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Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Τεχνικός
Σύμβουλος για την διενέργεια Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας 2021- 2025»
Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ)
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο
συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπου ορίζεται η
διαδικασία σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων των ενεργειών τεχνικής βοήθειας.
4. Την υπ’ αριθμ. 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, περί επικύρωσης
των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης Μάιου 2019 και 2ας Ιουνίου 2019
και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας περιφερειακής αρχής της Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας.
5. Το Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167/30-10-2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» - μέρος
ΙΗ΄ για το «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» όπως ισχύει.
6. Την με αρ. πρωτ. 4378/2020 (ΦΕΚ Β' 67/21-01-2020) Απόφαση Του Υφυπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων σχετικά με την «Έγκριση προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας Μεταβατικής Περιόδου
του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της παρ. 2 του άρθρου 139 του ν. 4635/2019 «Επενδύω
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
7. Την υπ' αριθμ. 134453/23.12.15 (ΦΕΚ Β' 2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις για τις
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και
αντικατάσταση της ΚΥΑ 46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573Β')» (ΑΔΑ: ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6).
8. Τη με Α.Π. 29428/13-3-2020 «1η Εγκύκλιο κατάρτισης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΠΑ»
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9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

(ΑΔΑ: 6Ξ8346ΜΤΛΡ-Φ6Χ)
Τις διατάξεις των άρθρων 134 και 139 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167/30-10-2019) «Επενδύω
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», όπου ορίζεται η διαδικασία της παροχής Τεχνικής βοήθειας
στους δικαιούχους για τη μεταβατική περίοδο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ).
Την υπ’ αριθ. 186/22-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με
την οποία εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2021. Η
απόφαση αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό
2730/11-01-2021 απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ).
Τη με Α.Π. 34416/317/05.02.2020 (ΑΔΑ: ΩΥΒΩ7Λ6-ΒΗΥ) Απόφαση του Περιφερειάρχη περί
ορισμού της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΔΕ ως Υπηρεσία Κατάρτισης
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Τη με Α.Π.
31900/20.03.2020 (ΑΔΑ: 6ΝΛΩ46ΜΤΛΡ-Α0Φ) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης &
Επενδύσεων για ένταξη του έργου: «Τεχνική Βοήθεια Μεταβατικής Περιόδου του ΕΠΑ
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος» (Κ.Ε. 2020ΕΠ00100002, Π/Υ: 130.000,00€) στη ΣΑΕΠ 001 Τροπ. 0
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Το Άρθρο 98/Ν. 4764/ΦΕΚ Α΄256/23.12.2020) «Έναρξη πρώτης προγραμματικής περιόδου
Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και τεχνική βοήθεια μεταβατικής περιόδου - Τροποποίηση
του Ν. 4635/2019 (Α' 167)»
Τα συμπεράσματα της από 29-9-2020 τηλεδιάσκεψης για την κατάρτιση των Περιφερειακών
Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ).
Την με αρ. πρωτ. 312478/3157/26-01-2021 (Ορθή επανάληψη) (ΑΔΑΜ: 21REQ008133092)
Τεχνική Έκθεση για την τεκμηρίωση της απ’ ευθείας ανάθεσης και την περιγραφή της παροχής
υπηρεσίας με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την διενέργεια Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής
Ελλάδας 2021-2025». - ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
Την υπ. αριθ. 23704/1827/27.01.2021(Α/Α.754) απόφαση ανάληψης δαπάνης (ΑΔΑΜ:
21REQ008133184)- ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ
Τον επίσημο κατάλογο προμηθευτών/ παρόχων υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού
όπως κοινοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (Τμήμα Γ Τεχνικής Βοήθειας και Υποστήριξης) και στον οποίο συμπεριλαμβάνεται
η εταιρία με την επωνυμία «Ι ΦΡΑΝΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» με την με αρ. πρωτ. 22632/2302-2021 Βεβαίωση εγγραφής.
Προσκαλεί

την εταιρία με την επωνυμία Ι ΦΡΑΝΤΖΗΣ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, που έχει έδρα στην ΑΘΗΝΑ, επί της
οδού Αναστασίου Ζίννη 30, Κουκάκι Τ.Κ.: 11741, Α.Φ.Μ.: 095619090, Δ.Ο.Υ.: Ά Aθηνών, η οποία
συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού για την παροχή Τεχνικής Βοήθειας με την με αρ. πρωτ. 22632/23-02-2021 βεβαίωση
εγγραφής, να υποβάλλει οικονομική προσφορά σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που
ακολουθούν, προκειμένου να της ανατεθεί με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω καταλόγου, η
παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την διενέργεια Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής
Ελλάδας 2021-2025».
Επιλέγεται ο συγκεκριμένος υποψήφιος Ανάδοχος γιατί εκπληρώνει όλες τις απαραίτητες
προϋποθέσεις γνώσεων και εμπειρίας που έχει θέσει η Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας.
1. Αντικείμενο Υπηρεσίας
Στο πλαίσιο του παρόντος έργου ο Ανάδοχος θα παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη στη ΔΙΑΠ
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Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας όσον αφορά στην εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας 2021-2025, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ).
Η διαδικασία υλοποίησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις της ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (ΦΕΚ 1125/Β/05.08.2006)
«Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ “Σχετικά με την Εκτίμηση των
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων” του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001».
2. Τις αρχές, τους στόχους και τις προτεραιότητες του υπό κατάρτιση Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Δυτικής Ελλάδας 2021-2025.
Συγκεκριμένα, αντικείμενο της Υπηρεσίας θα είναι η παροχή υποστήριξης της ΔΙΑΠ της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ώστε να ολοκληρωθούν τα παρακάτω:





Εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΠΠΑ 2021- 2025
Ενσωμάτωση παρατηρήσεων από φορείς γνωμοδότησης επί της ΣΜΠΕ (Διαδικασία ΣΠΕ)
Πραγματοποίηση διαδικασίας διαβούλευσης της ΣΜΠΕ
Διαδικασία υποβολής και έγκρισης της ΣΜΠΕ και μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης
Υπουργικής Απόφασης.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας είναι απαραίτητη η συνεργασία του
Αναδόχου τόσο με τη ΔΙΑΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όσο και με τον Ανάδοχο της
Υπηρεσίας με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης για την ενίσχυση της ΔΙΑΠ στην κατάρτιση του
Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την
προγραμματική περίοδο 2021–2025», για την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων αλλά και
για την λήψη κατευθύνσεων και οδηγιών για το είδος και την εκτέλεση των προαναφερόμενων
εργασιών.
Επιπλέον, στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι διαθέτει το
κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση του έργου που θα
αναλάβει.
2. Παραδοτέα Έργου – Παρακολούθηση / Παραλαβή του έργου
Τα παραδοτέα του έργου, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι επιμέρους τιθέμενες προθεσμίες για
τις αντίστοιχες παραδόσεις προσδιορίζονται ως εξής:
1. Ο φάκελος της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού
Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΣΜΠΕ – ΠΠΑ), [Ενότητα 1, σημεία
Α έως Κ του Παραρτήματος 1], θα παραδοθεί το αργότερο δύο μήνες από την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τη μορφή, το περιεχόμενο και τον αριθμό αντιτύπων που
απαιτούνται για την υποβολή του στην Αρμόδια Αρχή της ΚΥΑ - ΣΠΕ (πρώτο παραδοτέο – Π1).
2. Η υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής από τον Ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ), [Ενότητα 2 του Παραρτήματος 1], θα
ολοκληρωθεί το αργότερο τέσσερις μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και θα
περιγράφεται σε σχετική απολογιστική αναφορά με τις υπηρεσίες - εργασίες που θα έχουν
ολοκληρωθεί (δεύτερο παραδοτέο – Π2).
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Στο τελικό παραδοτέο ΣΜΠΕ θα ενσωματωθούν όλες οι παρατηρήσεις των Φορέων
γνωμοδότησης (Διαδικασία ΣΠΕ) του ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2021-2025, καθώς και τα
συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διαδικασία διαβούλευσης της ΣΜΠΕ. Ο Ανάδοχος
θα παρέχει την απαραίτητη στήριξη στην ΔΙΑΠ έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας
υποβολής και τελικής έγκρισής της ΣΜΠΕ.
Επιπρόσθετα προς τις σχετικές απαιτήσεις της διαδικασίας υποβολής που προσδιορίζονται στην
ΚΥΑ-ΣΠΕ, τα παραδοτέα υποβάλλονται προς την Αναθέτουσα Αρχή σε ηλεκτρονική και έντυπη
μορφή (3 αντίτυπα).
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης μέχρι το 50%
αυτής με μονομερή της δήλωση (απόφαση) πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου, χωρίς αύξηση
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και χωρίς μεταβολή των υπολοίπων όρων.
Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και του αντίστοιχου παραδοτέου
του Αναδόχου, θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής (Ε.Ε.Π.) η οποία θα
οριστεί στην απόφαση Ανάθεσης.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας.
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται από την υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας για την ασφάλεια των
πληροφοριών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
3. Διάρκεια του έργου
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της Υπηρεσίας αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
και καθορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, με δυνατότητα επέκτασης του συμβατικού χρόνου χωρίς
αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, ανάλογα με τις απαιτήσεις της διαδικασίας έγκρισης.
4. Προϋπολογισμός – Τρόπος Πληρωμής
Ο προϋπολογισμός της παρεχόμενης υπηρεσίας θα ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων
τριακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (13.306,45 €) μη συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α. (16.500,00 με ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από Εθνικούς πόρους του ΠΔΕ
και συγκεκριμένα από τις πιστώσεις του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ
ΕΠΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», (Κ.Ε. 2020ΕΠ00100002)
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.
Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, καθώς και τα
γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά της, συμπεριλαμβανομένων των
ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του
Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως :



Το 70% του ποσού που θα οριστεί με την Σύμβαση θα εξοφληθεί με την παράδοση του
παραδοτέου Π1 στην ΔΙΑΠ.
Το υπόλοιπο 30% θα εξοφληθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του ΣΜΠΕ
και την παράδοση του παραδοτέου Π2.

Η πληρωμή θα γίνει ηλεκτρονικά σύμφωνα με την υπ’ αρ. 134453/23-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ
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2857/Β/28-12-2015), με 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 ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο.
5. Λόγοι Αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης ο Ανάδοχος,
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
1) Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- μελών της
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασηςπλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το
ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
2). Όταν ο Ανάδοχος έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή
την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα
ότι ο Ανάδοχος έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο Ανάδοχος είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
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του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο Ανάδοχος οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, ο
Ανάδοχος σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
β) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, “με κατάλληλα μέσα” ότι ο Ανάδοχος έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητα
του,
γ) εάν ο Ανάδοχος έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016,
δ) εάν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
4) Ο Ανάδοχος αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
5) Ανάδοχος, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
6. Κατάρτιση - Υποβολή προσφοράς
Α. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο/ επιλογή διαδικασίας
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενεργείται σύμφωνα με:
α) Τις διατάξεις των παρ. 1,2,4 και 7 του άρθρου 119 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)»,
β) Τις διατάξεις των άρθρων 134 και 139 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α' 167/30-10-2019) «Επενδύω
στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και
γ) την με αρ πρωτ. 134453/23.12.2015 (Β΄ 2857) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας
Ανάπτυξης και Τουρισμού, και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
Β. Τόπος και χρόνος υποβολής προσφοράς
Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει στα γραφεία της ΔΙΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο.
Πατρών Αθηνών 32, Ημιόροφος, Πάτρα τκ. 26441, μέχρι την 05η Μαρτίου 2021 από τις ώρες
9.00π.μ. έως τις 14.00μ.μ., με φάκελο προσφοράς όπου θα αναγράφονται ευκρινώς η λέξη
ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος της Υπηρεσίας, ο αριθμός πρωτοκόλλου και ο τίτλος
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της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα. Ο φάκελος θα συνοδεύεται από
επιστολή στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του υποψηφίου Αναδόχου.
Η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων
της ΔΙΑΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Δεκτή γίνεται και προσφορά που υποβλήθηκε μέσω:
ΕΛΤΑ, Εταιρείας Ταχυμεταφορών ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση, η
προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στη ΔΙΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πριν ή κατά
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 14:00.
Γ. Περιεχόμενο προσφοράς
Η προσφορά θα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και μέσα στο φάκελο της θα
πρέπει να βρίσκονται τα παρακάτω αναφερόμενα στοιχεία:
Γ.1. Δικαιολογητικά Ανάθεσης
1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία του υποψήφιου
Αναδόχου, όπως έχουν δηλωθεί στο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που υποβλήθηκε για την
εγγραφή του στον κατάλογο προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών της ΕΑΣ ή Επικαιροποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω στοιχείων.
2. Τα παρακάτω δικαιολογητικά και τα αποδεικτικά μέσα:
I. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου.
II. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους σε ισχύ, για
φορείς Κεντρικής Διοίκησης, το οποίο θα αναφέρεται σε υπογραφή σύμβασης ή για κάθε
νόμιμη χρήση.
III. Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που να καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
IV. Υπεύθυνη δήλωση, χωρίς θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος:
 δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
 δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω
την ακεραιότητά του ως οικονομικού φορέα,
 δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.
4412/2016,
 δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
 δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
 η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της υπηρεσίας σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας πρόσκλησης.
V. Αποδεικτικά στοιχεία - δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του
υποψήφιου Αναδόχου όπως αυτή δηλώνεται στην Υπεύθυνη Δήλωση της παραγράφου 1.
VI. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
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Γ.2. Τεχνική Προσφορά
Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται:
 Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει την
υπηρεσία ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της πρόσκλησης.
 Μεθοδολογία υλοποίησης της υπηρεσίας, υπάρχουσα τεχνογνωσία, καταρτισμένο προσωπικό
και εργαλεία υποστήριξης.
Γ.3. Οικονομική προσφορά
Στην οικονομική προσφορά θα δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των
προσφερόμενων υπηρεσιών, βάσει της κατωτέρω τιμής αναφοράς των δεκαέξι χιλιάδων και
πεντακοσίων ευρώ (16.500,00 € με ΦΠΑ).
Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις
υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε
φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ
αφορμής αυτών.
Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και
εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις της
παρεχόμενης υπηρεσίας και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των
εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια
ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί
από τον ανάδοχο.
Ως απαράδεκτη απορρίπτεται προσφορά στην οποία:
α) δε δίνεται τιμή σε νόμισμα ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου
102 του ν. 4412/2016 και
γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται από την αναθέτουσα
αρχή στην παρ. 4 της παρούσας Πρόσκλησης.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως ενήμερος
από κάθε πλευρά των συνθηκών παροχής της υπηρεσίας, ότι έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της
παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
7.

Ισχύς Προσφοράς

Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής της. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η Αναθέτουσα Αρχή θα
απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη ισχύος της προσφοράς, αν
αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να
απαντήσει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της
προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί.
8.

Κατακύρωση – Σύναψη Σύμβασης

Η Υπηρεσία θα ελέγξει τα δικαιολογητικά το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς και την
οικονομική προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου και εφόσον ανταποκρίνονται στα ως άνω
αναφερόμενα, θα εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας ανάθεσης της παροχής
υπηρεσίας και εν συνεχεία η αναθέτουσα αρχή θα προσκαλέσει τον ανάδοχο να προσέλθει για την
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υπογραφή της σύμβασης.
9.

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης, σύμφωνα με
το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης
πράξης στον οικονομικό φορέα.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό
αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα
της αναθέτουσας αρχής http://www.pde.gov.gr.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Νεκτάριος Φαρμάκης

Εσωτερική Διανομή:
Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ο σκοπός του έργου είναι η ανταπόκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2021-2025, στις απαιτήσεις της ΚΥΑ 107017/2006 (Β
1225) όπως τροποποιημένη ισχύει (εφεξής ΚΥΑ-ΣΠΕ), «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ
“σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων” του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001». Σύμφωνα με
την Απόφαση αυτή, πραγματοποιείται Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) πριν από την
έγκριση ενός σχεδίου ή προγράμματος για σχέδια ή προγράμματα εθνικού, περιφερειακού,
νομαρχιακού ή τοπικού χαρακτήρα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εμπίπτει
στα κριτήρια απαίτησης ΣΠΕ. Θα τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 7 της ΚΥΑ-ΣΠΕ και απαιτείται η
εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (εφεξής ΣΜΠΕ).
Η παροχή των υπηρεσιών του συμβούλου, σύμφωνα με τα παραπάνω, αφορά στη διασφάλιση της
ανταπόκρισης του ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2021-2025 στις
απαιτήσεις της ΚΥΑ 107017/2006 (Β’ 1225) και αναφέρεται στην εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την ολοκλήρωση
της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 της ΚΥΑΣΠΕ, ως ακολούθως:
1. Κατάρτιση του προς υποβολή φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
για την προγραμματική περίοδο 2021-2025, η οποία περιλαμβάνει κατ’ελάχιστο τα κάτωθι:
Α. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται μία μη τεχνική περίληψη του συνόλου της μελέτης.
Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται στοιχεία για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς και του
μελετητή της ΣΜΠΕ.
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αναλύονται η σκοπιμότητα και οι στόχοι του προγράμματος. Επίσης συμπεριλαμβάνονται:
α) οι διεθνείς ή κοινοτικοί ή εθνικοί στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που αφορούν στο
πρόγραμμα,
β) ο τρόπος με τον οποίο οι στόχοι αυτοί και τα περιβαλλοντικά ζητήματα ελήφθησαν υπόψη κατά
την προετοιμασία του,
γ) η σχέση του με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμματα.
Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή του προγράμματος με ιδιαίτερη αναφορά:
α) στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του,
β) στο περιεχόμενό του,
γ) στα έργα και στις δραστηριότητες που ενδεχομένως να προκύψουν από την εφαρμογή του.
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Ε. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Περιγράφονται οι εύλογες εναλλακτικές δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων:
α) της μηδενικής λύσης,
β) των λόγων επιλογής των εναλλακτικών δυνατοτήτων που εξετάσθηκαν,
γ) των περιβαλλοντικά τεκμηριωμένων λόγων επιλογής του προτεινόμενου προγράμματος έναντι
των άλλων εναλλακτικών δυνατοτήτων.
ΣΤ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος και δίνονται πληροφορίες για:
α) τα σχετικά στοιχεία της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης και η
βάσει αυτής πιθανή εξέλιξη εάν δεν εφαρμοσθεί το πρόγραμμα,
β) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ενδέχεται να επηρεασθούν σημαντικά
εντός της περιοχής μελέτης,
γ) τα τυχόν υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα των περιοχών της παραγράφου β΄ ανωτέρω,
κυρίως εάν πρόκειται για περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, όπως εκείνες που
περιλαμβάνονται στο εθνικό σκέλος του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000.
Ζ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Προσδιορίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον, και ειδικότερα οι πρωτογενείς και δευτερογενείς, σωρευτικές, συνεργιστικές, βραχυ-,
μεσο-, μακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις σε τομείς
όπως:
η βιοποικιλότητα, ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η πανίδα, η χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, ο
αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική κληρονομιά
συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς, το τοπίο και οι σχέσεις
μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων.
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος διενέργειας της εκτίμησης των επιπτώσεων στο
περιβάλλον.
Επίσης περιγράφονται:
α) οι προτάσεις/ κατευθύνσεις/ μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το δυνατόν,
αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, και
β) το σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
εφαρμογή του προγράμματος (monitoring).
Η. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται στοιχεία της κανονιστικής πράξης περιβαλλοντικής έγκρισης του
προγράμματος και περιλαμβάνει:
α) τις προτάσεις/ κατευθύνσεις/ μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το δυνατόν,
αντιμετώπιση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον,
β) το προβλεπόμενο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από την εφαρμογή του προγράμματος (monitoring).
Θ. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μνεία των τυχόν δυσκολιών (όπως τεχνικά ελαττώματα ή έλλειψη
τεχνογνωσίας ή έλλειψη στοιχείων ή πληροφοριών) που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της
μελέτης.
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Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι απολύτως αναγκαίες πρόσθετες βασικές μελέτες και
έρευνες, οι οποίες θα πρέπει να εκπονηθούν πριν την έγκριση των έργων και δραστηριοτήτων που
προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος.
Κ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
α) Κείμενα τεκμηρίωσης.
β) Χάρτες – Σχέδια κατάλληλης κλίμακας, κατά την κρίση του μελετητή, ανάλογα με την χωρική
διάσταση του προγράμματος.
2. Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας Στρατηγικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης ιδίως αναφορικά με:
2.α. τη διαδικασία δημοσιοποίησης του φακέλου ΣΜΠΕ προς το ενδιαφερόμενο κοινό, τη
συγκέντρωση και επεξεργασία από τον ανάδοχο των σχολίων / αποτελεσμάτων της
διαβούλευσης, και την ενσωμάτωση από τον ίδιο των αναγκαίων προσαρμογών,
2.β. τη συγκέντρωση και επεξεργασία των πρόσθετων πληροφοριών, στοιχείων και τεκμηριώσεων
που ενδεχομένως ζητηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αρμόδιας Αρχής (ΔΙΑΠ) καθώς
και την ολοκλήρωση κάθε άλλης επεξεργασίας αναγκαίας για την έκδοση της απόφασης
έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021 – 25.
3. Κατάρτιση του προς υποβολή φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
για την προγραμματική περίοδο 2021-2025, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι:
Α. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται μία μη τεχνική περίληψη του συνόλου της μελέτης.
Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται στοιχεία για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς και του
μελετητή της ΣΜΠΕ.
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Αναλύονται η σκοπιμότητα και οι στόχοι του προγράμματος. Επίσης συμπεριλαμβάνονται:
α) οι διεθνείς ή κοινοτικοί ή εθνικοί στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που αφορούν στο
πρόγραμμα,
β) ο τρόπος με τον οποίο οι στόχοι αυτοί και τα περιβαλλοντικά ζητήματα ελήφθησαν υπόψη κατά
την προετοιμασία του,
γ) η σχέση του με άλλα σχετικά σχέδια και προγράμματα.
Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται περιγραφή του προγράμματος με ιδιαίτερη αναφορά.
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