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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιμής για την επιλογή αναδόχου για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρεσιών με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης σε θέματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού»
(Π.4.5.1) της Δ/ΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ για το έργο «Διασυνοριακή Συνεργασία
για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού – ΘΑΛ-ΧΩΡ 2» με κωδικό MIS 5033073 και
Κωδικό πράξης ΣΑ: 2018ΣΕ16160004.
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (Α' 74) και ιδίως τα άρθρα 118 και 119 αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147).

3. Τα άρθρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 40 και 42 παρ.1 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42).

4. Τις διατάξεις του ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».

5. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
(Α’ 74) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.

6. Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» .
7. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011(Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

8. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2009 «Μητρώο Μελετητών και Εταιρειών Μελετών» (Α’ 185).
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10. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

11. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις».

12. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.
13. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”, ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013».

14. Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση».

15. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
16. Τις διατάξεις του π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”.

17. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”.
18. Τις διατάξεις του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”.

19. Τις διατάξεις του π.δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ
Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων , ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών
και
Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το
μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν
καλύπτονται από τον Κανονισμό αμοιβών.

20. Τις διατάξεις του ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από
17.7/16.8.1923 Ν.Δ. περί σχεδίων πόλεων, κωμών, και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών’’, όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 3919/2011 (Α΄32).

21. Την με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3821) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

22. Την με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης».

23. Την με αρ. 56902/215/19-05-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

24. Την με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2519) «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων
Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία
της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016».

25. Την από 06-04-2020 ορθή επανάληψη της εγκυκλίου 2 του Υπουργείου Υποδομών και Mεταφορών με Αρ.
Πρωτ. ΔΝΣ/οικ/20641/ΦΝ439.6/19-3-2020 «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2020» (ΑΔΑ 62Π4465ΧΘΞ-Τ73).

26. Την Εγκύκλιο 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν την
απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων».
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27. Την με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση Υπ. Δ.Μ.Η.Δ. «Διενέργεια της διαδικασίας
κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων
διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή
έργων» (Β’ 2540), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

28. Την με αριθ. YA ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/29-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
(Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016» (Β 4841), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια
απόφαση ΥΑ ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β 1511).

29. Την με αριθ. 50844/11-5-2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Συγκρότηση και ορισμός
μελών γνωμοδοτικής επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών
φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους» (ΥΟΔΔ 279), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια απόφαση 77868
- 18/07/2018 (ΥΟΔΔ 441).

30. Την με αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466/10-09-2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών
κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του
έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (Β 4203).

31. Την Εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 11/2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6ΓΝΥ465ΧΘΞ-9ΟΒ) με
θέμα «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του ν. 4412/2016 (Βιβλίο 1)».

32. Την με αριθμ. 300488/ΥΔ1244/2016 (Β' 1099) Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Οικονομικών "Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου
«ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»”.

33. Την υπ΄ αριθ. 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» (Β’ 2573)».

34. Το υπ΄ αριθ. 2/95117/0026/29-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών «περί Υπολογισμού τελών
χαρτοσήμων επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.».

35. Την υπ’ αριθ. 1191/14-03-2017 (Β’ 969) ΚΥΑ Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και Οικονομικών περί «Καθορισμού του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και
απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016» (ΦΕΚ
Α΄147).εφαρμογής της παρ.3, του άρθρου 350 του Ν.4412/2016».

36. Την υπ’ αριθ. 140248/31-12-2018 (Β’ 5901) Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικονομίας και ΑνάπτυξηςΟικονομικών για την «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους
2018, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και ρύθμιση σχετικών
θεμάτων.» (ΑΔΑ Ψ4ΧΒ465ΧΙ8-ΡΩ6).

37. Το Π.Δ. 90/2018 «Αρμόδια διοικητικά όργανα, διαδικασίες και προθεσμίες έγκρισης, αναθεώρησης και
τροποποίησης των πλαισίων και σχεδίων του συστήματος χωρικού σχεδιασμού του ν. 4447/2016 (Α΄ 241),
καθώς και ειδικότερο περιεχόμενο αυτών»(Α’ 162)

38. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»

39. Το Ν.4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» - άρθρο 37 παρ.2

40. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/30-10-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)».
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41. Την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/18877/1096/29-03-2018 (ΦΕΚ 1228/Β’/ 03-04-2018) Απόφαση του Υπουργού και
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού
Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων,
στον Ειδικό Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, στους Προϊσταμένους των Γενικών
Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους τμημάτων και των
Αυτοτελών τμημάτων και τους Προϊσταμένους Μονάδων των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ.».

42. Την με αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-07-2019 (ΦΕΚ 3107/Β’/02-8-2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Δημήτριο Οικονόμου» των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού
Περιβάλλοντος.

43. Την

με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31664/3572/01-04-2020(ΑΔΑ:91ΓΘ4653Π8-Ν8Ρ)(ΦΕΚ 247/Y.O.Δ.Δ./7.4.2020
Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36
του Ν. 4622/2019, όπως ισχύει (Α΄133), με την οποία στη θέση του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας διορίζεται ο Νικόλαος Μιχαλόπουλος.

44. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που ήδη
προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
έγγραφα της παρούσας σύμβασης, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής
απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά.

45. Την 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Προγράμματος
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος-2020.

46. Την από 14-09-2017 έγκριση του έργου ΘΑΛ-ΧΩΡ 2 από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος
Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», με όρο τον περιορισμό του Π/Υ των εταίρων του
έργου.

47. Την με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/44771/771/11-07-2018 Απόφαση του Υπουργού περί αποδοχής υλοποίησης του
έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» με ακρωνύμιο
«ΘΑΛ-ΧΩΡ 2» (ΑΔΑ: 727Ι4653Π8-5ΡΗ, ΑΔΑΜ: 18REQ004029413) την με ημερομηνία 16-07-2018 Συμφωνία
Εταιρικής Σχέσης των εταίρων υλοποίησης του έργου «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2».

48. Την με ημερομηνία 31-08-2018 Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης των εταίρων του έργου «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2».
49. Την με ημερομηνία 31-08-2018 σύμβαση χρηματοδότησης του έργου «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2», στο πλαίσιο του
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG-Α «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».

50. Το με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/83888/2151/22-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων με τη συνημμένη Συλλογική Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ένταξη στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στη ΣΑΕ 161/6 της Πράξης «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2» με ενάριθμο
2018ΣΕ16160004 (ΑΔΑ: 7ΥΨ8465ΧΙ8-8ΙΣ, ΑΔΑΜ: 18REQ004062107).

51. Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
52. Τη με Α.Π. ΥΠΕΝ /ΔΧΩΡΣ/52953/638/03-06-2020 Απόφαση Υπουργού ΠΕΝ περί ορισμού στελεχών του ΥΠΕΝ
σύμφωνα με την Οργανωτική Δομή του έργου «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου
Χωροταξικού Σχεδιασμού» (ΘΑΛ-ΧΩΡ2), συγκρότησης Ομάδας Διαχείρισης (ΟΔ), Θεματικών Ομάδων
Εργασίας (ΟΕ), και Ομάδας Διαχείρισης Έργου (ΟΔΕ) (ΑΔΑ 6ΑΚΩ4653Π8-Η0Φ)

53. Τον με Α.Π. εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/15591/160/11.02.2020 επικαιροποιημένο Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του έργου ΘΑΛ-ΧΩΡ2
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54. Την ανάγκη εξειδικευμένης υποστήριξης του Υπουργείου, με στόχο την αποτελεσματική ανταπόκρισή του
στην υλοποίηση του έργου.

55. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων
σαράντα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (53.540,88€), η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της οριζόντιας
πράξης με τίτλο «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΑΛ-ΧΩΡ
2)», με κωδικό MIS 5033073 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2018ΣΕ16160004.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟ ΥΜΕ

1. Την έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των όρων διακήρυξης και των οικείων εγγράφων της σύμβασης,
για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο
«Σύμβουλος υποστήριξης σε θέματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού»
2. Την προκήρυξη της διενέργειας ηλεκτρονικού συνοπτικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή
αναδόχου για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης
σε θέματα θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού» (Π.4.5.1) της Δ/ΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ για το έργο «Διασυνοριακή Συνεργασία
για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού – ΘΑΛ-ΧΩΡ 2» με κωδικό MIS 5033073 και Κωδικό πράξης ΣΑ:
2018ΣΕ16160004.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ
και ογδόντα οκτώ λεπτών (53.540,88€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €43.178,13
ΦΠΑ: €10.362,75). Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως
άνω συστήματος
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 01-10-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.
Η αξιολόγηση των προσφορών, στο πλαίσιο του διαγωνισμού, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού, η οποία θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του
Ν.4412/2016 και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:




Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην παροχή τεχνικών και
επιστημονικών υπηρεσιών συναφών με τις προκηρυσσόμενες
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων δεν απαιτείται να περιβληθούν σε συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές
κατηγορίες επιστημονικών υπηρεσιών. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ’ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική
εκτέλεση της σύμβασης.
Η συμμετοχή ενός μέλους της ομάδας έργου στο διαγωνισμό σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες
προσφορές διαγωνιζομένων, αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες
συμμετέχει το μέλος της ομάδας έργου.
Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
-5-

A∆A: 6ΟΒΞ4653Π8-2ΑΡ
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον
ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, καθώς και στην ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής: www.ypeka.gr, στη διαδρομή Υπουργείο > Προκηρύξεις Διαγωνισμών. Οι προσφορές
υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων ή τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών υποβάλλονται
ηλεκτρονικά, μέχρι και τις 18/09/2020 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο μέχρι και τις 25/09/2020.
Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη συνημμένη διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται από την
διακήρυξη, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147).
Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημ.: Η διακήρυξη και τα τεύχη που την συνοδεύουν
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Χατζηδάκη
2. Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Δ. Οικονόμου
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος. Κ. Ε. Μπακογιάννη
4. Γενική Διευθύντρια Χωρικού Σχεδιασμού, κ. Γ. Κοτίνη

Εσωτ. Διανομή
1. Χρον. Αρχείο
2. Δ/ντρια Χωροταξικού Σχεδιασμού
3. Τμήμα Α΄

4. Φάκελος Σύμβασης
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