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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    
Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119                        
Ταχ.Κωδ. : 101 92
Πληροφ. : Ο. Κοκλιώτη
Τηλέφ.      : 213 1513439
e-mail                 : o.koklioti@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: «Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, τεχνικής υποστήριξης, επικαιροποίησης της ιστοσελίδας 
του Υ.Π.ΕΝ. (https://ypen.gov.gr/) και κατασκευής και σύνδεσης ιστοσελίδων των Επιθεωρήσεων 
Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής για ένα (1) έτος».     
                                                                                      ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄2/5.1.2021).
2. Την υπ΄αρ. 76928/13-07-2021 KΥΑ «Ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» (Β΄ 3075).
3. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31664/3572/01-04-2020 απόφαση «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.» (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. 247/07-04-2020). 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών /Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.» (Α΄133).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» 
(Α΄160).
7. Tις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α' 145). 
8. Την αριθμ. 63937/30-12-2016 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
– Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί Μεταφοράς και Κατανομής  αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ 
του ν. 4270/2014 στις υφιστάμενες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών, 
Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΕΝ (Β΄55).
9. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25 ΕΕ).» (Α΄147), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.
10.Τις διατάξεις του Π.Δ 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία» (Α΄34). 
11.Τις διατάξεις του v. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
12.Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις…» (Α΄74). 
13.Τις διατάξεις του ν.4172/2013 « Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
νόμου 4046/2012, του νόμου 4093/2012 και του νόμου 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α΄167). 
14.Τις διατάξεις του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/12,  4093/12 και 
4127/2013» (Α ́107),  και ειδικότερα της παρ.Ζ ́: Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην 
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οδηγία 2011/7 της 16ης  Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
15.Tις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (Α΄226).
16.Τις διατάξεις του ν. 4912/22 (ΦΕΚ 59 Α/17-3-2022): Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
17.Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 [Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
 και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»] (Α΄112) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005. (Α΄98).
19.Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄45), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 
20.Tις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος (Α΄43).
21. Την υπ. αριθ. πρωτ. 36715/2786/13.4.2022 (ΑΔΑ:ΨΔΙΣ4653Π8-045) απόφαση «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων ετήσιας βάσης: α) Παρακολούθησης – Παραλαβής πετρελαίου, υλικών 
αναλωσίμων και μη, καθώς και παροχή υπηρεσιών – εργασιών και β) Παρακολούθησης - 
Παραλαβής καυσίμων, λιπαντικών, ανταλλακτικών, εργασιών συντήρησης –επισκευής και λοιπών 
υπηρεσιών που αφορούν υπηρεσιακά οχήματα.» και την αριθμ. πρωτ. 45284/3325/6.5.2022 
(ΑΔΑ:9ΓΖΧ4653Π8-ΣΟΧ) τροποποίησή της. 
22. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΗΔ/61691/138/16.6.2022 αίτημα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.
23. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/62697/2739/20.6.2022 αίτημα δέσμευσης πίστωσης για το 
οικονομικό έτος 2022 και προανάληψης για το οικονομικό έτος 2023 του τμήματος Κατάρτισης 
και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών (ΑΔΑΜ:22REQ0101770987).
24. Την αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/62810/3905/28.6.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του 
τμήματος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (ΑΔΑΜ: 22REQ0101821751 & ΑΔΑ:ΨΠΦ44653Π8-0Γ4) 
ποσού 15.242,08€.
25. Την αριθ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/62810/3905/28.6.2022 Απόφαση Έγκρισης Ανάληψης 
Πολυετούς Υποχρέωσης για το οικ. Έτος 2023 του τμήματος Εκτέλεσης Προϋπολογισμού (ΑΔΑΜ: 
22REQ010837562 & ΑΔΑ:699Ε4653Π8-ΥΓΞ) ποσού 21.337,92€.
26. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/67623/2950/30.6.2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010846836) 
πρόσκληση υποβολής προσφοράς στην εταιρεία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με καταληκτική ημερομηνία την 06.07.2022 και ώρα 13:00.
27. Την από 5.7.2022 προσφορά της εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/69409/3075/5.7.2022.
28. Την αριθ. Πρωτ.ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/70311/3164/6.7.2022 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
ανάθεσης.
29. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανάθεσης που κατατέθηκαν σε σφραγισμένο φάκελο και 
έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου 71179/3214/8.7.2022.
30.  Το γεγονός οτι κατ’ εφαρμογή της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4824/2021 (Α΄156), καθώς και των διατάξεων των άρθρων 47 – 55 του ν. 
4915/2022 (Α΄63), δημοσιεύθηκε η υπ΄αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-05-2022 (Β΄2415) ΚΥΑ, 
ενσωματώθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) οι επτά (7) Γενικές Διευθύνσεις Δασών 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών .Προκειμένου  να ανταποκριθεί το Υπουργείο 
αφενός μεν στην ανάγκη πληροφόρησης των πολιτών στα θέματα αρμοδιότητας των Δασικών Υπηρεσιών και 
αφετέρου στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Νόμο της Ψηφιακής Διακυβέρνησης απαιτείται η 
κατασκευή και ενσωμάτωση των ιστοσελίδων τους στο ΥΠΕΝ.
31. Το γεγονός της μη επάρκειας των υποδομών σε εξοπλισμό του Υ.Π.ΕΝ. και τις αδυναμίες της 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που απορρέουν από τη σημαντική υποστελέχωσή της.
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αναθέτουμε την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, τεχνικής υποστήριξης, επικαιροποίησης της 
ιστοσελίδας του Υ.Π.ΕΝ. (https://ypen.gov.gr/) και κατασκευής και σύνδεσης ιστοσελίδων των 
Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με διακριτικό τίτλο «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», ΑΦΜ: 053337464 , Δ.Ο.Υ Χολαργού , Κ. Βάρναλη 2-4, Χαλάνδρι , 15 233, τηλ. 
Επικοινωνίας:210 6203979.

1. Αντικείμενο Ανάθεσης – Υποχρεώσεις αναδόχου
Αντικείμενο των υπό ανάθεση υπηρεσιών είναι η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, τεχνικής 
υποστήριξης, επικαιροποίησης της ιστοσελίδας του Υ.Π.ΕΝ. (https://ypen.gov.gr/) και κατασκευής και 
σύνδεσης ιστοσελίδων των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής. 

Ταξινόμηση κατά cpv: 72415000-2 (Υπηρεσίες φιλοξενίας τοποθεσιών παγκόσμιου ιστού (www)), 
72315000-6 (Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύων δεδομένων και υπηρεσίες υποστήριξης), 72420000-0 
(Υπηρεσίες ανάπτυξης διαδικτύου)

Ειδικότερα οι υποχρεώσεις του αναδόχου είναι οι κάτωθι: 
1. Υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting) 
Ασφάλεια και προσπελασιμότητα. Να παρέχονται όλες οι υπηρεσίες διαχείρισης domain, mail, ftp, 
backup μέσα από ένα εξελιγμένο control panel.
• Βασικές Τεχνικές Προδιαγραφές υπηρεσιών φιλοξενίας:
    Cloud hosting, SSL encryption, 2 CPU Cores, 4GB Memory, 40GB SSD Space
• Βασικές υπηρεσίες Control Panel, διαχείρισης:
                    Domains, Email, Files, Backups, Logs, Security, Databases

2. Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και επικαιροποίησης
Εποπτεία της εφαρμογής διαχείρισης και προβολής περιεχομένου ανοικτού κώδικα (Wordpress) και 
των εγκατεστημένων σε αυτή ενθεμάτων (modules) και άλλων υπο-εφαρμογών. Ειδικότερα τα πεδία 
εποπτείας εστιάζουν:
(α) Στη διατήρηση της εφαρμογής και των συναφών στοιχείων σε επίπεδο “updated” σύμφωνα με τη 
διεθνή πρακτική και βιβλιογραφία.
(β) Στη συνεχή παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των μερών που απαρτίζουν το site, δημόσιο 
μέρος, περιβάλλον διαχειριστή, έτσι ώστε αυτά να πληρούν τις προδιαγραφές λειτουργικής και 
εικαστικής προβολής περιεχομένου.
(γ) Στην παροχή τεχνικών συμβουλών για την όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση και παρουσίαση 
της πληροφορίας στις διάφορες ενότητες του site.
(δ) Στην επέκταση εκείνων των υπηρεσιών του site, βάση των διαθέσιμων modules που εξυπηρετούν 
τρέχουσες ανάγκες, π.χ. προσθήκη ενοτήτων, δημιουργία και προσθήκη γραφικών.
(ε) Στον έλεγχο για τη σωστή διαχείριση των προγραμματισμένων εργασιών του control panel, π.χ. 
backups, ip address blocking.
(στ) Στην ανάρτηση νέου περιεχομένου ή επικαιροποίηση του υπάρχοντος κατόπιν αίτησης των 
υπηρεσιών του Υπουργείου.

3. Υπηρεσίες κατασκευής και σύνδεσης ιστοσελίδων των ΕΕΔΠ
(α) Κατασκευή επτά (7) νέων ιστοσελίδων στο εικαστικό πρότυπο (λογότυπο, δομή, αποχρώσεις) που 
χρησιμοποιείται για τις σελίδες του κεντρικού ιστότοπου του Υ.ΠΕ.Ν.
(β) Άντληση του περιεχομένου των υφιστάμενων σελίδων των Γενικών Διευθύνσεων Δασών που είναι 
συνδεδεμένες στις επιμέρους σελίδες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και εμπλουτισμός των νέων 
ιστοσελίδων. Με υπόδειξη της Υπηρεσίας δεν θα ενσωματωθούν πληροφορίες που κρίνονται 
ανεπίκαιρες. 

https://ypen.gov.gr/
https://ypen.gov.gr/
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(γ) Ενημέρωση των σελίδων του τηλεφωνικού καταλόγου και του καταλόγου των emails των 
υπαλλήλων των δασικών υπηρεσιών με τα νέα στοιχεία που θα δοθούν από τη Διεύθυνση 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
(δ) Σύνδεση των επτά (7) ιστοσελίδων σε σημείο που θα υποδειχθεί από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στον υφιστάμενο ιστότοπο του Υ.Π.ΕΝ.
(ε) Η δημιουργία των επτά (7) νέων ιστοσελίδων και η σύνδεσή τους στον κεντρικό ιστότοπο του 
Υ.Π.ΕΝ. πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης.
(στ) Ενημέρωση των νέων ιστοσελίδων για ένα (1) έτος με περιεχόμενο το οποίο θα χορηγείται από 
τις Δασικές Υπηρεσίες.

Επιπλέον Υποχρεώσεις του Αναδόχου
Επιπλέον της τεχνικής υποστήριξης, ο ανάδοχος οφείλει: 
(α) Να παρέχει απεριόριστη τηλεφωνική υποστήριξη όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του έτους, 
για οποιαδήποτε απορία των χειριστών του συστήματος, για τεχνικά προβλήματα και για τη 
βελτιστοποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Σε περιπτώσεις όπου αναφερόμενο πρόβλημα ή 
δυσλειτουργία δεν μπορεί να επιλυθεί ούτε τηλεφωνικά, ούτε με απομακρυσμένη πρόσβαση, ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να στέλνει έμπειρο και εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του επί τόπου 
για την επίλυσή τους.
(β) Με στόχο την προετοιμασία της μετεγκατάστασης και της λειτουργίας της ιστοσελίδας στην 
υποδομή του Υ.Π.ΕΝ. ή στο Gcloud, εάν και όταν αυτό αποφασισθεί από το Υ.Π.ΕΝ. εντός της 
χρονικής διάρκειας της Σύμβασης, ο ανάδοχος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:
(β1) Αναφορά των ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων (πχ server) και ασφάλειας λογισμικού για την 
ασφαλή μεταφορά και λειτουργία της ιστοσελίδας στην εγκατεστημένη υποδομή του Υ.Π.ΕΝ. ή στο 
GCloud της ΓΓΠΣ.
(β2) Μετάπτωση του συνόλου της ιστοσελίδας στην εγκατεστημένη υποδομή του Υ.Π.ΕΝ. ή στο 
GCloud της ΓΓΠΣ, μετά από τις υποδείξεις και σε συνεργασία με την της Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης του Υ.Π.ΕΝ. Για την διασφάλιση της εύρυθμης μετάπτωσης η Διεύθυνση 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης οφείλει να γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεσή της αυτή στον 
Ανάδοχο, τουλάχιστον έναν μήνα προ της λήξης της Σύμβασης.

Οι ανωτέρω Επιπλέον Υποχρεώσεις του Αναδόχου θα προσφέρονται δωρεάν.

2. Χρονική Διάρκεια 
Οι υπό ανάθεση υπηρεσίες θα παρασχεθούν εντός χρονικού διαστήματος  ενός (1) έτους από την 
ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού (σύμβαση).

3. Χρηματοδότηση- Συμβατικό Τίμημα   
Φορέας χρηματοδότησης της δαπάνης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  Η συνολική 
δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2022 και 
2023 του Ειδικού Φορέα 1031-501-0000000 και του αναλυτικού λογαριασμού εξόδων: 2420989001 
Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες ως εξής:

Οικονομικό έτος Ποσό χωρίς ΦΠΑ Ποσό 
συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24%
2022 12.292,00€ 15.242,08€
2023 17.208,00€ 21.337,92€

Σύνολο 29.500,00€ 36.580,00€
Σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης:

 Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/62810/3905/28.6.2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010821751 & 
ΑΔΑ:ΨΠΦ44653Π8-0Γ4) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με α/α 53959 του Tμήματος 
Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ποσού 15.242,08€.

Σχετική απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης:
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 Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/66979/4164/29.6.2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010837562 & 
ΑΔΑ:699Ε4653Π8-ΥΓΞ) απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του Tμήματος 
Εκτέλεσης Προϋπολογισμού ποσού 21.337,92 €.

Το συνολικό τίμημα των υπηρεσιών σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου η οποία και τον 
δεσμεύει, είναι τριάντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα ευρώ (36.580,00€) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%.(Αξία χωρίς ΦΠΑ 29.500,00€, αξία ΦΠΑ 24% 7.080,00€) και ειδικότερα:

Υπηρεσία Αξία χωρίς ΦΠΑ Αξία συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% 

Υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting) 4.400,00€ 5.456,00€
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και 
επικαιροποίησης

8.800,00€ 10.912,00€
Υπηρεσίες κατασκευής και σύνδεσης 
ιστοσελίδων των ΕΕΔΠ

16.300,00€ 20.212,00€
Σύνολο 29.500,00€ 36.580,00€

4. Ματαίωση Διαδικασίας
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία ανάθεσης 
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016. Επίσης, εάν διαπιστωθούν 
σφάλματα ή παραλήψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης μπορεί να ακυρώσει 
μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

5.Υπογραφή Σύμβασης
O ανάδοχος υποχρεούται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης από την αναθέτουσα αρχή, να προσέλθει για 
την υπογραφή της σύμβασης (συμφωνητικό).

6. Τροποποίηση Σύμβασης 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016. 

7.Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης ,θα διενεργηθεί από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, η οποία θα εισηγείται θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα 
ζητήματα, που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου 
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016. 

8.Αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής 
Η εκάστοτε ορισθείσα εν ισχύ επιτροπή παρακολούθησης - παραλαβής του ΥΠΕΝ είναι αρμόδια για 
την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, μετά από βεβαίωση καλής εκτέλεσης που θα 
προσκομισθεί από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
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Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του Ν.4412/16. 

9.Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και των 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 
των υπηρεσιών ή/και των παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο 
δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα 
με το άρθρο 218 του Ν. 4412/16 , λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
 Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις.

10. Ποινικές ρήτρες
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να 
επιβάλλονται εις βάροςτου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 
με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η 
επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο.

11. Πληρωμή- Κρατήσεις 
Η πληρωμή της Σύμβασης θα γίνει σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις ως εξής:

 Πληρωμή πρώτης δόσης: τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
 Πληρωμή δεύτερης δόσης: οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

 Πληρωμή τρίτης δόσης: με το πέρας της Σύμβασης. Για την πληρωμή της τρίτης δόσης (εξόφλησης) 
θα πρέπει ο ανάδοχος να έχει συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στις παραγράφους (β1) και (β2) της 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art218
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ενότητας «Επιπλέον Υποχρεώσεις του Αναδόχου» όπως αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 1. 
«Αντικείμενο Ανάθεσης – Υποχρεώσεις αναδόχου» της παρούσας

Η κάθε πληρωμή θα γίνεται μετά την παράδοση των υπηρεσιών και την οριστική παραλαβή τους από 
την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης-παραλαβής.
Πριν από την κάθε πληρωμή ο ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση και 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, ειδικότερα:

 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. 
Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.

12. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
 Ο ανάδοχος με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης 
σύμβασης του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε 
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές 
γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός 
του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης και γ) εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες ή δεν 
υπέβαλε τα παραδοτέα ή δεν προέβη στην αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον 
χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217  του Ν. 
4412/16 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας.
 Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση, η αναθέτουσα αρχή 
κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 
4412/16 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 
ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι 
εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) 
ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη 
πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, οι προβλεπόμενες κυρώσεις από το άρθρο 203 του Ν. 
4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Ειδικοί όροι
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το Δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_7
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art217
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο ν. 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25 ΕΕ).» (Α΄147), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
                                                                                                               Ο Υπηρεσιακός  Γραμματέας Υ.Π.ΕΝ.

                                                                                                                     Νικόλαος  Μιχαλόπουλος 
Κοινοποίηση
1. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2. Μέλη Επιτροπής Παραλαβής 
α) Βαγγελινός Βασίλειος, υπάλληλος του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος του ΥΠΕΝ, ως 
Πρόεδρος.
β)Τσάγκας Χρυσόστομος, υπάλληλος της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της
Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ.
γ)Κωνσταντακοπούλου Γεωργία, υπάλληλος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής
Πολιτικής του ΥΠΕΝ.
Αναπληρωματικά Μέλη 
α) Μπάιμπου Αλεξάνδρα, υπάλληλος της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, ως 
Αναπληρώτρια Πρόεδρος.
β) Φωκαεύς Άννα, υπάλληλος της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος 
του ΥΠΕΝ.
γ) Κρούσκα Ζωή, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εναλλακτικών
Καυσίμων του ΥΠΕΝ.
Γραμματείς Επιτροπής: 
Καπλάνη Διαμάντω, υπάλληλος της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών του ΥΠΕΝ, με 
αναπληρώτρια την Παναγιωτάκη Ιωάννα, υπάλληλος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αποβλήτων του 
ΥΠΕΝ.
3. «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Email: panos@andromeda.com.gr



ΑΔΑ: 6ΚΤΞ4653Π8-30Θ


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΥΔΥ/72478/3290
Ημ/νία: 12/07/2022
	AkrivesAntigrafo: 
		2022-07-13T04:38:47+0000
	Not specified


		2022-07-13T09:01:49+0300
	Athens




