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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για τις ανάγκες του Έργου «Water reuse policies
advancement for resource efficient European regions» - με ακρωνύμιο ΑQUARES
Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Π. Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα».
2. Του Π. Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/23.10.2017), «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
όπως ισχύει.
3. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 70/2015 περί Ανασύστασης Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Α΄ 114).
4. Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/119/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων».
5. Του Π. Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
6. Του Π. Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου».
7. Toυ άρθρου 87 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α) για τη «Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού σε
χρηματοδοτούμενα, από ευρωπαϊκούς πόρους, προγράμματα Life».
8. Του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄133): «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
9. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογισμικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
10. Του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν 2190/1994 και
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
11. Του άρθρ. 30 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου σε
συγχρηματοδοτούμενες πράξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 14 παρ. 5, του Ν.4403/2016
(ΦΕΚ 125/Α/7.7.2016).
12. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ26059/10.10.2016 εγκυκλίου 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
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συμβάσεις μίσθωσης Έργου συμπεριλαμβανόμενων των παρατάσεων και ανανεώσεων των ανωτέρω
συμβάσεων.
13. Του Π.Δ. 164 (ΦΕΚ 134/Α/19.07.2004) όπως αυτές ισχύουν.
14. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 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».
15. Του ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/09.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-10-2000», όπως
ισχύει.
16. Των με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67440/8291/23-07-2019 (ΦΕΚ 510/Υ.Ο.Δ.Δ./02.08.2019) «Αυτοδίκαιη
λήξη θητείας του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας» και ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67875/8353/24-07-2019 (ΦΕΚ 510/Υ.Ο.Δ.Δ./02.08.2019) «Διορισμός
μετακλητού Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας» Αποφάσεων.
17. Της υπ’ αριθμ. 81986 / ΕΥΘΥ 712 / 31-07-2015 (ΦΕΚ 1822 /Β/24-08-2015) Υ. Α. του Συστήματος
Διαχείρισης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 –
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3 από 5 Έλεγχοι νομιμότητας δημοσιών συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014 –
2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
18. Του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/20061, και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 4.
19. Του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 12.
20. Του κειμένου εξειδίκευσης Οδηγιών για τους Έλληνες εταίρους σχετικό με τις διαδικασίες υλοποίησης
των Έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών στο πλαίσιο διαχείρισης και υλοποίησης των
ενταγμένων Έργων στα Επιχειρησιακά Πρόγραμμα του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία",
(http://www.interreg.gr/old/images/news/INTERREG/301211/News_30122011.pdf ).
21. Της με αριθμ. πρωτ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/106937/13465/20-11-2019 (ΦΕΚ 4321/Β/29.11.2019) Απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»,
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων Κωνσταντίνο - Ευάγγελο Αραβώση.
Αφού λάβαμε υπόψη:
1. Την από 31.5.2018 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ του επικεφαλής Εταίρου - Δικαιούχου
και των Εταίρων Δικαιούχων του έργου «Water reuse policies advancement for resource efficient
European regions - PG105592», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg Europe (ΑΔΑΜ:
19REQ005511072).
2. Την υπ΄ αριθμ. 41782/12-4-2019 (ΑΔΑ:ΩΡΓΣ465ΧΙ8-ΙΨΕ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης για την ένταξη του έργου «Water reuse policies advancement for resource efficient
European regions» - με ακρωνύμιο ΑQUARES, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg Europe στο
πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 075/2 με Κωδικό 2018ΣΕ07520005 και
συνολικό προϋπολογισμό 133.488,00 €.
3. Την από 16.5.2018 Σύμβαση Xρηματοδότησης (Subsidy Contract PG105592) μεταξύ της Διαχειριστικής
Αρχής του Προγράμματος Interreg Europe, Λίλλη Γαλλίας και της Περιφέρειας της Μούρθια, Ισπανία –
Regional Government of Murcia, General Direction of Water, επικεφαλής Εταίρος του έργου «Water
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reuse policies advancement for resource efficient European regions » - με ακρωνύμιο ΑQUARES, του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg (ΑΔΑΜ: 19REQ005519834).
Το εγκεκριμένο διακρατικό Πρόγραμμα “Interreg Europe”
Την υπ’ αριθμ. ΥΑ 300488/ΥΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099/Β/19.04.2016), «Σύστημα διαχείρισης και
ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.
Την ανάγκη υλοποίησης των δράσεων που έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Φυσικού
Περιβάλλοντος & Υδάτων 31.5.2018 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ του επικεφαλής
Εταίρου - Δικαιούχου και των Εταίρων Δικαιούχων του έργου.
Την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/31146/189/27.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΩΙ04653Π8-ΡΙΖ) Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος του Γεν. Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων για τη σύναψη συμβάσεων
μίσθωσης για τις ανάγκες του Έργου «Water reuse policies advancement for resource efficient
European regions» - με ακρωνύμιο ΑQUARES
Την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/32485/210/01.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΘΕΘ4653Π8-255) Απόφαση Γ. Γ.
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης για την
επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με
τίτλο «Water reuse policies advancement for resource efficient European regions» - με ακρωνύμιο
ΑQUARES.
Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/54109/32/05-06-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΣ74653Π8-ΟΤΘ) Απόφαση με θέμα
«Έγκριση: 1. Tου πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων για την επιλογή υποψηφίου
προς σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για την Διαχειριστική, Διοικητική, Επικοινωνιακή και
Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων/ Διεύθυνσης
Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος, στην υλοποίηση του έργου με τίτλο «Water reuse
policies advancement for resource efficient European regions» - με ακρωνύμιο ΑQUARES και, 2. Tου
προσωρινού αποτελέσματος της αξιολόγησης».
Το γεγονός ότι μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, το προσωρινό
αποτέλεσμα της αξιολόγησης του υποψηφίου που πληροί τους όρους συμμετοχής της οικείας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθίσταται οριστικό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με την κα Κασιδώνη Μαρία του Στεφάνου και της
Μαργαρίτας, με Α.Δ.Τ. ΑΜ517062, Α.Φ.Μ. 139288058, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, χρονικής διάρκειας από την
υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου AQUARES, ήτοι έως την 31.05.2023, έναντι του ποσού των
23.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών, το οποίο
θα καταβάλλεται, κατόπιν πιστοποίησης της καλής εκτέλεσης του παρασχεθέντος έργου και της
προσκόμισης όλων των προβλεπόμενων από τον νόμο παραστατικών.
Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Μίσθωσης Έργου είναι Διαχειριστική, Διοικητική, Επικοινωνιακή και
Τεχνική υποστήριξη της ΓΓΦΠΥ/ΔΣΔΥΥ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην υλοποίηση των
επιμέρους δράσεων του έργου με τίτλο «Water reuse policies advancement for resource efficient
European regions» - και ακρωνύμιο ΑQUARES, και συγκεκριμένα:
1. Υποστήριξη στην παρακολούθηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου
και σύνταξη των εκθέσεων προόδου, αιτημάτων πληρωμής, χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και
αναφορών του έργου στο σύστημα iolf.eu, για λογαριασμό της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Διαχείρισης
Υπηρεσιών Ύδατος της ΓΓΦΠΥ.
2. Παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του έργου.
3. Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου όλων των δράσεων.
4. Υποστήριξη στην σύνταξη του Επικοινωνιακού Πλάνου και της Στρατηγικής Επικοινωνίας του έργου.
5. Υποστήριξη στη λειτουργία και ενημέρωση της ιστοσελίδας του έργου, προετοιμασία του υλικού
διάχυσης των αποτελεσμάτων για λογαριασμό της ΓΓΦΠΥ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών

6. Υποστήριξη της οργάνωσης και συμμετοχή στις διακρατικές, τοπικές και τεχνικές συναντήσεις του
έργου.
7. Προετοιμασία υλικού και παρουσιάσεων για την εκπροσώπηση της ΓΓΦΠΥ στις διακρατικές συναντήσεις
των εταίρων του έργου.
8. Συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, δημιουργία
ενημερωτικών φυλλαδίων, σύνταξη τεχνικών και επιστημονικών άρθρων.
9. Υποστήριξη στην παρακολούθηση της πορείας των διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή
εξωτερικών συνεργατών παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου AQUARES.
10. Υποστήριξη στην παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων εξωτερικών συνεργατών,
και οποιαδήποτε άλλη εργασία κριθεί απαραίτητη για την υλοποίηση του Προγράμματος μετά από
οδηγίες του Υπευθύνου Έργου της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Διαχείρισης υπηρεσιών Ύδατος της Γενικής
Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σημειώνεται ότι, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής της συμβαλλόμενης καλύπτονται από τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου (κατηγορία δαπάνης: ταξίδια και διαμονή).
Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην ανωτέρω αντισυμβαλλόμενη η οποία οφείλει να προσέλθει στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων) για την
υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Μίσθωσης Έργου, εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της
παρούσας απόφασης στο σύστημα Διαύγεια. Πριν την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να προσκομίσει
στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος του Υ.Π.ΕΝ. αντίγραφο του ποινικού της
μητρώου, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος και των όποιων μεταβολών αυτής, φορολογική και
ασφαλιστική ενημερότητα. Εάν η αντισυμβαλλόμενη απασχολείται στον δημόσιο και στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα, οφείλει επιπλέον να προσκομίσει άδεια του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου, εφόσον
απαιτείται
Ο
Γενικός Γραμματέας Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων

Κωνσταντίνος-Ευάγγελος Αραβώσης
Κοινοποίηση:
1. κα Μαρία Κασιδώνη
Περικλέους 145Γ, Γέρακας Αττικής, ΤΚ15344
email: mariakasidoni@hotmail.com
2. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων
του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία INTERREG
EUROPE 2014-2020»
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65,
ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη
e-mail: interreg@mou.gr
3. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
4. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
Εσωτερική Διανομή:
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων
2. Φ.AQUARES
3. Μέλη Ομάδας Έργου
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