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Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 
Αρ.Πρωτ.: 1957/16-06-2021 

Πληροφ. : κ. Γρηγοριάδου, κ. Ζορμπάς  
E-mail : k.zorbas@prv.ypeka.gr  

Τηλ.: 210 8089271 

 

 

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους 
Οικονομικούς Φορείς 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας εκπόνησης του 
έργου της αναθεώρησης της λίστας εγκαταστάσεων υπόχρεων προς το Σύστημα Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) για την περίοδο 2021-2030, της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και 
Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ». 

 

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προτίθεται να προβεί στην 
ανάθεση υπηρεσίας εκπόνησης του έργου της αναθεώρησης της λίστας εγκαταστάσεων 
υπόχρεων προς το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) για την περίοδο 2021-2030, 

της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ. 

 

Συνοπτικά στοιχεία Πρόσκλησης: 

Αντικείμενο Πρόσκλησης 
Αναθεώρηση λίστας εγκαταστάσεων υπόχρεων προς το 
Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) για την 
περίοδο 2021-2030. 

Κριτήριο ανάθεσης 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής. 

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες 

συμβάσεις (CPV) 
 [72322000-8]-Υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων. 

 

 
Προϋπολογισμός 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: έως του ποσού των είκοσι 
χιλιάδων ευρώ (20.000€) χωρίς ΦΠΑ ήτοι εικοσι-
τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα υποβολής προσφορών 

25 Ιουνίου 2021 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00. 

Χρόνος ισχύος προσφορών 
Εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς. 

 

1. Περιγραφή αντικειμένου 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση υπηρεσιών του έργου του εντοπισμού 
και της απογραφής των εγκαταστάσεων που πραγματοποιούν, από 1/1/2021, οποιαδήποτε 

δραστηριότητα περιλαμβανόμενη στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 2003/87 όπως ισχύει, και δεν 
κατέχουν Άδεια Εκπομπών Αέριων του Θερμοκηπίου (ΕΑΘ). Ο ανάδοχος θα απογράφει τις 
υπόχρεες εγκαταστάσεις με βάση τις άδειες λειτουργίας αυτών που έχουν εκδοθεί ή ανανεωθεί 
σε όλη τη χώρα, από όλες τις αρμόδιες αρχές που εκδίδουν τις άδειες λειτουργίας.  

Συνημμένα επισυνάπτεται το παράρτημα Ι της Οδηγίας 2003/87 (Παράρτημα IV) 

Αυτή τη στιγμή στο ΣΕΔΕ υπάγονται 119 εγκαταστάσεις με εν ισχύ άδεια Εκπομπών Αερίων του 
Θερμοκηπίου (ΕΑΘ). Ωστόσο, εκτιμάται ότι πιθανόν να υπάρχουν και άλλες εγκαταστάσεις σε 
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επίπεδο χώρας, που έχουν υποχρέωση υπαγωγής στο ΣΕΔΕ. Σκοπός του έργου είναι η εφαρμογή 
της ως άνω Οδηγίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης  και την τροποποίηση 
της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου. 
Η ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών στοχεύει (σε ευθυγράμμιση με τις πολιτικές και 
προτεραιότητες του ΥΠΕΝ): 
- στην εφαρμογή της Οδηγίας 2003/87 (και ειδικότερα του Άρθρου 4) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Ένωσης  και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου.  

- στην ερναρμόνιση του προτεινόμενου έργου με τους στόχους τόσο της Ελλάδος όσο και της 
Ε.Ε. για την καθιερώσει ενός συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 
θερμοκηπίου εντός της Ένωσης προκειμένου να προωθηθεί η μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό από πλευράς κόστους και οικονομικώς αποτελεσματικό. 

- στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις εγκαταστάσεις είναι αναγκαία ώστε 
να επιτευχθούν επίπεδα μειώσεων που θεωρούνται επιστημονικώς απαραίτητα για την 
αποφυγή της επικίνδυνης αλλαγής του κλίματος 

- στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η χώρα για το 2030 μέσω του Εθνικού Σχεδίου για 
την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), καθιστά απαραίτητη την ένταξη στο ΣΕΔΕ όλων των 
υπόχρεων εγκαταστάσεων. 

Παραδοτέα του έργου είναι δεκατρείς (13) κατάλογοι (ένας ανά περιφέρεια) που θα 
περιλαμβάνουν πλήρη στοιχεία των εγκαταστάσεων που έχουν την υποχρέωση υπαγωγής στο 
ΣΕΔΕ και δεν διαθέτουν Άδεια ΕΑΘ με ισχύ από 1/1/2021. 

Τα στοιχεία που θα αναφέρονται είναι : 

- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: ____________ 

- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: __________________ 

- Α.Φ.Μ. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: ___________ 

- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ______________ 

- ΘΕΣΗ: ______________________ 

- ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : ___________ 

- ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  

- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Οδηγίας 2003/87 : ___________ 

 

Χρονοδιάγραμμα παράδοσης: 

Το εν λόγω έργο θα έχει διάρκεια 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της σύμβασης και 
επιμερίζεται χρονικά ως εξής: 
Στο πρώτο τρίμηνο θα παραδοθούν οι κατάλογοι για τις Περιφέρειες: 

- Αττικής,  
- Στερεάς Ελλάδας και 
- Θεσσαλίας. 

   Στο δεύτερο τρίμηνο θα παραδοθούν οι κατάλογοι για τις Περιφέρειες: 
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- Κεντρικής Μακεδονίας 

- Δυτικής Μακεδονίας 

- Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Στο τρίτο τρίμηνο θα παραδοθούν οι κατάλογοι για τις Περιφέρειες: 
- Δυτικής Ελλάδος 

- Ηπείρου 

- Ιονίων Νήσων 

- Πελοποννήσου 

 Στο τέταρτο τρίμηνο θα παραδοθούν οι κατάλογοι για τις Περιφέρειες: 
- Κρήτης  
- Βορείου Αιγαίου 

- Νοτίου Αιγαίου 

 

2. Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης θα ανέλθει έως του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(20.000€) χωρίς ΦΠΑ ήτοι εικοσι-τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του Οργανισμού Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) Λογαριασμός Λογιστικού σχεδίου 61.03, οικ. 
έτη 2021-2022. 

Σχετική δέσμευση πίστωσης: η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1783/04-06-2021 Α.Α.Υ. (ΑΔΑΜ: ΑΔΑΜ: 
21REQ008741075, ΑΔΑ: 9Α4946ΜΑΖΤ-Α1Δ)  

 

3. Διαδικασία - Κριτήριο Ανάθεσης 

Η διαδικασία της ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
αποκλειστικά βάσει τιμής τιμής και εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι. 

 

4. Κατάθεση και σύνταξη προσφοράς 

Η προσφορά θα υποβληθεί με βάση τις απαιτήσεις και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και 
εντός της προθεσμίας που ορίζεται σε αυτή. 
Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (Λ. Μεσογείων 207, 2ος όροφος) έως τις 25 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 13:00 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς) με την ένδειξη: «Προσφορά για την 
ανάθεση υπηρεσίας εκπόνησης του έργου της αναθεώρησης της λίστας εγκαταστάσεων 
υπόχρεων προς το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) για την περίοδο 2021-2030, 

της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ» 
(αναγράφοντας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης) και συνοδεύεται από 
αίτηση υποβολής προσφοράς (σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας), η 
οποία και θα λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. 
Προσφορά που θα υποβληθεί μετά την καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα, θα 
θεωρηθεί εκπρόθεσμη και δε θα αξιολογηθεί. 
Διευκρινίζεται ότι λόγω της έκτακτης κατάστασης που έχει προκληθεί από τη διασπορά του 
κορωνοϊού επιτρέπεται και η ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση info-ofypeka@prv.ypeka.gr.  
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5. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 
α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο 
του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους 
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
β) Συμπληρωμένους και υπογεγραμμένους από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος τους 
πίνακες του Παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης μαζί με τα σχετικά στοιχεία που 
αποδεικνύουν την απάντηση του οικονομικού φορέα αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο 
οικονομικός φορέας υποχρεούται να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των πινάκων τεχνικών 
προδιαγραφών. Τα υποχρεωτικά κριτήρια προσδιορίζονται στους πίνακες προδιαγραφών στην 
στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ». Αν δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια αυτά η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και ο οικονομικός φορέας αποκλείεται από την διαδικασία. Ειδικότερα, η στήλη 
«ΑΠΑΝΤΗΣΗ» των πινάκων να συμπληρωθεί υποχρεωτικά με τη λέξη «ΝΑΙ. Στην στήλη 
«ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ», υποχρεωτικά να αναφέρεται οποιαδήποτε παραπομπή ή επισήμανση του 
υποψηφίου (PROSPECTUS, C.E. ISO, ή και άλλα σχετικά ) προς απόδειξη της απάντησης. 
γ) Την Οικονομική Προσφορά του Παραρτήματος ΙΙ ως εξής: 
• Η προσφερόμενη τιμή θα δίνεται σε ευρώ, ανά μονάδα με δύο δεκαδικά ψηφία, 

αριθμητικώς. 
• Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
• Θα αναγράφεται το συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. 
• Θα αναγράφεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

Η προσφορά θα κατατεθεί για το σύνολο του φυσικού αντικειμένου. 
Για τη σύγκριση των προσφορών Θα ληφθεί υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ στο συνολικό κόστος και η 
ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής. 

 

6. Χρόνος ισχύος προσφοράς 

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο για εξήντα (60) ημέρες από την επομένη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Η αναγραφή του χρόνου ισχύος της προσφοράς 
είναι υποχρεωτική. 

 

7. Απόρριψη προσφοράς 

• Προσφορά που δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα. 
• Προσφορά που υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων της παρούσας 
πρόσκλησης. 
• Προσφορά υπό αίρεση 

• Προσφορά που περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν 
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωσή της.  
• Προσφορά η οποία είναι εναλλακτική προσφορά. 
• Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από το ζητούμενο, ήτοι εξήντα (60) ημέρες. 
• Προσφορά από την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 
• Προσφορά στην οποία η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό, όπως 
αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση. 
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• Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής. 
• Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο της προμήθειας. 

 

8. 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. 

 

9. Δικαιολογητικά Ανάθεσης 

O προσωρινός ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση, υποχρεούται μετά από 
έγγραφη ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης (πρόσκληση) τα 
δικαιολογητικά του Παραρτήματος V «Δικαιολογητικά Ανάθεσης – Αποδεικτικά Μέσα» της 
παρούσας, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. 
Τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info-

ofypeka@prv.ypeka.gr.  

 

10. Χρόνος – Τόπος Παράδοσης 

Η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου θα πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 

 

11. Παροχή Διευκρινίσεων 

Διευκρινίσεις σχετικά με τους γενικούς όρους και το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης 
παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (2ος όροφος Λ. Μεσογείων 207, Τ.Κ. 115 
25), κ. Γρηγοριάδου, κ. Ζορμπάς, τηλ.: 210 8089271. 

 

12. Πληρωμή- Κρατήσεις 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από την έκδοση των πρωτοκόλλων παραλαβής της 
αρμόδιας επιτροπής Παραλαβής και μετά από ανάλογη κάθε φορά εισήγηση της Δ/νσης 
Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ και την κοινοποίηση τους στον 
ανάδοχο. 
Πριν από την πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και 
την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών / δικαιολογητικών όπως προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 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 και συγκεκριμένα: 

• κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της 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.), 

• κράτηση 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (A.E.Π.Π.) η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας της πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, επιβαρυνόμενη με 
τέλος χαρτοσήμου 3% ( πλέον 20% υπέρ Ο.Γ.Α.) , 

• Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

12. 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 
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νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, 
οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄του Ν. 4412/2016. 
  

Συνημμένα: 
-Παράρτημα Ι 
-Παράρτημα ΙΙ 
-Παράρτημα ΙΙΙ 
-Παράρτημα IV 

-Παράρτημα V 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης 

του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. 

 

 

Ιωάννης Μητσόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

για το έργο «Αναθεώρηση λίστας εγκαταστάσεων υπόχρεων προς το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων 

Εκπομπών (ΣΕΔΕ) για την περίοδο 2021-2030» 

α/α Περιγραφή Απαίτηση Απάντηση Τεκμηρίωση 

(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ) 

Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση 
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2003/87 όπως ισχύει και 
αποδεδειγμένη εμπειρία γύρω από αυτήν. 

ΝΑΙ   

2. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην εφαρμογή του  Συστήματος Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπών. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
                                    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Αθήνα ……/……/2021 

ΠΡΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς στην υπ’ αριθ. πρωτ……………………πρόσκληση υποβολής 
προσφορών για την ανάθεση εκπόνησης του έργου της αναθεώρησης της λίστας εγκαταστάσεων 
υπόχρεων προς το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) για την περίοδο 2021-

2030, της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ. 
Επωνυμία Εταιρείας : 

ΑΦΜ/ΔΟΥ: 

Διεύθυνση Έδρας: 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 

Fax / E- mail: 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
 

Με την παρούσα υποβάλλουμε την προσφορά της εταιρείας μας στην ανωτέρω πρόσκληση. 
 

 

 

Ο/Η Αιτ….. 
 

 

 

 

(Υπογραφή και Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

ΠΡΟΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
                             

    

 

 

Ανάθεση Προμήθειας Τεμάχια/ 

Υπηρεσί
α 

 

Αξία 
χωρίς 

ΦΠΑ(€) 

 

Συνολική 
Αξία χωρίς 
ΦΠΑ 

 

Συνολική Αξία 
με ΦΠΑ 24% 

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 
και συντήρησης λειτουργικών 
συστημάτων μηχανογραφικών 
εφαρμογών της Δ/νσης Κλιματικής 
Αλλαγής και Ποιότητας της 
Ατμόσφαιρας (ΚΑΠΑ) του ΥΠΕΝ 

1    

Συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ολογράφως 

Συνολική αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ολογράφως 

ΣΧΟΛΙΑ: 
 

 

 

 

 

 

 

Χρόνος ισχύος προσφοράς: εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες 

 

 

 

Για τον 
προσφέροντα 

 

Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ /Η 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

 

 

(Υπογραφή-

Σφραγίδα-

Ημερομηνία) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

1. Οι εγκαταστάσεις ή μέρη εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμή 
νέων προϊόντων και διεργασιών και οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα δεν 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. 

2. Οι αναφερόμενες κάτωθι ανώτατες τιμές αναφέρονται κατά κανόνα σε παραγωγική δυναμικότητα ή 
σε αποδόσεις. Σε περίπτωση που διάφορες δραστηριότητες που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία 
πραγματοποιούνται στην ίδια εγκατάσταση, οι παραγωγικές δυναμικότητες των δραστηριοτήτων αυτών 
προστίθενται από κοινού. 

3. Για τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος μιας εγκατάστασης προκειμένου να 
αποφασιστεί κατά πόσον αυτή θα περιληφθεί στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, αθροίζονται οι ονομαστικές θερμικές 
ισχείς όλων των συμμετεχουσών σε αυτήν τεχνικών μονάδων όπου η καύση καυσίμου γίνεται εντός της 
εγκατάστασης. Στις μονάδες αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται όλες οι μορφές λεβήτων, καυστήρων, 
στροβίλων, κλιβάνων, αποτεφρωτήρων, φρυκτήρων, καμίνων, φούρνων, στεγνωτήρων, κινητήρων, 
κυψελών καυσίμου, μονάδων καύσης χημικής ανακύκλωσης, χοανών φλόγας και θερμικών ή 
καταλυτικών μονάδων μετάκαυσης. Για τους σκοπούς του υπολογισμού αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη 
οι μονάδες με ονομαστική θερμική ισχύ κάτω των 3 MW και μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά 
βιομάζα. Στις «μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα» περιλαμβάνονται και αυτές που 
χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα μόνο κατά την έναρξη λειτουργίας ή την παύση λειτουργίας της 
μονάδας. 

4. Σε περίπτωση που μία μονάδα εξυπηρετεί λειτουργία για την οποία το ανώτατο όριο δεν εκφράζεται 
ως ονομαστική θερμική ισχύς, το ανώτατο όριο της εν λόγω δραστηριότητας λαμβάνει προτεραιότητα 
ως προς την απόφαση για τη συμπερίληψη στο ΣΕΔΕ της ΕΕ. 

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση του ανωτάτου ορίου παραγωγικής ικανότητας οιασδήποτε 
δραστηριότητας του παρόντος παραρτήματος, όλες οι μονάδες στις οποίες καίονται καύσιμα, πέρα από 
αυτές στις οποίες γίνεται αποτέφρωση επικίνδυνων ή αστικών αποβλήτων, περιλαμβάνονται στην άδεια 
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. 

6. Από την 1η Ιανουαρίου 2012 περιλαμβάνονται όλες οι πτήσεις από ή προς περιφερειακό αεροδρόμιο 
ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους μέλους όπου εφαρμόζεται η συνθήκη. 

 

Σταθερές Εγκαταστάσεις Αέρια του θερμοκηπίου 

Καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις με συνολική 
ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW (εκτός 
των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης επικινδύνων ή αστικών 
αποβλήτων) 

Διύλιση ορυκτελαίων 

Παραγωγή οπτάνθρακα  

Διοξείδιο του άνθρακα 

 

 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Μεταλλεύματα (συμπεριλαμβανομένων των θειούχων 
ενώσεων) φρύξη ή πυροσυσσωμάτωση, 

Διοξείδιο του άνθρακα 
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συμπεριλαμβανομένης της σφαιροσυσσωμάτωσης 

Παραγωγή χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενής ή 
δευτερογενής τήξη) συμπεριλαμβανομένης και της 
συνεχούς χυτεύσεως, με δυναμικότητα άνωτων 2,5 τόνων 
την ώρα 

Παραγωγή ή επεξεργασία σιδηρούχων μετάλλων 
(περιλαμβανομένων σιδηροκραμάτων) όπου λειτουργούν 
μονάδες καύσης με συνολική ονομαστική θερμική 
κατανάλωση άνω των 20 MW. Στις μονάδες επεξεργασίας 

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μονάδες έλασης, κλίβανοι 
αναθέρμανσης, κλίβανοι ανόπτησης, μονάδες 
σφυρηλάτησης, χυτήρια, μονάδες επίστρωσης και όξινου 
καθαρισμού. 

 

Πρωτογενής παραγωγή αλουμινίου 

Δευτερογενής παραγωγή αλουμινίου όπου λειτουργούν 
εγκαταστάσεις καύσης με συνολική ονομαστική θερμική 
κατανάλωση άνω των 20 MW 

Παραγωγή ή επεξεργασία μη σιδηρούχων μετάλλων, όπου 
περιλαμβάνεται η παραγωγή κραμάτων, ο εξευγενισμός, η 
χύτευση κ.λπ., όπου λειτουργούν μονάδες καύσης με 
συνολική ονομαστική θερμική 
κατανάλωση(συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων που 
χρησιμοποιούνται ως αναγωγικά μέσα) άνω των 20 MW. 

 

 

Διοξείδιο του άνθρακα 

 

 

Διοξείδιο του άνθρακα 

 

 

 

 

 

Διοξείδιο του άνθρακα και 
υπερφθοράνθρακες 

Διοξείδιο του άνθρακα 

 

 

Διοξείδιο του άνθρακα 

 

Παραγωγή κλίνκερ τσιμέντου σε περιστροφικούς κλιβάνους 
παραγωγικού δυναμικού άνω των 500 τόνων την ημέρα ή 
σε άλλους κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού άνω των 50 
τόνων την ημέρα 

Παραγωγή ασβέστου ή ασβεστοποίηση δολομίτη ή 
μαγνησίτη σε περιστροφικούς κλιβάνους ή άλλους 
καμίνους παραγωγικού δυναμικού άνω των 50τόνων την 
ημέρα 

Παραγωγή γυαλιού, συμπεριλαμβανομένων των 
εγκαταστάσεων παραγωγής ινών γυαλιού, με τηκτική 
δυναμικότητα άνω των 20 τόνων την ημέρα 

Παραγωγή κεραμικών προϊόντων με ψήσιμο, κεραμίδια 
στέγης, πλίνθοι, πυρίμαχοι πλίνθοι, πλακίδια, 
ψευδοπορσελάνη ή πορσελάνη, με παραγωγική 
δυναμικότητα άνω των 75 τόνων την ημέρα 

Παραγωγή ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα με χρήση 

Διοξείδιο του άνθρακα 

 

 

 

Διοξείδιο του άνθρακα 

 

 

Διοξείδιο του άνθρακα 

 

Διοξείδιο του άνθρακα 
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γυαλιού, πετρώματος ή σκωρίας με τηκτική παραγωγική 
δυναμικότητα άνω των 20τόνων την ημέρα 

Ξήρανση ή πύρωση ασβεστοποίηση γύψου ή για την 
παραγωγή γυψοσανίδων και άλλων προϊόντων γύψου, όπου 
λειτουργούν μονάδες καύσης με συνολική ονομαστική 
θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW 

 

 

Διοξείδιο του άνθρακα 

 

 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Παραγωγή πολτού από ξυλεία ή άλλα ινώδη υλικά 

Παραγωγή χαρτιού ή χαρτονιού παραγωγικού δυναμικού 
άνω των 20τόνων την ημέρα 

Παραγωγή αιθάλης όπου περιλαμβάνεται η απανθράκωση 
οργανικώνουσιών όπως ελαίων, πισσών, υπολειμμάτων 
απόσταξης και πυρόλυσης,όπου λειτουργούν μονάδες 
καύσης με συνολική ονομαστική θερμικήκατανάλωση άνω 
των 20 MW 

Παραγωγή νιτρικού οξέος 

 

Παραγωγή απιδικού οξέους 

 

Παραγωγή γλυοξαλικού και γλυοξυλικού οξέος 

 

Παραγωγή αμμωνίας 

Παραγωγή χύδην οργανικών χημικών προϊόντων με 
πυρόλυση, αναμόρφωση, μερική ή πλήρη οξείδωση ή με 
παρόμοιες διεργασίες, παραγωγικού δυναμικού άνω των 
100 τόνων την ημέρα 

Παραγωγή υδρογόνου (Η2) και αερίου σύνθεσης με 
αναμόρφωση ή μερική οξείδωση παραγωγικού δυναμικού 
άνω των 25 τόνων την ημέρα 

Παραγωγή ανθρακικού νατρίου (Na2CO3) και διτανθρακικού 
νατρίου(NaHCO3) 

Δέσμευση αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία για τους σκοπούς 
μεταφοράς και γεωλογικής αποθήκευσης σε αποθηκευτική 
εγκατάσταση δυνάμει της οδηγίας2009/31/ΕΚ 

Μεταφορά αερίων θερμοκηπίου με αγωγούς για γεωλογική 

Διοξείδιο του άνθρακα 

Διοξείδιο του άνθρακα 

 

Διοξείδιο του άνθρακα 

 

 

 

Διοξείδιο του άνθρακα και οξείδιο του 
αζώτου 

Διοξείδιο του άνθρακα και οξείδιο του 
αζώτου 

Διοξείδιο του άνθρακα και οξείδιο του 
αζώτου 

Διοξείδιο του άνθρακα 

 

Διοξείδιο του άνθρακα 

 

 

Διοξείδιο του άνθρακα 

 

Διοξείδιο του άνθρακα 

 

Διοξείδιο του άνθρακα 
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αποθήκευση σε αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάμει της 
οδηγίας 2009/31/ΕΚ 

Γεωλογική αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου σε 
αποθηκευτική εγκατάσταση, δυνάμει της οδηγίας 
2009/31/ΕΚ 

 

Διοξείδιο του άνθρακα 

 

Διοξείδιο του άνθρακα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21PROC008771760 2021-06-16



 
Λ. Μεσογείων 207, 2ος όροφος, 115 25 Αθήνα, 

Τηλ. 210 8089271, email: info-ofypeka@prv.ypeka.gr , https://necca.gov.gr/ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 

(πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, του 
Ν.4250/2014) 
1. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των οικονομικών φορέων 
από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαιτούνται: 
α. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση 
φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους 
του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79 Α του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχει σε βάρος του 
οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για οποιονδήποτε από τους 
λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
β. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ) 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύρια και επικουρική) – σε ισχύ 

2. Λοιπά δικαιολογητικά 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό 
πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, 
εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του 
ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 
νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με  τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί 
μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών ανάθεσης. 
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Τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρθρα 13 και 15 
του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, 
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 
δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.». 
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