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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΠ 150184/14.05.2019 (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,
ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ, ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος»
προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, κάτω των ορίων, με σφραγισμένες
προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Σχέδιο για την
ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
Οδηγίας 2008/50/ΕΚ και ανάπτυξη εφαρμογής για υποβολή αναφορών, σύμφωνα με
την Απόφαση 2011/850/ΕΕ» της πράξης «Διασφάλιση ποιότητας μετρήσεων
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων» προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
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2.

Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα Αρχή είναι η Ειδική
Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Τομέα Περιβάλλοντος», η οποία ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας
Κεντρικής Κυβέρνησης), με:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 (5ος Όροφος), 11526, Αθήνα
Τηλ.: 0030 213 1500970,
E-mail: eysped@mou.gr και cprasinou@mou.gr
Ιστοσελίδα: www.eysped.gr
Πρόσβαση στα έγγραφα: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για
ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Περαιτέρω
πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:
www.eysped.gr.
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Κωδικός CPV: 90731000-0 (Υπηρεσίες που σχετίζονται με την ατμοσφαιρική
ρύπανση)
Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης: Αντικείμενο της
σύμβασης είναι η εκπόνηση σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Αθήνας. Το σχέδιο αφορά στους
ατμοσφαιρικούς ρύπους για τους οποίους καταγράφονται υπερβάσεις των
οριακών τιμών, καθώς επίσης και στους ρύπους για τους οποίους δεν
καταγράφονται υπερβάσεις των οριακών τιμών τα τελευταία 3 έτη, με σκοπό τη
διατήρηση της ποιότητας του αέρα σε υψηλά επίπεδα.
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες
από την ημερομηνία υπογραφής της και στο χρονικό αυτό διάστημα δεν
συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτούνται για την οριστική παραλαβή των
παραδοτέων, όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης του
έργου.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση
ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α)
κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(ΕΟΧ), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ)
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για
την υποβολή προσφοράς παρά μόνο εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις
περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις
ολόκληρον.
Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής.
Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από
τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα
που ορίζει η Διακήρυξη του έργου, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και
37, και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
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Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών είναι η Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019, και ώρα 12.00’.
Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και
δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10) μηνών από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Εγγύηση συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς
(προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των
χιλίων τετρακοσίων πενήντα ένα ευρώ και 61 λεπτών (1.451,61€).
Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (κωδ. 1012900), μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α., σε συνέχεια της πρόσκλησης με
ΑΠ οικ. 4932/20.06.2018 (ΑΔΑ:ΨΒ2Χ465ΧΙ8-91Ε) και τίτλο «Διασφάλιση
ποιότητας μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικύρωση δεδομένων» (Α/Α
ΟΠΣ 2813,). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη ΣΑ Ε2751. Η
παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδ. Πράξης ΣΑ - κωδικός ενάριθμου - 2019ΣΕ27510002)
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ).
Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία: Κάθε
ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή
πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του (σύμφωνα με τα σχετικά
αναφερόμενα στον Νόμο 4412/2016, όπως κάθε φορά ισχύει).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
CHRYSOULA KOURTELI
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:
 Γενική Γραμματέα Περιβάλλοντος Υ.Π.ΕΝ.
 Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Περιβάλλοντος»
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Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη»
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 Γραφείο Υπουργού
 Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
 Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα,
υπόψη κ. Κ. Δημόπουλου
 Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, Πατησίων
147, 112 51 Αθήνα, υπόψη κ. Οδυσσέα Γωγούσου

