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Αθήνα

ΚΑΤΑΧΩΡIΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θέμα : Ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Οικονομική και Λογιστική
Υποστήριξη για το έργο “SWAN – a digital Solid Waste reuse platform for BalkaN”».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (98 Α).
2. Tις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (133 Α).
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (147 Α) περί «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25 ΕΕ)», όπως ισχύει.
4. Tις διατάξεις του Π.Δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (160 Α).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 70/2015 περί Ανασύστασης του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (114
Α).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (210 Α).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών /Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (123 Α).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (121 Α).
9. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31664/3572/01-04-2020 απόφαση «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.» (247 Υ.Ο.Δ.Δ.).
10.Την αρ. 63937/30-12-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής Ανασυγκρότησης –
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί Μεταφοράς και Κατανομής αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του
ν.4270/2014 στις υφιστάμενες οργανικές μονάδες της Γεν. Δ/νσης Οικ/κών, Διοικητικών
Υπηρεσιών και Ηλ. Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ (55 Β).
11.Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Aρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (143 Α), όπως και ισχύει.
12.Tις διατάξεις του ν. 2690/99 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει (45 Α).
13.Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις….» (74 Α).
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14.Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 (34 Α) περί «Κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
15.Tις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (145 Α).
16.Την από 24-5-2016 ΠΟΛ. 1061/2016 περί Κοινοποίησης διατάξεων του νόμου «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την
κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών.
17.Tις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 Περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος» (43 Α).
18.Tις διατάξεις του ν. 4172/13 «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων
4046/12, 4093/12 και 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (167 Α).
19.Την αριθμ. 134453/23-12-2015 ΚΥΑ «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης
46274/26.09.2014» (2573 Β).
20.Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις (112 Α), όπως ισχύει.
21.Τις διατάξεις του ν. 4013/11 «περί Σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων..» (204 Α), όπως ισχύει.
22.Το υπ’ αρ. 2/95117/0026/29-11-2013 έγγραφο του Υπουργείο Οικονομικών «περί Υπολογισμού
τελών χαρτοσήμων επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.A.ΔΗ.ΣΥ.».
23.Την υπ’ αρ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ περί «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της
διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών του εφαρμογής της
παρ.3, του άρθρου 350 του Ν.4412/2016» (969 Β).
24.Την υπ’ αρ. 57654/22-05-2017 απόφαση περί «Ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (1781 Β).
25.Τις διατάξεις του ν. 4152/13 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12, 4093/12 και
4127/2013» και ειδικότερα της παρ. Ζ΄: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία
2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές (107 Α).
26.Tις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (Α 226).
27.Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/37916/4026/23-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΘ404653Π8-ΘΟ7) απόφαση
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων ετήσιας βάσης...)».
28.Την υπ’ αρ. πρωτ. 50918/21-05-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για
την ένταξη του έργου με τίτλο: “S.W.A.N. INTERREG BAL – MED με κωδικό BMP1/2.2/2637/2017
και δικαιούχο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας” στο ΠΔΕ 2020 και ειδικότερα στη ΣΑΕ
675/6, με κωδ. 2017ΣΕ67560001 (ΑΔΑ: 98ΘΒ46ΜΤΛΠ-ΥΤΣ).
29.Τις πιστώσεις του ΠΔΕ και ειδικότερα στο έργο: 2017ΣΕ67560001 της ΣΑΕ 675/6.
30.Το από 26-06-2020 πρωτογενές αίτημα το οποίο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 08-07-2020
(ΑΔΑΜ: 20REQ006990532) και η από 08-07-2020 έγκρισή του (ΑΔΑΜ: 20REQ006990627).
31.Την υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/72055/1545/22-07-2020 πρόσκληση υποβολής προσφορών για την
παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Οικονομική και Λογιστική Υποστήριξη για το έργο “SWAN – a digital
Solid Waste reuse platform for BalkaN”», προς ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, η οποία
αναρτήθηκε (22-07-2020) στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ.
32.Την από 28-07-2020 εμπρόθεσμη προσφορά του υποψήφιου αναδόχου με την επωνυμία: «ΣΟΛ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.», με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/73819/1594/28-07-2020.
33.Την από 29-07-2020 εμπρόθεσμη προσφορά του υποψήφιου αναδόχου με την επωνυμία:
«Σωτήριος Σκαπέρδας και Συνεργάτες Ε.Ε., «Business Partner Network–Οικονομικοί &
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι», με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/74053/1596/29-07-2020),
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34.Την από 29-07-2020 εμπρόθεσμη προσφορά του υποψήφιου αναδόχου με την επωνυμία:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Οικονομοτεχνικές Λύσεις Α.Ε.», με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/74218/1601/29-07-2020
35.Την από 03-08-2020 αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών από υπαλλήλους της Δ/νσης
Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την ανάθεση που αφορά στην παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Οικονομική και Λογιστική Υποστήριξη
για το έργο “SWAN – a digital Solid Waste reuse platform for BalkaN”», στο πλαίσιο του
διαβαλκανικού ευρωπαϊκού προγράμματος συνεργασίας INTERREG Balkan Mediterranean 20142020, με τίτλο: “SWAN – a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN”, στον υποψήφιο με την
επωνυμία: «Σωτήριος Σκαπέρδας και Συνεργάτες Ε.Ε., «Business Partner Network–Οικονομικοί &
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι» στο εξής ανάδοχος, (Δ/νση έδρας Δεξαμενής 48 & Ιπποκράτους, Τ.Κ.
144 52 Μεταμόρφωση, ΑΦΜ: 998709486, ΔOY: Νέας Ιωνίας), συνολικής δαπάνης δύο χιλιάδων
τετρακοσίων δέκα έξι ευρώ (2.416,00 €) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι 2.995,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ 24%, διότι η ανωτέρω εταιρεία υπέβαλε τη συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΔΕ 2020 και ειδικότερα στη ΣΑΕ 675/6,
με κωδ. 2017ΣΕ67560001 (ΑΔΑ: 98ΘΒ46ΜΤΛΠ-ΥΤΣ) και συνολικό προϋπολογισμό 110.000,00 €. Η
σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη: «a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN - SWAN» η
οποία έχει ενταχθεί στο Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg Balkan- Mediterranean 20142020 (στόχος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ») με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.
BMP1/2.2/2637/2017/15-09-2017 της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος και έχει λάβει
κωδικό MIS 5010973.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Αντικείμενο και Σκοπός της Ανάθεσης
Αντικείμενο της παρούσας είναι η οικονομική και λογιστική υποστήριξη για το έργο “SWAN” του
πιλοτικού Διαβαλκανικού Ευρωπαϊκού έργου συνεργασίας INTERREG Balkan-Mediterranean 20142020 στις Βαλκανικές χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Αλβανία), ενός έργου που έχει σκοπό
την δημιουργία και την ανάπτυξη διαδραστικής πλατφόρμας για μια κοινωνία χωρίς απόβλητα.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του κοινού λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 79210000-9 (Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου).
Η περιγραφή του αντικειμένου του αναδόχου, βασίζεται στα εγχειρίδια και τους οδηγούς
υλοποίησης του έργου, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί και δημοσιευτεί από τη Διαχειριστική Αρχή του
προγράμματος INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020 στην ιστοσελίδα: (http://www.interregbalkanmed.eu) και τα οποία ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να τηρεί πιστά.
Αναλυτική Περιγραφή Εργασιών
O ανάδοχος με την παρούσα απόφαση και σύμφωνα με την από 29-07-2020 προσφορά του, η οποία
και τον δεσμεύει, αναλαμβάνει τα κάτωθι:
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την Οικονομική και Λογιστική Υποστήριξη προς το Υ.Π.ΕΝ. για
το πρόγραμμα SWAN
Το εν λόγω αντικείμενο περιλαμβάνει τις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από το σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΦΕΚ Β’ 1099-19/4/2016), για την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της
πράξης. Οι απαιτούμενες ενέργειες που σχετίζονται με την διαχείριση του οικονομικού
αντικειμένου, εξειδικεύονται στο ανωτέρω ΦΕΚ, καθώς και στους προαναφερόμενους οδηγούς της
Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020.
3/6

ΑΔΑ: 6ΡΛΝ4653Π8-Γ9Ψ

20AWRD007196433 2020-08-19

Οι απαιτούμενες ενέργειες που σχετίζονται με τη διαχείριση του οικονομικού αντικειμένου,
εξειδικεύονται στο ανωτέρω ΦΕΚ, καθώς και στους προαναφερόμενους οδηγούς της Διαχειριστικής
Αρχής του προγράμματος INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020.
Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση :
 Λογιστικής υποστήριξης έργου – αποτύπωσης των συναλλαγών με τη διπλογραφική
 μέθοδο.
 Οικονομικής παρακολούθησης του έργου και ελέγχου του αναλυτικού προϋπολογισμού
 της πράξης (απορρόφηση, υπερβάσεις, κ.λπ.).
 Αναδιάρθρωσης Σχεδίου Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής.
 Αντιστοίχισης Λογαριασμών Δημόσιας και Γενικής Λογιστικής.
 Χαρακτηρισμού εγγραφών.
 Λογιστικής καταχώρησης όπου απαιτείται.
 Λογιστικού ελέγχου όλων των καταχωρήσεων που συνδέονται με το ολοκληρωμένο
 πληροφοριακό οικονομικό σύστημα και τη διπλογραφική τήρηση του συστήματος.
 Ελέγχου της ακεραιότητας των δεδομένων.
 Σύνταξης του Προσωρινού Ισοζυγίου του έργου.
 Επιδιόρθωσης και συνεχούς ελέγχου ακεραιότητας εγγραφών της επιμέρους βάσης
 δεδομένων του διπλογραφικού συστήματος.
 Παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης της ομάδας έργου του ΥΠΕΝ.
 Ελέγχου και σύνταξης αναφορών χρηματορροών έργου.
 Ελέγχου κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών.
 Υποβολής δαπανών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) της
 Διαχειριστικής Αρχής.
 Σύνταξης αιτημάτων πληρωμών.
Χρονική Διάρκεια Εκτέλεσης των Υπηρεσιών
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τη λήξη του έργου ή την ημερομηνία
παράτασης εφόσον το έργο παραταθεί κατόπιν εγκρίσεως από την Διαχειριστική Αρχή του
προγράμματος «INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020».
Παραδοτέα Εργασιών Αναδόχου
Ο ανάδοχος, θα εκτελεί τις εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στην παρούσα απόφαση και θα υποβάλει στο Υ.Π.ΕΝ. στη Δ/νση Διαχείρισης
Αποβλήτων, (Λ. Μεσογείων 119), τα εξής παραδοτέα:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ [Πακέτο Εργασίας 1 (WP1) ]:
Το παραδοτέα θα περιλαμβάνουν:
• Τέσσερις (4) εκθέσεις λογιστικών στοιχείων και οικονομικής διαχείρισης του έργου, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις των progress reports του έργου και του final progress report και όποιων ενδιάμεσων
reports of expenditure απαιτηθούν, οι οποίες θα παραδοθούν ως εξής:
1η Έκθεση: ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
2η Έκθεση: ενάμιση (1,5) μήνας μετά την υπογραφή της σύμβασης,
3η Έκθεση: με τη λήξη του έργου,
4η Έκθεση: όχι αργότερα από το πέρας ενός εξαμήνου από τη λήξη του έργου.
Διάρκεια διεξαγωγής: καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και για χρονικό διάστημα έως και έξι (6)
μήνες μετά από τη λήξη του, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο εγχειρίδιο υλοποίησης του
προγράμματος.
Τα παραδοτέα θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα και στην επίσημη γλώσσα του προγράμματος,
τα αγγλικά.
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Αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Η εκάστοτε αρμόδια ορισθείσα επιτροπή παραλαβής του Υ.Π.ΕΝ. θα βεβαιώνει την οριστική
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την καλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την
υποβολή των σχετικών παραδοτέων.
Η αρμόδια Υπηρεσία του Υ.Π.ΕΝ. (Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων), θα παρέχει στην ως άνω
επιτροπή, βεβαίωση σχετικά με την καλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την τήρηση
των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου.
Υπογραφή Σύμβασης
Μετά την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, η οποία θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, ο προσωρινός ανάδοχος «Σωτήριος Σκαπέρδας και Συνεργάτες Ε.Ε., «Business Partner
Network–Οικονομικοί & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι», υποχρεούται να προσέλθει εντός πέντε (5)
ημερολογιακών ημερών για την υπογραφή σχετικής σύμβασης.
Τροποποίηση Σύμβασης
Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
Πληρωμή – Κρατήσεις
Η πληρωμή θα διενεργηθεί στο τέλος παροχής υπηρεσίας και υποβολής του αντίστοιχου
παραδοτέου, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής, η οποία θα κοινοποιείται στον ανάδοχο
από τη Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων.
Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου μετά
από κάθε τμηματική παρεχόμενη υπηρεσία και την υποβολή του αντίστοιχου παραδοτέου και αφού
υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες
επιτροπές του Υ.Π.ΕΝ.
Σε κάθε περίπτωση, η πληρωμή του αναδόχου προϋποθέτει την παραλαβή του παραδοτέου και τον
έλεγχο αυτού από την αρμόδια επιτροπή.
Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση και προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147), καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κατά την πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις. Επίσης ο ανάδοχος επιβαρύνεται:
 Mε κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.),
επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.) και
 Με κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (A.E.Π.Π.) η οποία
υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.).
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Ειδικοί όροι
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
Ενστάσεις
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25 ΕΕ).» (Α/147), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας Y.Π.ΕΝ.
Νικόλαος Μιχαλόπουλος
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Υπηρεσιακού Γραμματέα Υ.Π.ΕΝ.
2. Τμήμα Μ.Α.ΣΤ.Α. (Φ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γρ. Γεν. Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων
2. Υ.Π.ΕΝ. / Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
3. Μέλη Επιτροπής Παραλαβής Υ.Π.ΕΝ.
4. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του διακρατικού Προγράμματος «Βαλκανικής-Μεσογείου»
“INTERREG Balkan Mediterranean 2014-2020”, email: ematiaki@mou.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Οικονομοτεχνικές Λύσεις Α.Ε., info@anavathmisi.gr
2. Γασπαράτος Νικόλαος, «Δυναμική Λογιστική», Λογιστικά – Φοροτεχνικά – Οικονομικές Μελέτες,
dinamiki.logistiki@gmail.com
3. ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., dkoutroumanis@solcrowe.gr
4. Σωτήριος Σκαπέρδας και Συνεργάτες Ε.Ε., «Business Partner Network – Οικονομικοί &
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι», Λογιστές – Φοροτεχνικοί – Ελεγκτές – Σύμβουλοι,
sskaperdas@gmail.com, sskap@otenet.gr
5. Τσικρικός Παναγιώτης, Λογιστικά – Φοροτεχνικά – Μισθοδοσία, pantsikrikos@yahoo.gr
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