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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, 
ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
Μονάδα Β’: Εφαρμογής και Υλοποίησης 
Περιβαλλοντικών Πολιτικών, Παρακολούθησης 
και Υλοποίησης Πράξεων/Δράσεων

Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα
Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Γιάνναρης

Γαβριήλ Κλαδίτης
Τηλ.: 213-1500968, 213-1500952
Fax: 213-1501044
E-mail: kgiannaris@mou.gr, gkladitis@mou.gr 
Ιστοσελίδα: www.eysped.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σύμφωνα με την παρ. 2.1.3 της Διακήρυξης με τίτλο "ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΣΧΘ) ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΔ)" 
(ΑΔΑΜ: 20PROC07749601) της πράξης «Εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου (ΣΧΘ) και 
Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) σε Πολεοδομικά Συγκροτήματα της Χώρας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 
2002/49/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» με α/α ΕΣΗΔΗΣ 99573,2

ΣΧΕΤ.:

1. Το από 29.01.2021 αίτημα παροχής διευκρινίσεων της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΣΕ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Ε.» (Α.Π. εισερχ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/12349/134 / 08.02.2021)

2. Το από 05.02.2021 αίτημα παροχής διευκρινίσεων της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΣΕ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Ε.» (Α.Π. εισερχ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/12359/135 / 08.02.2021)

3. Η με Αριθ. ΥΠΕΝ./ΥΠΡΓ/106937/13465/20.11.2019 (ΦΕΚ 4321/Β’/2019) Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Υδάτων Κωνσταντίνο - Ευάγγελο Αραβώση»,

Σε συνέχεια δύο (2) εμπροθέσμων αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων από την εταιρεία με την 
επωνυμία «ΣΣΕ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Ε.», στο πλαίσιο της διαδικασίας της παρ. 2.1.3 της Διακήρυξης 
με τίτλο "ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ (ΣΧΘ) ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ 
ΔΡΑΣΗΣ (ΣΔ)" (ΑΔΑΜ: 20PROC07749601), παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις:

1. Ερώτημα: «Σε περίπτωση που ένας εκ των επιστημόνων διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, η 
οποία και προέρχεται από την εμπειρία του Προσφέροντος Οικονομικού Φορέα (δηλαδή ο 
επιστήμονας έχει αποκτήσει την εμπειρία του με τη συμμετοχή του σε παρόμοιες συμβάσεις 
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που εκπόνησε ο Προσφέρων Οικονομικός φορέας ως Ανάδοχος,) αλλά δεν είναι στέλεχος του 
οικονομικού φορέα με την έννοια του υπαλλήλου (ΙΚΑ)/μέλος ΔΣ/μετόχου/εταίρου/στελέχους 
του δυναμικού των πτυχίων, αλλά είναι μόνιμος συνεργάτης (με ΤΠΥ) του Οικονομικού Φορέα, 
απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) από 
τον μόνιμο συνεργάτη με ΤΠΥ;».
Διευκρίνιση: Από τη στιγμή που το μέλος της Ομάδας Έργου παρέχει υπηρεσίες στον 
οικονομικό φορέα με ΤΠΥ, απαιτείται η συμπλήρωση διακριτού ΕΕΕΣ από αυτό το μέλος της 
Ομάδας Έργου σύμφωνα με την παρ. "ΕΕΕΣ – Στήριξη Οικονομικού Φορέα στις ικανότητες 
άλλων φορέων" (σελ. 29 διακήρυξης). Σε δεύτερο στάδιο θα προσκομιστούν τα δικαιολογητικά 
της δεύτερης περίπτωσης της παρ. Β.iii της σελ 34 της διακήρυξης.

2. Ερώτημα: «Δεδομένης της περιορισμένης έκτασης της Τεχνικής προσφοράς (30 σελ.) 
παρακαλούμε διευκρινίστε τί ακριβώς εννοείται με τον όρο δικαιολογητικά της τεχνικής 
προσφοράς καθώς τα δικαιολογητικά π.χ. προς απόδειξη της παρ. 2.2.6 Τεχνική & 
επαγγελματική ικανότητα (παρ. 2.2.9.2.Β.4) υποβάλλονται σε επόμενη φάση του διαγωνισμού 
και μόνο από τον προσωρινό Ανάδοχο».
Διευκρίνιση: Ο όρος «δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς» αφορά σε οτιδήποτε, κατά την 
κρίση των υποψηφίων αναδόχων, μπορεί να τεκμηριώσει την τεχνική τους προσφορά, ώστε 
να πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 2.4.3.2 της διακήρυξης. Όλα τα δικαιολογητικά της παρ. 
2.2.9.2 της διακήρυξης (αποδεικτικά μέσα: Β.1 – Β.9) θα υποβληθούν από τον προσωρινό 
ανάδοχο ύστερα από πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 
3.2 της διακήρυξης  και δεν υποβάλλονται ως μέρος της Τεχνικής Προσφοράς.

3. Ερώτημα: «Διευκρινίστε αν πρέπει να αναφέρεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς στην εγγυητική συμμετοχής;».
Διευκρίνιση: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς πρέπει να αναφέρεται 
στην εγγυητική συμμετοχής όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 72, παρ. 4, στοιχείο (η) του ν. 
4412/16.

4. Ερώτημα: «Διευκρινίστε τί ορίζεται ως « … (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξης/…» (σελ. 74-75), 
ο αρ. του συστήματος 99573,2/1-12-2020 ή το ΑΔΑΜ της διακήρυξης 20PROC007749601/01-
12-2020 ή κάποιος άλλος, δεδομένου ότι στο ΕΣΗΔΗΣ ως αρ. διακήρυξης αναφέρεται ο τίτλος 
της σύμβασης και όχι κάποιος αριθμός;».
Διευκρίνιση: Να χρησιμοποιηθεί ο Αριθμός Πρωτοκόλλου της διακήρυξης: 
ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΠΕΡ/111107/772/18.11.2020.

5. Ερώτημα: «Διευκρινίστε τί αφορά η «υποσημείωση 179» (σελ. 75) και τί πρέπει να γραφτεί 
στο σημείο αυτό, δεδομένου ότι το ΠΔ 118/2007 είναι κατηργημένο.».
Διευκρίνιση: Το σημείο που αφορά στην υποσημείωση 179, δεν απαιτείται να συμπληρωθεί.

6. Ερώτημα: «Διευκρινίστε τον αριθμό ημερών στην «υποσημείωση 181».
Διευκρίνιση: Πέντε (5) ημέρες, όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο 72, παρ. 4, στοιχείο (ι) του ν. 
4412/16.

7. Ερώτημα: «Παρακαλώ διευκρινίστε τo είδος του Η/Υ που απαιτείται (desktop ή laptop), 
δεδομένου ότι και με τα δύο είδη επιτυγχάνονται τα ίδια αποτελέσματα».
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Διευκρίνιση: Το είδος του Η/Υ (desktop ή laptop) θα καθοριστεί από τους υποψήφιους 
αναδόχους στην τεχνική τους προσφορά και, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να καλύπτει τις 
απαιτήσεις και προδιαγραφές που τίθενται στη σελ. 65 της διακήρυξης.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ

Κοιν: 
Γρ. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Υ.Π.ΕΝ.
Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος»
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