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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

A∆A: ΩΜΦΩ4653Π8-Ξ5Φ
A∆AΜ: 20PROC006744929 2020-05-21
Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆Σ∆ΥΥ/47264/286
Ηµ/νία: 19/05/2020

Ταχ. Δ/νση: Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κωδ.: 11523, Αθήνα
Πληρ.: Ε. Μπάρτζης
Τηλ.: 2131515413
Email: e.bartzis@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
Επωνυμία και διευθύνσεις
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ)/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΔΑΤΩΝ (ΓΓΦΠ&Υ)
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 17 ΑΘΗΝΑ 11523 ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Χ. ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ch955ch955@gmail.com info.egy@prv.ypeka.gr Τηλ: +30 2131515443 Κωδικός
NUTS: EL3, EL4, EL5, EL 6
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=473&language=el-GR
Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες
Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=473&language=elGR.
Είδος της αναθέτουσας αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Υπουργείο, αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (KKA) και ανήκει στη Γενική
Κυβέρνηση.
Κύρια δραστηριότητα
Περιβάλλον

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σελίδα 1 από 5

A∆A: ΩΜΦΩ4653Π8-Ξ5Φ
A∆AΜ: 20PROC006744929 2020-05-21
Τμήμα II: Αντικείμενο
Τίτλος:
«Τεχνική υποστήριξη ΕΓΥ στην Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας2006/7/ΕΚ»
Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
90713000-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα)
Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
Σύντομη περιγραφή:
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ (ΓΓΦΠ&Υ) διακηρύσσει την με ανοικτή
διαδικασία επιλογή αναδόχου του έργου: «Τεχνική υποστήριξη ΓΓΦΠ&Υ στην Εφαρμογή της Οδηγίας
Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας2006/7/ΕΚ» Υποέργο 2, με Κωδικό ΟΠΣ 5001372 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,με κωδικό πράξης
ΣΑ:2016ΣΕ27510017 (CPV:90713000-8) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α) τις διατάξεις τουν.4412/2016 (Α’
147)και β) τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 459.677,42EUR
Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3
Κωδικός NUTS: EL4
Κωδικός NUTS: EL5
Κωδικός NUTS: EL6
Περιγραφή της σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υποστήριξη και υποβοήθηση της Γενικής Γραμματείας Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων:
Α) Σε ότι αφορά την Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/845 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2017 στα εξής:
1. «Παρακολούθηση εφαρμογής των Προγραμμάτων Παρακολούθησης για τη συνεχή αξιολόγηση και
την τακτική αναπροσαρμογή των στόχων».
2. Παρακολούθηση του αντικειμένου «Κατάρτιση εξειδίκευσης προγραμμάτων μέτρων με στόχο την
επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων περιοχών της χώρας και οργάνωση
έναρξης λειτουργίας τους».
Συντονισμός, παρακολούθηση υλοποίησης και έλεγχος των παραδοτέων και δράσεων που προβλέπονται να
υλοποιηθούν στο πλαίσιο της «Κατάρτισης εξειδίκευσης προγραμμάτων μέτρων με στόχο την επίτευξη
καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων περιοχών της χώρας και οργάνωση έναρξης
λειτουργίας τους».
 Λοιπές ενέργειες που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του ως άνω αντικειμένου αλλά και για
την ανταπόκριση της Υπηρεσίας στις δράσεις υλοποίησης της Οδηγίας.
3. Παρακολούθηση εφαρμογής των Προγραμμάτων Μέτρων μετά την ολοκλήρωση κατάρτισης και την
θέσπισή τους.
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Συντονισμός, παρακολούθηση υλοποίησης, έλεγχος και αξιολόγηση των δράσεων που
προβλέπονται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μέτρων.
 Προσδιορισμός εξαιρέσεων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.3983/2011.
 Κατάρτιση ενδιάμεσων εκθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3983/2011.
 Υποβοήθηση της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στην δημόσια
διαβούλευση και ενημέρωση του κοινού για τις θαλάσσιες στρατηγικές σύμφωνα με το άρθρο 17
του Ν.3983/2011.
4. Κατάρτιση των προδιαγραφών για την υλοποίηση των ακόλουθων υποχρεώσεων που απορρέουν από
την Οδηγία 2008/56/ΕΚ
 «Επανεξέταση- Επικαιροποίηση βάσει του άρθρου 17 της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ (α) της αξιολόγησης
και του καθορισμού της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, για κάθε θαλάσσια περιοχή, καθώς
και (β) της αναλυτικής δέσμης περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών, λαμβάνοντας υπόψη τους
ενδεικτικούς καταλόγους πιέσεων και επιπτώσεων, του πίνακα 2 του παραρτήματος ΙΙΙ, και
χαρακτηριστικών, του παραρτήματος ΙV της ως άνω Οδηγίας».
 «Επανεξέταση - Επικαιροποίηση των Προγραμμάτων Παρακολούθησης βάσει του άρθρου 17 της
Οδηγίας 2008/56/ΕΚ»
 «Επανεξέταση - Επικαιροποίηση των προγραμμάτων μέτρων για την επίτευξη της καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης των υδάτων των θαλάσσιων υποπεριοχών της χώρας στα πλαίσια
εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ βάσει του άρθρου 17 της
ως άνω Οδηγίας».
5. Υποβοήθηση της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων στην υλοποίηση όλων των
απαιτούμενων ενεργειών για την ανάθεση των αντικειμένων που προαναφέρθηκαν στην παρ.4.
6. Συντονισμός, παρακολούθηση υλοποίησης και έλεγχος των παραδοτέων και δράσεων που
προβλέπονται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των αντικειμένων της παρ.4.
7. Λοιπές ενέργειες που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση όλων των αντικειμένων αλλά και για την
ανταπόκριση της Υπηρεσίας στις δράσεις υλοποίησης της Οδηγίας.
8. Ανταπόκριση στις διεργασίες/δράσεις της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή, εξειδίκευση, τροποποίηση της
Οδηγίας 2008/56/ΕΚ καθώς και στις συναφείς Περιφερειακές και διεθνείς δράσεις και διεργασίες.


Β) Σε ότι αφορά την Οδηγία ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 2006/7/ΕΚ στα εξής:
1. Παρακολούθηση των παραδοτέων της πορείας υλοποίησης του προγράμματος «Παρακολούθηση της
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης των ακτών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την περίοδο 20172023».
2. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της κατάρτισης και ενημέρωσης των ταυτοτήτων υδάτων
κολύμβησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την περίοδο 2017 – 2023, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ».
3. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων
κολύμβησης της χώρας.
4. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της «Κατάρτισης ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης των
Περιφερειών της χώρας, για την περίοδο 2017-2023, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας
2006/7/ΕΚ».
5.Ενημέρωση
και
συντήρηση
της
σχετικής
διαδραστικής
ιστοσελίδας
(http://www.bathingwaterprofiles.gr/)
6. Αναβάθμιση, λειτουργία και συντήρηση της εφαρμογής παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων
κολύμβησης (2021-2023)
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Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης
Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Μήνες: 38
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι
Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 2 της
Πράξης: «Υποστήριξη Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων»
η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020
Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης
Τμήμα IV: Διαδικασία
Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
Διοικητικές πληροφορίες
Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 128-313705
Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 29/06/2020
Τοπική ώρα: 12:00
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά
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Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού)
Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 02/07/2020
Τοπική ώρα: 12:00
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές
Διαδικασίες προσφυγής
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών Λεωφ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: president@aepp-procurement.gr Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/siteapps/joomla-21306/htdocs/index.php
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
ΥΠΕΝ / Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
Αμαλιάδος 17 ΑΘΗΝΑ 11523 ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2131515443
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ch955ch955@gmail.com
Φαξ: +30 2131515424
Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
15/05/2020

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ

Κοινοποίηση:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
Εσωτερική Διανομή:
1. Διεύθυνση Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου
Περιβάλλοντος
2. Φ. Έργου
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