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ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, ισχύουν οι κατωτέρω 

ορισμοί:  

 

 

- Αντιστάθμιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου: αγορά πιστωτικών μορίων 

άνθρακα για την αντιστάθμιση εκπομπών παραγόμενων αλλού. 

- Πιστωτικό μόριο άνθρακα: Εξοικονόμηση ισοδύναμου 1 τόνου CO2. 

- EMAS (σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου): σύστημα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης θεμελιωμένο στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1221/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της 

εκούσιας συμμετοχής των οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης 

και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

761/2001 και των αποφάσεων της Επιτροπής 2001/681/ΕΚ και 2006/193/ΕΚ. 

- EUETS: European Union Emission Trading Scheme (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων 

Εκπομπών της ΕΕ). 

- ITL: International Transaction Log (διεθνές σύστημα καταγραφής συναλλαγών): κάθε 

έργο που ένας συμβαλλόμενος επιθυμεί να καταχωρίσει στη βάση δεδομένων του ΟΗΕ 

πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο τηρεί τους κανόνες που συμφωνήθηκαν βάσει του 

Πρωτοκόλλου του Κιότο. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος αυτός, το έργο λαμβάνει έναν 

αριθμό ITL και καταχωρείται στη βάση δεδομένων.   

- GHG: Αέρια του θερμοκηπίου. 

 

 

1. Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) των θεσμικών οργάνων της 

ΕΕ 

 

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία  συμβάσεων εφαρμόζουν 

σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS) σύμφωνα με το πρότυπο EMAS. Όλα τα 

θεσμικά όργανα μετρούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους, 

συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων σχετικά με σημαντικές περιβαλλοντικές 

παραμέτρους, όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η κατανάλωση πόρων, η παραγωγή 

και διαχείριση αποβλήτων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λπ. 

 

 

2. Διαχείριση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα συμμετέχοντα ιδρύματα 

 

Στο πλαίσιο των αντίστοιχων EMS, όλα τα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα διαχειρίζονται τις 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που παράγουν με απώτερο σκοπό να τις μειώσουν στο 

μέγιστο δυνατό. Η διαχείριση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου περιλαμβάνει τον 

ετήσιο υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος1 για κάθε συμμετέχον θεσμικό όργανο, την 

υλοποίηση των στόχων μείωσης ή/και τη διαχείριση σχεδίου δράσης.  

                                                 
1 Λόγω των δραστηριοτήτων τους, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έχουν επηρεάζουν πραγματικά την 

υπερθέρμανση του πλανήτη. Το ανθρακικό αποτύπωμά τους επιτρέπει τον ποσοτικό υπολογισμό αυτής της 

επίδρασης, μέσω της ταυτοποίησης όλων των αερίων του θερμοκηπίου που δημιουργούνται από αυτές τις 

δραστηριότητες. Έξι βασικά αέρια αποτελούν την πηγή της υπερθέρμανσης του πλανήτη και για το ανθρακικό 

αποτύπωμά τους εκφράζονται σε τόνους ισοδύναμου CO2. Το ανθρακικό αποτύπωμα μιας επιχείρησης ή ενός 
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Η προτεραιότητα για όλα τα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα συνίσταται στην πρόληψη των 

εκπομπών άνθρακα, όπου τούτο είναι δυνατό, και στη μείωση των εκπομπών, όπου αυτές δεν 

μπορούν να αποφευχθούν. Δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι εκπομπές δεν μπορούν 

να μειωθούν άλλο και ότι είναι αδύνατο να μηδενιστούν εντελώς, όλα τα συμμετέχοντα 

θεσμικά όργανα συμφώνησαν να υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης με αντικείμενο την κοινή 

αντιστάθμιση των εκπομπών άνθρακα που είναι αδύνατο να μειωθούν περαιτέρω από το έτος 

2019 και έπειτα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που διέπουν την εν λόγω κοινή αντιστάθμιση 

θεσπίζονται στην απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 7ης 

Οκτωβρίου 2015, με την οποία δίνεται εξουσιοδότηση για την εφαρμογή συστήματος 

αντιστάθμισης του συνόλου των εκπομπών άνθρακα του Κοινοβουλίου που δεν μπορούν να 

μειωθούν άλλο. 
 

Στις 7 Οκτωβρίου 2015 το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έλαβε τις κατωτέρω 

αποφάσεις: 

« 

 συμφωνεί σχετικά με την αντιστάθμιση των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών που οφείλονται σε 

πτήσεις των βουλευτών από τη χώρα προέλευσής τους προς τις Βρυξέλλες και το 

Στρασβούργο και το αντίστροφο, σε ετήσια βάση [...]· 

 

 προβλέπει κονδύλια για προγράμματα στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 

Ειρηνικού (ΑΚΕ), ή, εφόσον τα προγράμματα αυτά δεν είναι διαθέσιμα, είτε σε χώρες 

που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) με καταρτισμένα εθνικά 

σχέδια δράσης είτε σε χώρες που καλύπτονται από την Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση 

(Euromed)/Ένωση για τη Μεσόγειο (UfM), σε χώρες που είναι υποψήφιες για 

προσχώρηση στην ΕΕ ή στα κράτη μέλη της ΕΕ· 

 συμφωνεί με τον ευρέως αποδεκτό χρυσό κανόνα ως ποιοτικό πρότυπο για τα 

αντισταθμιστικά έργα στις αναπτυσσόμενες χώρες.» 

 

Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών επιδιώκει να δημιουργήσει τις συνθήκες που θα 

καταστήσουν δυνατή την εφαρμογή εν λόγω συστήματος αντιστάθμισης στο σύνολο των 

εκπομπών των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων για το 2019.  

 

3. Ελάχιστες ειδικές απαιτήσεις 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών με σκοπό 

την υπογραφή σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την αγορά αντισταθμιστικών πιστωτικών 

μορίων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσας 

συγγραφής υποχρεώσεων.  

Τα συμμετέχοντα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα επιθυμούν την αντιστάθμιση του συνόλου των 

αναπόφευκτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που παράγουν για το 2019. Η εκτιμώμενη 

                                                 
οργανισμού προσδιορίζεται μέσω των άμεσων και έμμεσων εκπομπών που προκαλούνται από τις 

δραστηριότητές της/του. 
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ποσότητα αυτών των εκπομπών ανέρχεται σε 188.000 τόνους. Η ποσότητα των 

αντισταθμιστικών μορίων θα αγοραστεί με μία και μόνη πράξη δυνάμει της παρούσας 

σύμβασης. 

 

Τα προσφερόμενα από τον προσφέροντα αντισταθμιστικά πιστωτικά μόρια εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου οφείλουν να πληρούν ΟΛΑ τα κατωτέρω κριτήρια: 

 

1) Ο προσφέρων οφείλει να προσφέρει 188.000 πιστωτικά μόρια αντιστάθμισης εκπομπών 

άνθρακα αποκτημένα μέσω τριών έργων υπαγόμενων σε τουλάχιστον δυο διαφορετικούς 

τύπους έργων2. Τα προσφερόμενα από ένα έργο πιστωτικά μόρια δεν μπορούν να ξεπερνούν 

το 70 % του συνόλου σε αναλογία. 

 

2) Τα έργα σε αναπτυσσόμενες χώρες3 πρέπει να είναι επιπέδου Gold Standard ή Gold 

Standard CDM4, και σε όλες τις περιπτώσεις προτιμώνται κατά πολύ τα έργα επιπέδου Gold 

Standard σε σχέση με τα μη επιπέδου Gold Standard. Ο στόχος είναι η αντιστάθμιση του 

συνολικού όγκου των αναπόφευκτων εκπομπών άνθρακα όλων των συμμετεχόντων θεσμικών 

οργάνων της ΕΕ.  

 

3) Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να βρίσκονται αποκλειστικά στις κατωτέρω χώρες: 

 

 μία ή περισσότερες χώρες της Ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και 

Ειρηνικού5 (χώρες ΑΚΕ) ή, εάν τέτοια έργα δεν είναι διαθέσιμα, 

                                                 
2 Αιολικά, Υδροηλεκτρικά από ροή ύδατος, Βιομάζας, Βιοαερίου, Ηλιακά, Μεγάλα υδροηλεκτρικά, 

Δενδροφύτευσης, Βελτιωμένης δασικής διαχείρισης, Μεθανίου Υγειονομικής Ταφής, κλπ.  

3 Για τους σκοπούς της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων, «αναπτυσσόμενη χώρα» θεωρείται κάθε χώρα που 

δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β του πρωτοκόλλου του Κιότο. Ως εκ τούτου, η κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνει όλες τις χώρες πλην των κατωτέρω 38: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο Βουλγαρία, Καναδάς, 

Κροατία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, 

Ιρλανδία, Ιταλία, Ιαπωνία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μονακό, Κάτω Χώρες, Νέα 

Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, 

Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ. 

4 Το Gold Standard είναι ένα πρότυπο για την δημιουργία ποιοτικών έργων μείωσης εκπομπών στον Μηχανισμό 

Καθαρής Ανάπτυξης (CDM), στην Κοινή Εφαρμογή (JI) και στην Εθελοντική Αγορά Ρύπων Άνθρακα. 

Σχεδιάστηκε προκειμένου τα πιστωτικά μόρια άνθρακα όχι μόνο να είναι πραγματικά και επαληθεύσιμα, 

αλλά και να συμβάλλουν με μετρήσιμο τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη παγκοσμίως. Το Gold Standard είναι 

το πρότυπο που επέλεξαν πολλές κυβερνήσεις, πολυεθνικές και ο ΟΗΕ, και το μόνο πρότυπο πιστοποίησης 

που εμπιστεύονται και αποδέχονται πάνω από 80 ΜΚΟ παγκοσμίως. Το Gold Standard θεσπίστηκε το 2003 

από την WWF και άλλες διεθνείς ΜΚΟ ως πρότυπο βέλτιστων πρακτικών για έργα που μειώνουν τις 

εκπομπές άνθρακα βάσει του Μηχανισμού Καθαρής Ανάπτυξης (CDM) του ΟΗΕ. Η Gold Standard 

Foundation έχει την έδρα της στη Γενεύη. Έχει καταχωρηθεί ως μη κερδοσκοπικό ίδρυμα βάσει του 

ελβετικού δικαίου: http://www.goldstandard.org/ 

5 Η Ομάδα ΑΚΕ αποτελείται σήμερα από 79 κράτη μέλη, που έχουν όλα υπογράψει τη συμφωνία του Κοτονού, 

η οποία τα συνδέει με την Ευρωπαϊκή Ένωση: 48 χώρες της Υποσαχάρεας Αφρικής, 16 χώρες της 

Καραϊβικής και 15 του Ειρηνικού: Ανγκόλα - Αντίγουα και Μπαρμπούδα - Πράσινο Ακρωτήριο - Κομόρες 

- Μπαχάμες - Μπαρμπάδος - Μπενίν - Μποτσουάνα - Μπουρκίνα Φάσο - Μπουρούντι - Καμερούν - 

Κεντροαφρικανική Δημοκρατία - Τσαντ - Κονγκό (Μπραζαβίλ) - Κονγκό (Κινσάσα) - Νήσοι Κουκ - Ακτή 

Ελεφαντοστού - Κούβα - Τζιμπουτί - Ντομίνικα - Δομινικανή Δημοκρατία - Ερυθραία - Αιθιοπία - Φίτζι - 

Γκαμπόν - Γκάμπια - Γκάνα - Γρενάδα - Δημοκρατία Γουινέας - Γουινέα Μπισάου - Ισημερινή Γουινέα - 

Γουιάνα - Αϊτή - Τζαμάικα - Κένυα - Κιριμπάτι - Λεσότο - Λιβερία - Μαδαγασκάρη - Μαλάουι - Μάλι - 

Νήσοι Μάρσαλ - Μαυριτανία - Μαυρίκιος - Μικρονησία - Μοζαμβίκη - Ναμίμπια - Ναουρού - Νίγηρας - 

Νιγηρία - Νιούε - Παλάου - Παπούα Νέα Γουινέα - Ρουάντα - Άγιος Χριστόφορος και Νέβις - Αγία Λουκία 
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 είτε σε μια ή περισσότερες από τις χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή 

Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) με καταρτισμένα εθνικά σχέδια δράσης6· 

 είτε σε μια ή περισσότερες από τις χώρες που καλύπτονται από την 

Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση (Euromed)/Ένωση για τη Μεσόγειο (UfM)7· 

 είτε σε μια ή περισσότερες χώρες που είναι υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ8, 

 είτε σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ9. 

 

4) Απαιτείται η υποβολή αποδεικτικού απόσυρσης (οριστικής διαγραφής) των μορίων από το 

σχετικό μητρώο. Απαιτείται σαφής αναγραφή του συνολικού αριθμού αγοραζόμενων μορίων 

και του αριθμού μορίων που αγοράζει καθένα από τα συμμετέχοντα ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα. Η επίσημη καταγραφή της απόσυρσης μορίων πρέπει να αναφέρει τα πλήρη ονόματα 

όλων των συμμετεχόντων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για λογαριασμό των οποίων 

αγοράστηκαν και αποσύρθηκαν τα μόρια. 

 

5) Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν λεπτομερή περιγραφή του έργου που να 

αναγράφει την ακριβή τοποθεσία του και να επισημαίνει τα περιβαλλοντικά οφέλη. 

 

6) Για έργα επιπέδου Gold Standard, απαιτείται υποβολή αποδεικτικού της πιστοποίησης Gold 

Standard. Για έργα επιπέδου Gold Standard CDM, οι προσφέροντες οφείλουν επίσης να 

υποβάλουν τον αριθμό ταυτότητας έργου από το ITL (διεθνές σύστημα καταγραφής 

συναλλαγών) και το σύνδεσμο προς τον ιστότοπο της UNFCCC (σύμβαση πλαίσιο του ΟΗΕ 

για την κλιματική αλλαγή) με αριθμό μητρώου του έργου, τεχνική τεκμηρίωση και περιγραφή 

του έργου.  Για κάθε άλλο πρότυπο, οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τα κατάλληλα 

αποδεικτικά της πιστοποίησης του έργου. 

 

7) Πρέπει να έχουν ήδη εκδοθεί, δηλ. η μείωση εκπομπής πρέπει να έχει ήδη γίνει τη στιγμή 

της αγοράς των μορίων. Ειδικότερα, οι μειώσεις εκπομπών που δίνουν δικαίωμα σε ανθρακικό 

πιστωτικό μόριο πρέπει να έχουν γίνει στο διάστημα από 1ης Ιανουαρίου 2014 έως 31 

Δεκεμβρίου 2019 (έτος προέλευσης πιστωτικού μορίου 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 και 

2019). 

 

                                                 
- Νήσοι Σολομώντος - Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες - Σαμόα - Σάο Τομέ και Πρίνσιπε - Σενεγάλη - 

Σεϋχέλλες - Σιέρα Λεόνε - Σομαλία - Νότια Αφρική - Σουδάν - Σουρινάμ - Σουαζιλάνδη - Τανζανία - 

Ανατολικό Τιμόρ - Τόγκο - Τόνγκα - Τρινιδάδ και Τομπάγκο - Τουβαλού - Ουγκάντα - Βανουάτου - Ζάμπια 

- Ζιμπάμπουε 

6 Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Αίγυπτος, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μολδαβία, Μαρόκο, Παλαιστίνη, 

Τυνησία, Ουκρανία 

7 Αλβανία, Αλγερία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαυριτανία, Πριγκιπάτο του 

Μονακό, Μαυροβούνιο, Μαρόκο, Παλαιστίνη, Τυνησία, Τουρκία 

8 Αλβανία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία, Τουρκία 

9 Σημειωτέον ότι, μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου, την 

1η Φεβρουαρίου 2020, ιδίως δε τα άρθρα 127 παράγραφος 6, 137 και 138, οι αναφορές σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να νοείται 

ότι περιλαμβάνουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα στο Ηνωμένο 

Βασίλειο. Ως εκ τούτου, οι κάτοικοι και οι οντότητες του ΗΒ είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν στο πλαίσιο 

της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 
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Η παρούσα σύμβαση αποκλείει τα μόρια που προέρχονται από έργα που έχουν σχέση με 

την καταστροφή βιομηχανικών αερίων (ιδίως NOx και HFC), πυρηνικών 

εγκαταστάσεων, θερμοηλεκτρικών εγκαταστάσεων άνθρακα, και υδροηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων παραγωγής άνω των 20 MW.  
 

Κατά την υποβολή της προσφοράς, ο προσφέρων οφείλει να συνυποβάλει όλα τα αποδεικτικά 

στοιχεία που είναι αναγκαία για να δείξει ότι το ή τα έργα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 

που ορίζει η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να πραγματοποιήσει 

οποιονδήποτε έλεγχο κρίνει αναγκαίο, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων εκ των υστέρων 

ελέγχων. 

 

 

4. Παραδοτέα και υποβολή εκθέσεων 

Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει τα παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία στον προϊστάμενο της 

Μονάδας EMAS του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης:  

 

1. Πιστοποιητικό με την ένδειξη «Αντιστάθμιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Δικαστηρίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών για το 2019». Το 

πιστοποιητικό πρέπει επίσης να αναγράφει τον αριθμό του αντισταθμιστικού ισοδύναμου 

τόνων CO2, στο σύνολο και ανά συμμετέχον θεσμικό όργανο, το ποσό που καταβάλλεται 

και το όνομα και την τοποθεσία των έργων που χρησιμοποιήθηκαν και, σε περίπτωση 

έργου ή έργων επιπέδου Gold Standard, να περιέχει την εξής δήλωση: «Το έργο 

διαθέτει/Τα έργα διαθέτουν πιστοποίηση Gold Standard που αντιστοιχεί στο υψηλότερο 

πρότυπο έργων μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και είναι συμβατή με το 

ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου». 

 

2. Συγκεκριμένα στοιχεία ταυτότητας (π.χ. σειριακό αριθμό) των χρησιμοποιούμενων 

μορίων και το απαιτούμενο αποδεικτικό εγγραφής στο κατάλληλο μητρώο, για την 

πλήρη ιχνηλασιμότητα του κάθε πιστωτικού μορίου. Τα πιστωτικά μόρια πρέπει να 

ακυρωθούν και να αποσυρθούν πλήρως και οριστικά από την αγορά εξ ονόματος του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών. Ο ανάδοχος 

οφείλει να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία από τα ανωτέρω μητρώα ότι όντως 

εκτελέστηκαν οι συγκεκριμένες ενέργειες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ένας 

εντεταλμένος από αυτό οργανισμός δύναται να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο για να 

επαληθεύσει την ιχνηλασιμότητα των πιστωτικών μορίων και την εκτέλεση των 

ενεργειών ακύρωσης. 

 

3. Περιγραφή και λεπτομερή παρουσίαση του ή των έργων, συνοδευόμενη από: 

 

- Έκθεση για τα περιβαλλοντικά οφέλη από τα πιστωτικά μόρια που αγοράζουν τα 

προαναφερθέντα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·  
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- Τουλάχιστον 10 φωτογραφίες σε ηλεκτρονική μορφή (JPG ή συμβατή μορφή, 

ελαχίστων διαστάσεων 5.000 x 5.000 pixels). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποδεχθεί ή να απορρίψει τις φωτογραφίες, εάν 

κρίνει ότι η ποιότητά τους δεν είναι η κατάλληλη, και να ζητήσει νέες· 

 

- Ένα αρχείο βίντεο σε ηλεκτρονική μορφή (mpeg4 ή συμβατή μορφή) ελάχιστης 

διάρκειας 2 λεπτών και μέγιστης διάρκειας 5 λεπτών, που να παρουσιάζει και να εξηγεί 

τις θετικές επενέργειες του συγκεκριμένου έργου στο κλίμα και στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η παρουσίαση πρέπει να αναφέρει ρητώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών, καθώς και να περιγράφει ευκρινώς τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

οφέλη από την οικονομική ενίσχυσή του και από την υπεύθυνη δέσμευσή του. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποδεχθεί ή να απορρίψει 

το βίντεο, εάν κρίνει ότι η ποιότητά του δεν είναι η κατάλληλη, και να ζητήσει νέο· 

 

Όλα τα τεκμήρια και υλικά που υποβάλλονται σε σχέση με την παρούσα σύμβαση καθίστανται 

ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

Ο Προϊστάμενος της Μονάδας EMAS του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαθέτει επτά εργάσιμες 

ημέρες για να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία ή να προβεί εγγράφως σε οριστική 

παραλαβή των υπηρεσιών.  

 

Εάν απαιτηθούν περαιτέρω πληροφορίες, ο ανάδοχος διαθέτει πέντε εργάσιμες ημέρες για να 

υποβάλει τα νέα τεκμήρια λαμβάνοντας υπόψη τις επισημάνσεις.  

 

Μόλις λάβει γραπτή κοινοποίηση της οριστικής παραλαβής των υπηρεσιών από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, ο ανάδοχος υποβάλλει το τιμολόγιό του σε συμφωνία με τους όρους της 

σύμβασης. 


