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ΑΠΟΦΑΣΗ
Σύναψη μίας (1) Σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ανάθεσης Έργου, για την υποστήριξη της

Διεύθυνσης Προστασίας Δασών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE Grin «Προώθηση
της αστικής ενσωμάτωσης των Πράσινων Υποδομών για τη βελτίωση της κλιματικής
διακυβέρνησης των πόλεων - Promoting urban integration of Green INfrastructure to
improve climate governance in cities - "LIFE17 GIC/GR/000029 LIFE GrIn"».
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (ΦΕΚ Α 133).
2. Την παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) «..Για τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014−2020..», όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 14
του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α΄125).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, ∆ιοικητικών και
Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ∆ιαδίκτυο "Πρόγραμμα ∆ιαύγεια" και άλλες
διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄ 206) «Τροποποίηση και συμπλήρωση
διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 123).
7. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 121).
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8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας» (ΦΕΚ A΄ 160).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 70/2015 περί Ανασύστασης Υπουργείου
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 114).
10. Τις διατάξεις του ΠΔ 164/2004 (ΦΕΚ Α΄ 134) όπως αυτές ισχύουν.
11. Την Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67875/8353/24.7.2019 Απόφαση Πρωθυπουργού και
Υπουργού Π.ΕΝ. «Διορισμός μετακλητού γενικού Γραμματέα Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κου
Κωνσταντίνου Αραβώση» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 510).
12. Την Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/106937/13465/20.11.2019 Απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ.
«Εξουσιοδότηση υπογραφής "με εντολή Υπουργού" του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας στον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
Κωνσταντίνο-Ευάγγελο Αραβώση» (ΦΕΚ Β΄4321).
13. Τη με αριθμ. 29092/08.03.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του έργου στην ΣΑΕ 084/2 του
ΤΟΜΕΑ ΔΑΣΗ με ΚΑ ΣΑΕ/MIS 2019ΣΕ08420001 και ονομασία έργου «Προώθηση της
αστικής ενσωμάτωσης των Πράσινων Υποδομών για τη βελτίωση της κλιματικής
διακυβέρνησης των πόλεων-Promoting urban integration of GReen INfrastructure to
improve climate governance in cities - "LIFE17 GIC/GR/000029 LIFE GrIn"» (ΑΔΑ:
6ΩΛΩ465ΧΙ8-77Ρ) και με εγκεκριμένο προϋπολογισμό το ποσό των 84.580,00 €.
14. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ26059/10.10.2016 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης με την οποία δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως
ισχύει, για προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ,
του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών προγραμμάτων με συμβάσεις εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία απασχόληση καθώς και με
συμβάσεις μίσθωσης Έργου συμπεριλαμβανόμενων των παρατάσεων και
ανανεώσεων των ανωτέρω συμβάσεων.
15. Τον Κανονισμό 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και
τη Δράση για το Κλίμα (LIFE).
16. Τη με αριθμό LIFE17 GIC/GR/000029 της 06.06.2018 Σύμβαση Χορηγίας (GRANT
AGREEMENT) μεταξύ του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ – ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έργο «Προώθηση της αστικής
ενσωμάτωσης των Πράσινων Υποδομών για τη βελτίωση της κλιματικής
διακυβέρνησης των πόλεων - Promoting urban integration of GReen INfrastructure
to improve climate governance in cities - "LIFE17 GIC/GR/000029 LIFE GrIn"».
17. Το από 30/11/2018 «Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Γεωργικού
Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας» για την υλοποίηση του έργου LIFE GrIn, στα άρθρα του οποίου
περιγράφονται οι ρόλοι και υποχρεώσεις ενός εκάστου των Συμβαλλομένων
Μερών.
18. Την
Α.Π.:
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/123602/3773/30.12.2019
Πρόσκληση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μιας (1) Σύμβασης
Ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Προστασίας
Δασών στο πλαίσιο του έργου «Προώθηση της αστικής ενσωμάτωσης των
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Πράσινων Υποδομών για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεωνPromoting urban integration of GReen INfrastructure to improve climate governance
in cities - "LIFE17 GIC/GR/000029 LIFE GrIn"».
19. Το από 14.02.2020 Πρακτικό της Ομάδας Έργου για την Αξιολόγηση των
υποβληθεισών προτάσεων, για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης ιδιωτικού δικαίου
ανάθεσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE Grin «Προώθηση της αστικής ενσωμάτωσης των
Πράσινων Υποδομών για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων Promoting urban integration of Green INfrastructure to improve climate governance
in cities - "LIFE17 GIC/GR/000029 LIFE GrIn"» .
20. Την Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/24655/1088/05.03.2020 ΑΠΟΦΑΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ του από
14.02.2020 Πρακτικού Ομάδας Έργου για την Αξιολόγηση των υποβληθεισών
προτάσεων, για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ανάθεσης έργου
για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών στο πλαίσιο υλοποίησης
του έργου LIFE Grin «Προώθηση της αστικής ενσωμάτωσης των Πράσινων
Υποδομών για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων - Promoting
urban integration of Green INfrastructure to improve climate governance in cities "LIFE17 GIC/GR/000029 LIFE GrIn"» (ΑΔΑ:9ΚΑ44653Π8-4ΟΓ).
21. Το από 26.3.2020 Πρακτικό της Ομάδας Έργου, με το οποίο εξετάστηκε και
αποφασίστηκε η απόρριψη της υποβληθείσας με Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/26965/1174/
11.3.2020 ένστασης κατά της διαδικασίας επί των αποτελεσμάτων του Β΄
προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων, όπως αυτός εγκρίθηκε με την Α.Π.:
ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/24655/1088/05.03.2020 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Συντονισμού
Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ.
22. Το Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/31750/1409/23.04.2020 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών
και Δασικού Περιβάλλοντος.

Αποφασίζουμε:
Τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με
φυσικό πρόσωπο (εξωτερικό συνεργάτη) για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Προστασίας
Δασών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE Grin «Προώθηση της αστικής ενσωμάτωσης
των Πράσινων Υποδομών για τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων Promoting urban integration of Green INfrastructure to improve climate governance in cities
- "LIFE17 GIC/GR/000029 LIFE GrIn"» και συγκεκριμένα:
Θέση: Θ1 Δασολόγος
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων του Έργου
ως εξής:
 Δράσεις C.
Συμβολή στην Κατάρτιση κατευθυντήριων (οδηγιών) για τον στρατηγικό σχεδιασμό και
τη διαχείριση των Περιοχών Αστικού Πρασίνου σε σχέση με την Κλιματική Αλλαγή, στην
Ανάπτυξη ενός συστήματος δεικτών για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση παρακολούθηση των Περιοχών Αστικού Πρασίνου σε σχέση με την κλιματική αλλαγή,
στην Ανάπτυξη πλατφόρμας συνεργασίας και μητρώου αστικών πράσινων υποδομών,
στην Κατάρτιση 10ετούς διαχειριστικού σχεδίου για τις Περιοχές Αστικού Πρασίνου
στους δύο Δήμους, στην Υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων διαχείρισης από τους δύο
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δήμους, όπως έχουν προβλεφθεί από τις ΜΣΣ, στη Βελτίωση τοπικών και εθνικών
πολιτικών (ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών και επίλυση αντικρουόμενων απόψεων)
και στο Σχέδιο αναπαραγωγής και μεταφοράς των αποτελεσμάτων του έργου.
 Δράσεις E.
Συμβολή στην υλοποίηση των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου,
όπως είναι η παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού, η
δικτύωση, η ιστοσελίδα κτλ. και συμμετοχή σε επιστημονικές και άλλου τύπου
συναντήσεις για την παρουσίαση και προώθηση των σκοπών και των αποτελεσμάτων
του έργου.
 Δράσεις F
Συμβολή στη διαχείριση του έργου (συμπεριλαμβανόμενης της κάλυψης όλων των
απαιτήσεων για τη σύνταξη και υποβολή αναφορών/εκθέσεων σχετικών με την πρόοδο
υλοποίησης του έργου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή). Επιπλέον θα συμμετέχει σε όλες τις
συναντήσεις του έργου προκειμένου να παρακολουθεί την υλοποίησή του ώστε να
αποφευχθούν σημαντικές καθυστερήσεις και σοβαρά προβλήματα που θα μπορούσαν
να θέσουν σε κίνδυνο την έγκαιρη ολοκλήρωση των δράσεών, όπου και θα παρουσιάζει
την πρόοδο του έργου.
με τον κο Παπασπυρόπουλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου, χρονικής διάρκειας από την
υπογραφή της έως τη λήξη του έργου 31/12/2021, έναντι του ποσού των χιλίων οκτακοσίων
πενήντα Ευρώ (1.850,00€) ανά μήνα απασχόλησης στο έργο, στο οποίο περιλαμβάνεται ο
Φ.Π.Α. και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και εισφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Το συνολικό κόστος για τον Εργοδότη καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, δεν δύναται να
υπερβαίνει το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €), στο οποίο περιλαμβάνεται ο
Φ.Π.Α. και όλες οι νόμιμες κρατήσεις και εισφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και
θα του καταβάλλεται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του.
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στoν ανωτέρω ανάδοχο, o οποίος οφείλει να προσέλθει
εντός 5 εργάσιμων ημερών στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Π.ΕΝ. για την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ
Κοινοποίηση:
-Γραφείο Υπουργού Π.ΕΝ., κου Κ. Χατζηδάκη
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υ.Π.ΕΝ., κου Ν. Μιχαλόπουλου
-Γραφείο Γεν. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Υ.Π.ΕΝ., κου Α. Πατραμάνη

