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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης
και των λοιπών εγγράφων, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και την εκπόνηση του έργου
παροχής υπηρεσιών «Επικοινωνία και Διάχυση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Integrated
actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area”
(«Ολοκληρωμένες Δράσεις για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας στη
Διασυνοριακή Περιοχή») - Ακρωνύμιο: FLOODGUARD».

Έχοντας υπόψη:
1.

2.
3.
4.

5.

Το 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.
Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης, δημόσιο
λογισμικό κλπ.» και ειδικότερα το άρθρο 79.
Τις διατάξεις 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)».
Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/23.10.2017), «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας», σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 322/2013 (ΦΕΚ 679/Β/2013) «Οργάνωση της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ», όπως ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος:
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και κεντρικής
δημόσιας διοίκησης».
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6.

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».
7. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου».
9. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67440/8291/23-07-2019 (ΦΕΚ 510/Υ.Ο.Δ.Δ./02.08.2019) Απόφαση
«Αυτοδίκαιη λήξη θητείας του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και την υπ. αριθμ.. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67875/8353/24-072019 (Υ.Ο.Δ.Δ., 510) Απόφαση «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
10. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/106937/13465/20-11-2019 (ΦΕΚ 4321/Β/29.11.2019) Απόφαση 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.
11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Η.Π. 31822/1542/20.07.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1108) για την
Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας» του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 177772/924/14.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2140).
12. 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”».
13. Την από 22/03/2019 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ του
Επικεφαλής Εταίρου - Δικαιούχου και των Εταίρων / Δικαιούχων του έργου: «Integrated actions
for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area», με ακρωνύμιο
FLOODGUARD στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A «ΕλλάδαΒουλγαρία 2014-2020» (ΑΔΑΜ: 20REQ006177730 2020-01-20).
14. Την υπ’ αριθμ B4.5b.01 από 01/04/2019 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract, No
B4.5b.01) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και του Κύριου Διακιούχου (Lead Beneficiary) του έργου, Fire
Safety and Civil Protection Directorate, Ministry of Interior, Bulgaria (ΑΔΑΜ: 20REQ006177734
2020-01-2020).
15. Τον κανονισμό (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.
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16. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 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.
17. Την «Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των
δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου ”Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία”».
18. Το εγκεκριμένο διακρατικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 20142020».
19. Το τεχνικό δελτίο του έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων τους και τον
προϋπολογισμό τους. (Application Form, Applicant’ s Package, κλπ)
20. Την υπ΄αριθμ. 53046/17.5.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την
ένταξη του έργου “Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in
the Cross Border area” στο ΠΔΕ (ΑΔΑ: 758Ζ465ΧΙ8-ΛΓΟ).
21. Το γεγονός ότι η διαδικασία ανάθεσης της εν λόγω σύμβασης δεν προκαλεί ενδοκοινοτικό
ανταγωνισμό.
22. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς
και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
23. Την ανάγκη υλοποίησης παραδοτέων των επιμέρους Πακέτων Εργασίας του Έργου (Π.Ε.1, Π.Ε.2
και Π.Ε.3).

Αποφασίζουμε
Για το Έργο “Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross
Border area” («Ολοκληρωμένες Δράσεις για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων
πλημμύρας στη Διασυνοριακή Περιοχή») - Ακρωνύμιο: FLOODGUARD, του Στόχου «Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία» του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»,
Α. Την έγκριση:
1. των Τεχνικών Προδιαγραφών για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Επικοινωνία και
Διάχυση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Integrated actions for joint coordination and
responsiveness to flood risks in the Cross Border area” («Ολοκληρωμένες Δράσεις για τον
συντονισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας στη Διασυνοριακή Περιοχή») Ακρωνύμιο: FLOODGUARD», με κωδικό πράξης ΣΑ 2019ΣΕ27560000.
2. της διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία ανάθεσης και κριτήριο την
«πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, όπως ισχύει, με σκοπό τη σύναψη δημόσιας σύμβασης
για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Επικοινωνία και Διάχυση στο πλαίσιο
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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υλοποίησης του έργου “Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks
in the Cross Border area” («Ολοκληρωμένες Δράσεις για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση
κινδύνων πλημμύρας στη Διασυνοριακή Περιοχή») - Ακρωνύμιο: FLOODGUARD»,
3. των όρων διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού, όπως καθορίζονται στην οικεία Διακήρυξη, η
οποία συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος και από τη
Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., η οποία επισυνάπτεται
στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της,
4. των λοιπών εγγράφων της σύμβασης για τον ανωτέρω διαγωνισμό, όπως συντάχθηκαν από τη
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος και από τη Διεύθυνση Προστασίας και
Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση
και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
Β. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος του Υ.Π.ΕΝ εντέλλεται να προχωρήσει
άμεσα τις διαδικασίες συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
221 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, και να προβεί 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
Γ. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. εντέλλεται να προσαρμόσει τη
Διακήρυξη και το περιεχόμενο των λοιπών εγγράφων της σύμβασης του σημείου Α της παρούσας,
αναφορικά με τις καταληκτικές ημερομηνίες του διαγωνισμού και άλλες προθεσμίες.
Δ. Η δαπάνη εκτέλεσης της σύμβασης θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδ. ΣΑ:
2019ΣΕ27560000 της ΣΑΕ 0752 του ΠΔΕ και ανέρχεται σε #47.338,70# € μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: #11.361,30# €) ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
#58.700,00# €.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΑΒΩΣΗΣ
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Κοινοποίηση
-Κοινή Γραμματεία Πρόγραμμα Συνεργασίας
INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»
e-mail: interreg@mou.gr
kantoniadou@mou.gr

Εσωτερική Διανομή
-Μέλη Ομάδας Έργου
-Φ. FLOODGUARD

Συνημμένα:
1. το Τεύχος της Διακήρυξης
2. τα έγγραφα της Σύμβασης, όπως αναφέρονται
στην παράγραφο Α.4 της Παρούσης
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