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Θέμα: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών δικαστικού επιμελητή προς
κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών
δικαστικού επιμελητή, ώστε να καλυφθούν ανάγκες υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, που αφορούν σε
επιδόσεις διοικητικών εγγράφων, όπως είναι οι κλήσεις σε ακρόαση, οι αποφάσεις επιβολής
προστίμων και άλλων κυρώσεων, βάσει της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία τους.
Eπισημαίνεται ότι ενίοτε οι επιδόσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται στις διευθύνσεις
κατοικίας εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων (διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων νομικών
προσώπων), δεδομένου ότι κάποιες επιχειρήσεις φέρονται να έχουν διακόψει τη λειτουργία τους
ή για κάποιους άλλους έκτακτους λόγους, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις νόμων.
1. Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός της εν λόγω δαπάνης θα ανέλθει μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων
ευρώ (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2019, ως ακολούθως:
 Διά της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/76563/5355/29.08.2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005492514,
ΑΔΑ: ΩΣΛ64653Π8-ΘΤΡ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για δύο χιλιάδες πεντακόσια
ευρώ (2.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Ε.Φ. 1031-206-0000000, ΑΛΕ:
2420989001) με α/α 69754 καταχώρησης στο βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΝ
 Διά της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/57903/3941/05.08.2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005390437,
ΑΔΑ: ΩT8O4653Π8-54Γ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για χίλια ευρώ (1.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Ε.Φ. 1031-204-0000000, ΑΛΕ: 2420989001) με α/α
67972 καταχώρησης στο βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΝ
 Διά της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/70922/5037/05.08.2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ005391196,
ΑΔΑ: ΩTΤΧ4653Π8-ΩΥΙ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για πεντακόσια ευρώ
(500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Ε.Φ. 1031-201-0000000, ΑΛΕ: 2420989001)
με α/α 67970 καταχώρησης στο βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΕΝ

2. Κριτήριο ανάθεσης
H ανάθεση της παροχής υπηρεσιών δικαστικού επιμελητή θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη
τιμή).
3. Κατάθεση προσφοράς.
Η οικονομική προσφορά (πρωτότυπη με υπογραφή και σφραγίδα του δικαστικού επιμελητή) θα
πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 13:00μμ, στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών & Διαχείρισης Υλικού
του ΥΠΕΝ (Κτίριο λεωφόρου Μεσογείων 119, ισόγειο) με την ένδειξη «Προσφορά παροχής
υπηρεσιών δικαστικού επιμελητή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βάσει της υπ’
αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/78631/2544/05.09.2019 πρόσκλησης υποβολής προσφορών»
H προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το
Υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι) και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.
4. Περιεχόμενο προσφοράς & χρόνος ισχύος
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφονται αναλυτικά οι χρεώσεις των υπηρεσιών που θα
παρέχει ο ενδιαφερόμενος δικαστικός επιμελητής ανά περίπτωση επίδοσης εγγράφου, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών και με τα αναφερόμενα στο
υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.
Η προσφερόμενη τιμή θα αναγράφεται σε ευρώ.
Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Θα προσδιορίζεται, επίσης, το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ.
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες
από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος
των προσφορών είναι υποχρεωτική.
Διευκρινίζεται ότι οι επιδόσεις εγγράφων θα αφορούν αποκλειστικά στις περιφέρειες των
Πρωτοδικείων Αθηνών-Πειραιά, όπου επιβάλλεται να είναι διορισμένος ο ενδιαφερόμενος
δικαστικός επιμελητής , κατά τους ορισμούς του άρθρου 2 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών.
Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι τα έξοδα του αναδόχου δε θα προκαταβάλλονται.
5. Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Κατόπιν ειδικής πρόσκλησης για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης ο
ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα κληθεί να υποβάλει εκτός από τα δικαιολογητικά
του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας και :
 αντίγραφο του ΦΕΚ διορισμού του στο Πρωτοδικείο Αθηνών ή Πειραιά, βάσει των διατάξεων
του άρθρου 15 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών,
 αποδεικτικό εγγραφής του στο αντίστοιχο Μητρώο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, όπου
υπηρετεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών,



αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητάς του ως δικαστικού επιμελητή, βάσει του άρθρου 30 του
Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών

6. Χρόνος έναρξης παροχής υπηρεσιών
Η παροχή υπηρεσιών δικαστικού επιμελητή θα ξεκινήσει από την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης και αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, καθώς και μέχρι της
εξαντλήσεως του εγκριθέντος προϋπολογισμού ανά Ειδικό Φορέα.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων του Αναδόχου θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 2225 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών.
Διευκρινίζεται ότι λόγω της ιδιάζουσας φύσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών δικαστικού
επιμελητή προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δε θα είναι επιτρεπτή η εφαρμογή
του άρθρου 26 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών περί «Ανάθεσης πράξης εκτελεστικής
διαδικασίας σε άλλο δικαστικό επιμελητή».
7. Πληρωμή - Κρατήσεις
Η πληρωμή θα γίνεται κατά περίπτωση μετά από βεβαίωση της οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής των υπηρεσιών δικαστικού επιμελητή από την αρμόδια ισχύουσα
επιτροπή παρακολούθησης - παραλαβής του ΥΠΕΝ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση που ζήτησε
τη σχετική παροχή υπηρεσιών και την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Σχετικά εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 49 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) επί της
αξίας των υπηρεσιών προ φόρων και κρατήσεων επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου
3% (πλέον 20% υπέρ ΟΓΑ).
 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) επί της αξίας των
υπηρεσιών προ φόρων και κρατήσεων επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον
20% υπέρ ΟΓΑ).
 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 20%, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.
8. Ειδικοί όροι
Κατά την εκτέλεση της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής
και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκή Ένωσης, το
Εθνικό
Δίκαιο,
συλλογικές
συμβάσεις
ή
διεθνείς
διατάξεις
περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.
Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις επιταγές του άρθρου 32 του
Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών περί «Υποχρέωσης δικαστικού επιμελητή προς συμμόρφωση».

Σε περίπτωση που ζητηθεί χορήγηση αντιγράφων των πράξεων επίδοσης που καταχωρεί ο
ανάδοχος στα ειδικά βιβλία εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Κώδικα
Δικαστικών Επιμελητών.
Ως προς τα ζητήματα εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την
άσκηση των καθηκόντων του ο ανάδοχος δεσμεύεται και από τις επιταγές του άρθρου 53 του
Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών.
9. Παραλαβή - Παρακολούθηση
Την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου θα κληθεί να βεβαιώσει η καθ’ ύλην
αρμόδια επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής, βάσει της υπ’ αριθμ. πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/35919/4479/18.04.2019 Απόφαση ΥΠΕΝ «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων
διενέργειας διαγωνισμών και παρακολούθησης - παραλαβής» (ΑΔΑ: 656Ω4653Π8-ΕΓΧ), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Η παρούσα πρόσκληση πρόκειται να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ στην ηλεκτρονική
Διεύθυνση: www.ypeka.gr

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
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ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην υπ’ αριθμ. πρωτ. …..………………….. πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για «Παροχή υπηρεσιών δικαστικού επιμελητή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/………../……..09.2019 πρόσκλησης
υποβολής προσφορών».

Επωνυμία:
ΑΦΜ, ΔΟΥ:
Διεύθυνση Έδρας:
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Fax, E- mail:
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά μας στην ανωτέρω πρόσκληση.

Ο/Η Αιτ.
Υπογραφή και Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΑΝΑΔΟΧΟ
(επί ποινή αποκλεισμού)
(πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1
ν.4250/2014)
1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού οικονομικού φορέα από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει,
απαιτείται απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (με χρόνο έκδοσης έως τρεις μήνες πριν από την
υποβολή του)
2. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού οικονομικού φορέα από διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει,
απαιτούνται:
α) Φορολογική ενημερότητα
β) Ασφαλιστική ενημερότητα ( κύρια και επικουρική)

