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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και των
εγγράφων της σύμβασης, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής
υπηρεσιών: «Τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων (ΓΓΦΠΥ)
για την υλοποίηση του έργου: PlasticBusters: διατήρηση της βιοποικιλότητας σε Θαλάσσιες
Προστατευόμενες Περιοχές (Marine Protected Areas/MPAs)» με ενάριθμο έργου 2018ΣΕ07520004,
ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG EUROPE 20142020»

Έχοντας υπόψη:

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

1. τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 2013»,
3. τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
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5. την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
6. τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,
8. τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
9. τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
10. τον ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών
του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την
τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των
υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α
167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με
«προνομιακό φορολογικό καθεστώς».
11. τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
12. το ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
13. τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
14. το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
15. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
16. το π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
17. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
18. τη με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/23.10.2017), «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, όπως ισχύει,
19. το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/23.10.2017), «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
όπως ισχύει,
20. το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού »
(ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015),
21. το Π.Δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
22. το Π.Δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών,
23. το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου»,
24. τη υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67440/8291/23-07-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 510) Απόφαση «Αυτοδίκαιη λήξη θητείας
του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
και την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67875/8353/24-07-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 510) Απόφαση «Διορισμός μετακλητού
Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»,
25. τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
26. την, υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/31664/3572 (ΑΔΑ: 91ΓΘ4653Π8-Ν8Ρ), Απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. «Διορισμός
Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
27. το Π.Δ. 62/2020 (ΦΕΚ 155 τ’ Α/ 05-08-2020) Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
28. την από 15/06/2019 Συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ του επικεφαλής εταίρου - δικαιούχου και των
εταίρων / δικαιούχων του έργου: "Plastic Busters: Διατήρηση της βιοποικιλότητας από τα πλαστικά στις
Θαλάσσιες Προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου" στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας
Interreg MED. (Project: PlasticBusters MPAs (3040), (AΔAM: 19REQ004961285),
29. τη με α.π. 41782/12-4-2019 Απόφαση Ένταξης του έργου "Plastic Busters: Διατήρηση της
βιοποικιλότητας από τα πλαστικά στις Θαλάσσιες Προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου" στο ΠΔΕ
(2019) στη ΣΑΕ 075/2 (ΑΔΑ: ΩΡΓΣ465ΧΙ8-ΙΨΕ),
30. το από 01/09/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων, όπου αναφέρεται στο προϋπολογισμό (Budget Reallocation) της εν θέματι
σύμβασης,
31. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την έγκριση:
1. της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία ανάθεσης και κριτήριο την «πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής», μέσω του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4412/2016, όπως ισχύει, με σκοπό τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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παροχής υπηρεσιών «Τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων
(ΓΓΦΠΥ) για την υλοποίηση του έργου: PlasticBusters: διατήρηση της βιοποικιλότητας σε Θαλάσσιες
Προστατευόμενες Περιοχές (Marine Protected Areas/MPAs)»,
2. των Τεχνικών Προδιαγραφών για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Τεχνική υποστήριξη
της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων (ΓΓΦΠΥ) για την υλοποίηση του έργου:
PlasticBusters: διατήρηση της βιοποικιλότητας σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές (Marine
Protected Areas/MPAs)», με ενάριθμο έργου 2018ΣΕ07520004, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG EUROPE 2014-2020», (CPVs: 90713000-8 , 79950000-8,
63515000-2)
3. των όρων διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, όπως καθορίζονται στην οικεία Διακήρυξη, η
οποία συντάχθηκε από τις Δ/νσεις, Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος και Προστασίας &
Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της,
4. της προκήρυξης (περίληψη της Διακήρυξης) του ανωτέρω Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, η οποία
επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της,
5. των λοιπών εγγράφων της σύμβασης για τον ανωτέρω Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, όπως συντάχθηκαν
από τις Δ/νσεις, Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος και Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου
Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., ήτοι:
1. το Τυποποιημένο Έντυπο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Συμβάσεων (ΤΕΥΔ),
2. τα υποδείγματα:
α) καταλόγου παρόμοιων Συμβάσεων,
β) βιογραφικού σημειώματος,
γ) πίνακα της Προτεινόμενης Ομάδας Έργου,
δ) εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,
ε) εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
ζ) οικονομικής προσφοράς,
τα οποία επισυνάπτονται στο τεύχος Διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
Απόφασης.

Β. Τη διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της σύμβασης, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδ.
ΣΑ: 2018ΣΕ07520004 της ΣΑΕ 0752 του ΠΔΕ και ανέρχεται σε 67.743,27€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% (ΦΠΑ: 16.258,39€), ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 84.001,66€.
Η Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος, του Υ.Π.ΕΝ., εντέλλεται να προχωρήσει σε όλες
τις απαιτούμενες ενέργειες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης της οικείας σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων ενεργειών για τη δημοσιότητα του διαγωνισμού, σύμφωνα με
τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τους όρους της οικείας Διακήρυξης.
Οι Δ/νσεις Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος και Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου
Περιβάλλοντος, του Υ.Π.ΕΝ., εντέλλονται να προσαρμόσουν τη Διακήρυξη και το περιεχόμενο των λοιπών
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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εγγράφων της σύμβασης του σημείου (Α) της παρούσας, αναφορικά με τις καταληκτικές ημερομηνίες του
διαγωνισμού και άλλες προθεσμίες.
Ο
Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Υδάτων

Νικόλαος Μιχαλόπουλος
Συνημμένα:
1.το Τεύχος της Διακήρυξης μαζί με,
2.τα έγγραφα της Σύμβασης, όπως αναφέρονται
στην παράγραφο Α.5 της Παρούσης
3.την περίληψη Διακήρυξης (Προκήρυξη)

Κοινοποίηση:
1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης το Επιχειρησιακού
Προγράμματος ευρωπαϊκης εδαφικής
συνεργασίας (Interreg MED Programme)
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, ΤΚ 57 001, Πυλαία,
Θεσαλλονίκη
interreg@mou.gr

2. ΥΠΕΝ/Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης,
Μεσογείων 119, ΤΚ 11526, Αθήνα
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού
Περιβάλλοντος & Υδάτων
2. Γενική Διεύθυνση Υδάτων
3. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης
Υπηρεσιών Ύδατος
4. Διεύθυνση Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου
Περιβάλλοντος
5. Φ. PLASTIC BUSTERS
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