσιµη ανάπτυξη 

και ιδιαίτερα τα άρθρα 21, 24 και 33 αυτού. 
 

6. Τον Ν. 4316/2014 περί συµµόρφωσης των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης µε τις 
Αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε υποθέσεις που αφορούν το 
περιβάλλον και ιδιαίτερα το άρθρο 84 αυτού. 

 
7. Το υπό θεσµοθέτηση Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α). 

 
8. Το µε αρ. πρωτ. 1332/1-4-2014 έγγραφο της Γενικής Γραµµατέως του ΥΠΕΚΑ. 

 
9. Τη µε αριθµ. 36549/28-5-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1081/9-6-2015) Απόφαση κατάρτισης Οριστικού 

Σχεδίου ∆ράσης αντιµετώπισης οριστικής παύσης εναποµεινάντων ενεργών ΧΑ∆Α στις 
Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου. 

 
10. Τα παραδοτέα που έχουν προκύψει από την εκπόνησης της αξιολόγησης, αναθεώρησης και 

εξειδίκευσης του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ώστε ο ΠΕΣ∆Α να εναρµονίζεται µε τον Εθνικό και 
Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδιασµό 
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11. Την θέσπιση Ζώνης Ειδικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΖΕ∆Α) µε βάση τη νησιωτικότητα και 
την κατανοµή του τουρισµού στην χώρα σύµφωνα µε το υπό θεσµοθέτηση νέο Εθνικό Σχέδιο 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων. 

 
12. Την ενσωµάτωση των υφιστάµενων δηµοτικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων στα ΠΕΣ∆Α 

σύµφωνα µε το υπό θεσµοθέτηση νέο Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων. 
 
13. Τα παραδοτέα της ενέργειας µε τίτλο «Τεχνικός Σύµβουλος για τη διενέργεια Στρατηγικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ) στο πλαίσιο επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α), της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενόψει της 
Προγραµµατικής Περιόδου 2014 - 2020» 

 
Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το “Preparing a Waste Management Plan – A 
methodological guidance note” της DG Environment της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
Συγκεκριµένα ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενέργειας θα υποστηρίξει την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και τον Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου στα παρακάτω: 
 
• Στην εκπόνηση της µελέτης επικαιροποίησης του ΠΕΣ∆Α.  
• Στην ενσωµάτωση παρατηρήσεων από φορείς γνωµοδότησης επί της µελέτης αναθεώρησης 

του ΠΕΣ∆Α. 
• Στην ενσωµάτωση όρων της Απόφασης έγκρισης ΣΜΠΕ στη µελέτη του ΠΕΣ∆Α 
• Στη διαδικασία διαβούλευσης του ΠΕΣ∆Α. 
• Στην σύνταξη του σχεδίου ΠΕΣ∆Α – Περίληψη ΠΕΣ∆Α σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις 

του ΕΣ∆Α – Εισήγηση για Περιφερειακή Επιτροπή ∆ιαβούλευσης (ΠΕ∆) και ∆/νση 
ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου . 

• Στη σύνταξη του τελικού σχεδίου µε ενσωµάτωση γνωµοδότησης της Περιφερειακή 
Επιτροπή ∆ιαβούλευσης (ΠΕ∆) και της Απόφασης του Περιφερειακού Συµβουλίου. 

 
Επισηµαίνεται ότι κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών σας θα πρέπει να συνεργάζεστε µε 
την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και τον Ανάδοχο της ενέργειας µε τίτλο «Τεχνικός Σύµβουλος 
για τη διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ) στο πλαίσιο επικαιροποίησης 
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 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Οµάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από ικανό αριθµό 
στελεχών για την έγκαιρη και την απαιτούµενη ποιοτικά υλοποίηση της ενέργειας. Τα στελέχη της 
Οµάδας Έργου θα πρέπει να έχουν εµπειρία σε υπηρεσίες ίδιου ή συναφούς αντικειµένου µε αυτά 
που αναφέρονται στην ανωτέρω περιγραφή του αντικειµένου της ενέργειας. Αυτό απαιτεί, κατά 
προτίµηση, εµπειρία µελετητή ή συµβούλου σε έργα διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να 
εξασφαλίζεται η εξοικείωση µε τις οδηγίες και τη νοµοθεσία που ισχύει.  
 
Ειδικότερα η Οµάδα Έργου θα απαρτίζεται από: 
 

• Έναν (1) Υπεύθυνο – Συντονιστή για την υλοποίηση της ενέργειας, ο οποίος θα πρέπει 
να διαθέτει :  

o Πτυχίο Πανεπιστηµιακής Σχολής (ΑΕΙ). 
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o Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη, στη µελέτη ή 
παροχή υπηρεσιών συµβούλων σε έργα διαχείρισης αποβλήτων. 

• Τρία (3) τουλάχιστον στελέχη της οµάδας έργου τα οποία θα πρέπει να διαθέτουν : 
o Τα δύο (2) στελέχη, Πτυχίο Πανεπιστηµιακής Σχολής (κατά προτίµηση 

Μηχανικοί). 
o Το ένα (1) στέλεχος Πτυχίο Πανεπιστηµιακής Σχολής (ΑΕΙ) Περιβάλλοντος. 

 
Όλα τα παραπάνω στελέχη πρέπει να διαθέτουν, τουλάχιστον, διετή προϋπηρεσία, από τη λήψη 
του πτυχίου τους, σε θέµατα διαχείρισης απορριµµάτων. 

  

3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Αρµόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης για την 
παρακολούθηση, υλοποίηση και την παραλαβή της ενέργειας, καθώς και των εκάστοτε 
παραδοτέων της, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ενέργειας, που θα 
συγκροτηθεί µε Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. 
 
4. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο πραγµατοποίησης της ενέργειας θα υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης και θα κοινοποιεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής τα ακόλουθα 
παραδοτέα:  
 

• Παραδοτέο 1ο: ∆ύο µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, έκθεση πεπραγµένων που 
θα αφορά στις παρεχόµενες υπηρεσίες για την εκπόνηση της µελέτης Επικαιροποίησης 
του ΠΕΣ∆Α  

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

που θα αφορά:  
o στην ενσωµάτωση παρατηρήσεων από φορείς γνωµοδότησης επί της µελέτης 

αναθεώρησης του ΠΕΣ∆Α. 
o στην ενσωµάτωση όρων Απόφασης έγκρισης ΣΜΠΕ στη µελέτη του ΠΕΣ∆Α. 
o στη διαδικασία διαβούλευσης του ΠΕΣ∆Α 

 
• Παραδοτέο 3ο: Στο τέλος του έβδοµου µήνα από την υπογραφή της σύµβασης τελική 

έκθεση για το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών υποστήριξης στην οποία θα 
περιλαµβάνονται: 

o η σύνταξη του σχεδίου ΠΕΣ∆Α – Περίληψη ΠΕΣ∆Α σε εναρµόνιση µε τις 
κατευθύνσεις του ΕΣ∆Α – Εισήγηση για Περιφερειακή Επιτροπή ∆ιαβούλευσης 
(ΠΕ∆) και ∆/νση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και  

o η σύνταξη του τελικού σχεδίου µε ενσωµάτωση της γνωµοδότησης της 
Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης (ΠΕ∆) και της Απόφασης του 
Περιφερειακού Συµβουλίου. 

 
5. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε επτά µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της και ο 
τόπος τα γραφεία του Αναδόχου και τα γραφεία του Εργοδότη. 
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6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Η συνολική δαπάνη είναι ύψους εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), µη συµπεριλαµβανοµένου 
του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Πράξης: «Σύµβουλοι - 
Εµπειρογνώµονες Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» µε κωδικό 
Π∆Ε 2009ΕΠ06780009, στην οποία υπάρχει υπόλοιπο εγκεκριµένης πίστωσης. 
 
∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή της αµοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύµφωνα µε την σχετική σύµβαση. 
 
Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του 
ενέργειας χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥ∆, έστω και εξ επιγενόµενης αιτίας και 
ενδεικτικά: 
 

• Η αµοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος 
• Οι δαπάνες µετακινήσεων 
• 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 παρούσας  ή εξ αφορµής αυτών. 

• Κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών προσώπων ή άλλων 
οργανισµών, η οποία, κατά νόµο, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 
7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Οι πληρωµές θα πραγµατοποιούνται µετά από την παραλαβή των παραδοτέων από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της ενέργειας του αναδόχου και θα καταβάλλονται σε δόσεις 
(θα προσδιορισθεί µε ακρίβεια στη σύµβαση). 
 
8. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος για την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% της συνολικής τιµής 
κατακύρωσης της ενέργειας, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Η Εγγυητική Καλής 
Εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή της ενέργειας. 
 
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συγκροτηθεί µε 
Απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η κατακύρωση θα γίνει στην 
εταιρεία που θα προσφέρει την χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των υπηρεσιών και η 
προσφορά της καλύπτει τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρούσα πρόσκληση το αργότερο µέχρι τις 24-7-2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 
στο πρωτόκολλο της ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Σ. Καράγιωργα 22, 2ος όροφος, 
Ερµούπολη, Σύρος.  
 
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή/αίτηση 
συµµετοχής, προς την Αναθέτουσα Αρχή, στην οποία πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του 
υποψηφίου και της σχετικής πρόσκλησης.  
 
Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: 
 

H επωνυµία του νοµικού προσώπου 
 

Ταχ. διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθµός τηλεοµοιοτυπίας, ∆ιεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου 
 

ΠΡΟΣ: 
ΕΥ∆ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Σ. Καράγιωργα 22, 2ος όροφος, Ερµούπολη, Σύρος 
 

«ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 
«Τεχνικός Σύµβουλος για την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α), της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενόψει της Προγραµµατικής 

Περιόδου 2014 - 2020» 
 

Ηµεροµηνία προσφοράς: (ηµεροµηνία) 
 

«Να ΜΗΝ αποσφραγιστεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» 

 
Εντός του κυρίως φακέλου επιβάλλεται να περιλαµβάνονται δύο διακριτοί, σφραγισµένοι 
φάκελοι, ως εξής: 
 

1. Φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», που είναι σφραγισµένος και τα περιεχόµενα του 
οποίου περιγράφονται αναλυτικά κατωτέρω. 

2. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που είναι σφραγισµένος και περιέχει την 
οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντα. Τα περιεχόµενα της οικονοµικής προσφοράς 
περιγράφονται κατωτέρω. 
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2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 
 

Α) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Προσφέροντα ότι: 
• Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 
• Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, των 

οποίων ο Προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 
• Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόµενης ενέργειας. 
• Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
• Πληροί τις προϋποθέσεις συµµετοχής που τίθονται στην παρούσα Πρόσκληση 
• Στην περίπτωση, που αναδειχθεί ως ο Ανάδοχος προσφέρων, θα εκπληρώσει στο 

ακέραιο το αντικείµενο της ενέργειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα 
Πρόσκληση και  

 
Β) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Προσφέροντα ότι: 

• ∆εν βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 
διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση 
εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

• ∆εν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή 
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση 
εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

• ∆εν καταδικάσθηκε µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που 
αφορά την επαγγελµατική διαγωγή του. 

• ∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε 
οποιοδήποτε µέσο από τις αναθέτουσες αρχές. 

• Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκαταστηµένος ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία. 

• Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και 
τελών σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία. 

• ∆εν είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των 
πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου. 

• Για τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν προβεί σε ίδιες ή 
αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα 
παραπτώµατα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω κυρώσεις, σύµφωνα µε 
τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες για αυτά νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

 
Σηµειώνεται ότι προ της υπογραφής της σύµβασης ο ανάδοχος που θα έχει αναδειχθεί θα 
υποβάλει φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. 
 
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 
Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιέχεται, εκτός των άλλων, συµπληρωµένος 
ο πίνακας της οικονοµικής προσφοράς, ο οποίος θα περιλαµβάνει την οικονοµική προσφορά του 
προσφέροντος συνολικά και όπου θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως το ποσό της 
προσφοράς του σε ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ. 
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Στο ποσό αυτό θα περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη 
δαπάνη που σχετίζεται µε το έργο (αµοιβές προσωπικού, δαπάνες µηχανηµάτων, υλικών κλπ). 
Οι προσφερόµενες τιµές θα πρέπει να περιλαµβάνουν το σύνολο των προβλεπόµενων 
επιβαρύνσεων και δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση της ενέργειας. 
 
Οι τιµές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και εκτέλεσης της σύµβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει µελετήσει και εκτιµήσει τις 
απαιτήσεις της ενέργειας και τα οικονοµικά µεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση 
των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί µέρους στοιχείων του κόστους. 
 
Επιπλέον ο προσφέρων οφείλει, επί ποινή αποκλεισµού, να συµπεριλάβει στην προσφορά του 
αυτοτελή ανάλυση µε τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

• Οργανωτικό σχήµα και απασχόληση σε ανθρωποµήνες της Οµάδας Έργου που θα 
συστήσει. 

• Αναλυτικά βιογραφικά µε ιδιαίτερη αναφορά στα προσόντα και ικανότητες που 
απαιτούνται για το συγκεκριµένο ενέργεια, του Υπεύθυνου Συντονιστή και Στελεχών της 
Οµάδας Ενέργειας.  

 
Όταν η υπηρεσία ή η επιτροπή παρακολούθησης καλής εκτέλεσης της ενέργειας της 
Αναθέτουσας Αρχής, διαπιστώνουν παραβάσεις των όρων του παρόντος άρθρου κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της ενέργειας, η σύµβαση καταγγέλλεται. Όταν οι παραβάσεις 
διαπιστώνονται κατά την παραλαβή της ενέργειας, τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη 
σύµβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όµως, από τον αποδέκτη των υπηρεσιών οι 
αποδοχές στους εργαζόµενους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

(Επωνυµία) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενέργεια: 
 

«Τεχνικός Σύµβουλος για την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης 
Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α), της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενόψει της Προγραµµατικής 

Περιόδου 2014 - 2020» 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 
 

Το συνολικό Τίµηµα της προτεινόµενης ενέργειας ανέρχεται σε (ολογράφως και αριθµητικά) 
………………….. Ευρώ χωρίς ΦΠΑ και (ολογράφως και αριθµητικά) …………………Ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ 
ΦΠΑ) 
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ΑΝΑΘΕΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
Η διαδικασία θα πραγµατοποιηθεί από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Α.), η οποία θα οριστεί 
µε απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Ειδικότερα η επιτροπή έχει την ευθύνη της 
παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει το πρακτικό της και 
εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή, για την ανάθεση και την υπογραφή της σύµβασης. Το 
έργο θα ανατεθεί µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή. 
 
Η διαδικασία αξιολόγησης πραγµατοποιείται, ως εξής: 
 
Α. Η Ε.Α. αποσφραγίζει τους φακέλους δικαιολογητικών των προσφορών οι οποίες 
υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα, και τα περιεχόµενα τους µονογράφονται κατά φύλλο από κάθε µέλος 
της Ε.Α. Στη συνέχεια εξετάζει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και την 
συµµόρφωσή αυτών µε τους όρους της παρούσας. Προσφορές των οποίων τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά κρίθηκαν ελλιπή ή µη συµµορφούµενα απορρίπτονται και αποκλείονται. 
 
Β. Ακολούθως, η Ε.Α. συνεδριάζει και αποσφραγίζει τους φακέλους των οικονοµικών 
προσφορών των συµµετεχόντων οι προσφορές των οποίων κρίθηκαν επαρκείς κατά το 
προηγούµενο στάδιο. Τα περιεχόµενα τους µονογράφονται κατά φύλλο από κάθε µέλος της Ε.Α. 
Μετά την εξέταση της οικονοµικής προσφοράς του κάθε συµµετέχοντα, γίνεται κατάταξη αυτών 
σε φθίνουσα σειρά. Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι αυτός ο οποίος προσέφερε το 
µικρότερο ποσό (σε ευρώ) πλέον ΦΠΑ, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου. Η Ε.Α. µετά 
την ολοκλήρωση των παραπάνω, συντάσσει Πρακτικό µε την τελική κατάταξη των 
συµµετεχόντων εταιριών κατά φθίνουσα σειρά βαθµολόγησης (αυξανόµενο ποσό προσφοράς) το 
οποίο κοινοποιείται στους συµµετέχοντες. 
 
Ο ανακηρυχθείς προσωρινός µειοδότης καλείται να υποβάλλει στην Ειδική Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

• Φορολογική Ενηµερότητα, 
• Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενηµερότητας από όλους τους οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές. 
 
Η κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή, µετά 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του µειοδότη και έπειτα από την εισήγηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης µε κριτήριο ανάθεσης την χαµηλότερη τιµή.  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να εγκρίνει ή να απορρίψει το αποτέλεσµα της 
Επιτροπής ή να µαταιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισµό, σταθµίζοντας τα συµφέροντα και τις 
ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΑΔΑ: 7ΝΝΤ7ΛΞ-7Ν3
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