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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 30.01.2019 

                                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.: 3544 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

1. Αντικείμενο 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. («ΕΔΕΥ ΑΕ»), δυνάμει: 

 του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08-

08-2016), 

πρόκειται να προβεί, ως Αρχή Σχεδιασμού, στην επιλογή Aναδόχου με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης, για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(CPV: 90712000-1, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός) για τους σκοπούς του προγράμματος 

έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή Νότια της Κρήτης. Η 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (εφεξής «Μελέτη») υπόκειται σε όλες τις 

σχετικές απαιτήσεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου.  Η Μελέτη θα ενσωματώνει την 

περιβαλλοντική διάσταση, την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και την 

υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης και παρακολούθησης όλων των σημαντικών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τους εθνικούς αναπτυξιακούς στόχους. 

 

ΑΔΑ: ΩΝΧΧ465ΘΦΖ-ΛΗ9

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.01.30 15:22:41
EET
Reason:
Location: Athens



 
 

 

Δημητρίου Μάργαρη 18, Αθήνα 115 25  - Τηλ. 210 67 17 591 - e-mail: contact@greekhydrocarbons.gr 

 

 

 

 

Η Περιοχή Μελέτης που θα πρέπει να καλύπτει η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων παρατίθεται με γεωγραφικές συντεταγμένες  στο Παράρτημα ΙΙ. 

 

2. Τεχνικές Προδιαγραφές και Χρόνος Παράδοσης της Μελέτης 

Η Μελέτη  είναι απαραίτητο να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές περιεχομένου, μεθοδολογίας 

και διαδικασιών, όπως προβλέπονται από την ΚΥΑ 107017/ΦΕΚ Β’ 1225 2006 «Εκτίμηση 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχεδίων και προγραμμάτων σε συμμόρφωση στην οδηγία 

2001/42/ΕΚ», εφεξής «ΚΥΑ 107017/2016», συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων της.  

 

Ενδεικτικά, στη Μελέτη θα πρέπει να περιέχονται τα κάτωθι:  

 περιγραφή των πιθανών δραστηριοτήτων που σχεδιάζεται να αναπτυχθούν στις υπό 

μελέτη θαλάσσιες περιοχές, 

 παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών της κατάστασης του φυσικού θαλάσσιου 

περιβάλλοντος και του επηρεαζόμενου ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, 

 αναγνώριση και εκτίμηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις 

δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και ειδικά των πλέον 

σημαντικών, 

 διαμόρφωση προτάσεων / κατευθύνσεων και μέτρων για την πρόληψη, τον περιορισμό 

και την κατά το δυνατό αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημαντικών 

δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον,  

 διαμόρφωση προτάσεων συστήματος παρακολούθησης των σημαντικών 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 αναλυτικές αναφορές και περιγραφές των εφαρμοζόμενων νομοθεσιών, Διεθνών 

Συμβάσεων και Πρωτοκόλλων που διέπουν τις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές, με 

εντοπισμό των διατάξεων τους που σχετίζονται άμεσα με το πρόγραμμα. 

 

ΑΔΑ: ΩΝΧΧ465ΘΦΖ-ΛΗ9



 
 

 

Δημητρίου Μάργαρη 18, Αθήνα 115 25  - Τηλ. 210 67 17 591 - e-mail: contact@greekhydrocarbons.gr 

 

 

 

 

Περαιτέρω, η Μελέτη θα περιλαμβάνει, στο πλαίσιο κάλυψης των απαιτήσεων του 

παραρτήματος ΙΙΙ του άρθρου 11 της ΚΥΑ 107107/2006, ενδεικτικά και τις παρακάτω ενότητες: 

 Μη τεχνική – εκτενή περίληψη του συνόλου της μελέτης στην ελληνική και στην 

αγγλική γλώσσα 

 Σκοπούς και στόχους, μεθοδολογία, οργάνωση της μελέτης, γενικά στοιχεία του φορέα 

εκπόνησης της ΣΜΠΕ 

 Περιγραφή του προγράμματος αδειοδότησης (περιοχές, χάρτες, ανασκόπηση των 

σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων, διεθνών συμβάσεων, εναλλακτικές 

δυνατότητες κ.α.) 

 Εκτενή περιγραφή του περιβάλλοντος της Περιοχής Μελέτης (τόσο ως προς τις φυσικές 

όσο και ως προς τις ανθρωπογενείς του πτυχές) 

Φυσικό Περιβάλλον: 

o Μετεωρολογικές Συνθήκες (συλλογή στοιχείων και σχεδιασμός ανεμολογικών 

χαρτών) 

o Ωκεανογραφικές Συνθήκες  

o Χαρακτηριστικά Θαλάσσιου Βυθού (Γεωλογία, Τεκτονικά)  

o Περιβάλλον Θορύβου 

o Βιολογικό Περιβάλλον (Θαλάσσιο Πλαγκτόν, Νηκτόν, Βένθος) 

o Θαλάσσια Πτηνά 

o Προστατευόμενα και Υπό Εξάλειψη Είδη 

o Περιοχές Ειδικού Ενδιαφέροντος/Κατανομή οικοτόπων 

o  Βιοποικιλότητα και Οικολογική Ποιότητα των περιοχών μελέτης 

 

Κοινωνικο-οικονομικό Περιβάλλον 

o Πληθυσμιακή απογραφή/χρήση γης στις επηρεαζόμενες χερσαίες περιοχές 

o Εμπορική Ναυτιλία, Ακτοπλοΐα και Ψυχαγωγική Ιστιοπλοϊα  

o Ιχθυοκαλλιέργειες 
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o Ναυτιλία και παράκτιες δραστηριότητες 

o Τηλεπικοινωνίες (δίκτυο υποβρυχίων καλωδίων, πιθανός σχεδιασμός άλλων 

δικτύων, π.χ. υποθαλάσσιων αγωγών μεταφοράς αερίου) 

o Ψυχαγωγία και Τουρισμός 

o Αρχαιολογικοί χώροι και πολιτιστική κληρονομιά (που πιθανώς ευρίσκονται 

υπό την επιφάνεια της θάλασσας) 

 Αξιολόγηση των πιθανών δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων. 

 Προσδιορισμό και ανάλυση των πιθανά σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 

τις δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και αντιμετώπιση 

τους (επιπτώσεις στο φυσικό, βιολογικό, πολιτιστικό, οικονομικό περιβάλλον κλπ.)  

 Συμπεράσματα και εισηγήσεις για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των 

δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. 

 Εντοπισμό των πιθανών ελλείψεων σε στοιχεία ή/και ανακριβειών των υφισταμένων 

πληροφοριών τα οποία μπορούν να συμπληρωθούν στα πλαίσια επιπρόσθετων 

μελετών.  

 Παράρτημα (ομάδα εκπόνησης ΣΜΠΕ, εφαρμοζόμενη νομοθεσία, αδειοδότηση, 

διεθνείς συμβάσεις και πρωτόκολλα, εφαρμογή μοντέλων ρύπανσης, χάρτες, κλπ). 

 Βιβλιογραφία 

 

Η Μελέτη πρέπει να ολοκληρωθεί και να υποβληθεί στην Αρχή Σχεδιασμού εντός ενενήντα 

(90) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή και ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της απόφασης 

απευθείας ανάθεσης. Η Μελέτη θα πρέπει να υποβληθεί από τον Ανάδοχο στην Αρχή 

Σχεδιασμού σε τρία (3) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

Επιπλέον, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να επεξεργαστεί και να ενσωματώσει σε ξεχωριστό τεύχος 

παρατηρήσεων τα σχόλια που θα προκύψουν κατόπιν της δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα 

και με τις συστάσεις της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΕΝ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει 

ΑΔΑ: ΩΝΧΧ465ΘΦΖ-ΛΗ9



 
 

 

Δημητρίου Μάργαρη 18, Αθήνα 115 25  - Τηλ. 210 67 17 591 - e-mail: contact@greekhydrocarbons.gr 

 

 

 

 

το ως άνω τεύχος παρατηρήσεων στην Αρχή Σχεδιασμού εντός τριάντα (30) ημερολογιακών 

ημερών, της προθεσμίας αρχομένης από την ημέρα που η Αρχή Σχεδιασμού θα διαβιβάσει τα 

σχόλια της διαβούλευσης στον Ανάδοχο.  Επίσης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποστήριξη της 

Μελέτης έως την τελική έγκριση της από την Αρμόδια Αρχή, ήτοι τη Διεύθυνση 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του ΥΠΕΝ. 

 

3. Προσόντα  και Κριτήρια Επιλογής του Οικονομικού Φορέα 

(α) οι Οικονομικοί Φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο 

Γραφείων Μελετών, Κατηγορίας 27 «Περιβαλλοντικές μελέτες» και Τάξης Ε, ή Δ.  

(β) οι  Οικονομικοί Φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI 

του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Το κριτήρια επιλογής του Αναδόχου είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 328 του Ν.4412/2016, ήτοι 

η δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και η οικονομική προσφορά.  

 

4. Προϋπολογισμός 

 Ο προϋπολογισμός για το εν λόγω έργο ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ 

(20.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2019.  

 

5. Τρόπος, Προθεσμία & Χρόνος Ισχύος Κατάθεσης Προσφοράς 

Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά στην έδρα της ΕΔΕΥ ΑΕ (Δημητρίου 

Μάργαρη 18, Αθήνα Τ.Κ. 115 25) μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2019,  ημέρα Τρίτη και ώρα 12 

μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία). Η κατάθεση θεωρείται έγκυρη μόνο κατόπιν λήψης αριθμού 
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πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία της Εταιρείας. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης των 

εισερχόμενων προσφορών αποτελεί και το τεκμήριο για το εμπρόθεσμο ή μη της υποβολής. Η 

προσφορά θα ισχύει και θα δεσμεύει τον υποψήφιο ανάδοχο για ενενήντα (90) ημερολογιακές 

ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής. Η αναγραφή του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς είναι υποχρεωτική.  

 

6. Περιεχόμενο Προσφοράς  

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς θα καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο 

φάκελο, ο οποίος θα αναγράφει  «Προς την ΕΔΕΥ ΑΕ» και με τίτλο  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».   

Η προσφορά θα περιέχει όλα τα στοιχεία του Οικονομικού Φορέα όπως επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, 

αριθμό τηλεφώνου κλπ. και επίσης:  

Α)  την Οικονομική Προσφορά (προσφερόμενη τιμή) η οποία θα δίδεται σε ευρώ.  

 Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  

 Θα αναγράφεται το κόστος χωρίς, και με ΦΠΑ 

Β) τον φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής, στον οποίον θα περιέχονται τα δικαιολογητικά 

ανάθεσης του Παραρτήματος I της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

7. Λόγοι Απόρριψης Προσφοράς 

Λόγοι απόρριψης της προσφοράς είναι οι εξής: 

 μη εμπρόθεσμη υποβολή 
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 υποβολή κατά παράβαση ή κατά παρέκκλιση των  όρων της παρούσας Πρόσκλησης 

 υποβολή προσφοράς με ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα που δεν 

επιδέχονται συμπλήρωσης ή διόρθωσης 

 υποβολή εναλλακτικής προσφοράς 

 ορισμός χρόνου ισχύος μικρότερου του αιτουμένου 

 ασάφεια ως προς την προσφερόμενη τιμή 

 υποβολή προσφοράς με τιμή που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται 

στην παρούσα Πρόσκληση 

 θέση όρου αναπροσαρμογής της τιμής 

 

8. Ματαίωση διαδικασίας 

Η ΕΔΕΥ ΑΕ δύναται να ματαιώσει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο άρθρο 106 του Ν.4412/2016.  

 

9. Πληρωμή - Κρατήσεις 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την έκδοση των νόμιμων παραστατικών/ 

δικαιολογητικών όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία. Κατά την πληρωμή του 

Αναδόχου θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Επίσης ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, 

επιβαρυνόμενη με τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.).  
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10. Στοιχεία Επικοινωνίας Αναθέτοντος Φορέα 

Τηλ. 210 67 17 591 

E-mail : contact@greekhydrocarbons.gr 

Ιστοσελίδα: www.greekhydrocarbons.gr  

 

11. Ειδικοί όροι 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, καθώς και τις συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δικαίου.  

 

Για την ΕΔΕΥ Α.Ε. 

 

Ιωάννης Μπασιάς 
 
 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (επί ποινή αποκλεισμού) 

 

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, απαιτούνται:  

Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί κατ’ ανώτατο όριο τρεις (3) 

μήνες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφοράς 

Η υποχρέωση αφορά ιδίως:  

• στις περιπτώσεις εταιρειών 

περιορισμένηs ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. ) 

και ΙΚΕ, τους διαχειριστές και  

• στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

2 Ασφαλιστική ενημερότητα  

3 Φορολογική ενημερότητα  

4 Πιστοποιητικά αρμόδιας διοικητική ή 

δικαστικής αρχής από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν 
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τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, 

δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του δραστηριότητες, δεν εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου 

5 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε 

συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού 

φυσικού ή νομικού προσώπου από τα 

οποία να προκύπτουν : 

• Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και ο Διευθύνων 

Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε και οι Διαχειριστές, όταν το 

νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε ή 

Ι.Κ.Ε.  

• Η έναρξη επιτηδεύματος από την 

αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία στην περίπτωση φυσικού 

προσώπου,  

• Στην περίπτωση άλλων μορφών 
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εταιρειών/νομικών προσώπων 

οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο 

από το οποίο προκύπτουν οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι, οι οποίοι δεσμεύουν τον 

υποψήφιο ανάδοχο με την υπογραφή 

τους.  

 

6 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 

8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄/1986), 

όπως εκάστοτε ισχύει, με την οποία θα 

δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:   

   

 έλαβε γνώση όλων των όρων της 

πρόσκλησης υποβολής προσφοράς τους 

οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα. 

 δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και 

δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από 

τους διαγωνισμούς προμηθειών ή 

υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δεν 

έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από 

Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ του 

Δημοσίου τομέα επειδή δεν εκπλήρωσαν 

τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.  

  δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο 

όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά 

την παροχή πληροφοριών που τους 

Διευκρινίζεται ότι την ανωτέρω 

απαιτούμενη Υπεύθυνη Δήλωση 

υποβάλλουν:  

• Οι Διαχειριστές, όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε.  

• Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων 

Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο 

είναι Α.Ε.  

• Το φυσικό πρόσωπο, όταν πρόκειται 

για ατομική επιχείρηση.  

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 

προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
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ζητήθηκαν από τις Αναθέτουσες Αρχές, 

σχετικά με την ανταπόκρισή τους σε 

κριτήρια ποιοτικής επιλογής τους. 

 δεν έχει διαπράξει επαγγελματικό 

παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 

της πρόσκλησης ή σε σχέση με την 

επαγγελματική του ιδιότητα, που μπορεί 

να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο 

από τις αναθέτουσες αρχές. 

 είναι εγγεγραμμένος στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο, επιμελητήριο ή 

επαγγελματική ένωση και κατέχει όλες 

τις νόμιμες άδειες ίδρυσης και 

λειτουργίας, τις οποίες μπορεί να θέσει 

στη διάθεση της αναθέτουσας Αρχής. 

 η  υποβαλλόμενη προσφορά 

καλύπτει το σύνολο του 

προκηρυσσόμενου έργου 

 

 

7 Βιογραφικό Σημείωμα Κατατίθεται από τον Επιστημονικά 

Υπεύθυνο 

8 Λίστα σχετικών δημοσιεύσεων / 

Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής 

(νομική μορφή, οργανόγραμμα, εύρος 

δραστηριοτήτων) 

Κατατίθεται από τον Επιστημονικά 

Υπεύθυνο ή/και τον νόμιμο εκπρόσωπο 

του ν.π. 
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9 Περιγραφή του συνόλου των 

δραστηριοτήτων του υποψήφιου 

Αναδόχου (αντικείμενο, προϊόντα / 

υπηρεσίες, πελατολόγιο, πίνακα με τα 

κυριότερα αντίστοιχα έργα που εκτέλεσε 

κατά τα οκτώ (8) τελευταία έτη με 

αποδεικτικά στοιχεία ) 

Κατατίθεται από τον Επιστημονικά 

Υπεύθυνο ή/και τον νόμιμο εκπρόσωπο 

του ν.π. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

 

Α. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ1 

                                                      X                                            Y 

834959.1954 3869824.21 

835298.0507 3860576.306 

881055.2366 3862365.719 

880669.9391 3871615.542 

926390.7228 3873636.861 

926822.5529 3864384.878 

934451.5084 3864743.773 

934011.9134 3873996.14 

987369.4473 3876690.539 

996968.9187 3693226.826 

989454.9795 3692667.284 

985247.4249 3692715.891 

985247.2468 3692715.94 

980028.3847 3693573.009 

951752.9333 3698126.294 

938263.2187 3700366.216 

902994.3146 3705762.839 

887392.9832 3709627.952 

887392.7845 3709627.998 

868359.2403 3710015.549 

868359.1219 3710015.551 

862283.9218 3709975.058 

862283.6558 3709975.053 

854334.5932 3709893.779 

848522.3007 3708675.887 

848522.3005 3708675.892 

844862.5541 3707909.039 

835963.9759 3706049.365 

                                                           
1
 Οι ως άνω συντεταγμένες είναι στο σύστημα «WGS84 UTM 34N». 
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818556.2999 3706619.355 

810264.2504 3709555.33 

800850.0192 3712903.51 

789949.2126 3716823.743 

756291.5497 3728895.277 

739300.0729 3734959.371 

738076.3185 3783532.477 

768812.932 3784361.604 

766947.398 3849076.675 

797473.5163 3850013.925 

796271.4015 3887000.064 

819075.4897 3887773.017 

819724.3062 3869278.137 
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