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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

Αθήνα,

27/2/2014

Αρ. Πρωτ.: οικ. 150146

Ταχ. Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.: 11526, Αθήνα
Πληρ. : Χ. Καστρινέλλης
Τηλ. : 210 6931276
Fax : 210 6994355

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση:
α) Ανάθεσης εκπόνησης του έργου «Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης &
υποβοήθησης της ΕΓΥ σε θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και κοστολόγησης
των υπηρεσιών ύδατος» με ανοικτή διαδικασία
β) του Τεύχους Προκήρυξης του έργου
γ) της διάθεσης πίστωσης ύψους 558.894,82

€ (με ΦΠΑ) σε βάρος του έργου με

αριθμό 2011ΣΕ07580024 της ΣΑΕ 075/8.

Έχοντας υπ’ όψη:
1.

τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ: 64/Α/16.03.2007) Προσαρμογή της
Ελληνικής

Νομοθεσίας

συντονισμού

των

στις

διατάξεις

διαδικασιών

της

σύναψης

Οδηγίας

δημοσίων

2004/18/ΕΚ
συμβάσεων

«Περί
έργων,

προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ
της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
2.

τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25-01-2013)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις».

3.

τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) «Δικαστική προστασία
κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας
με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως
τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
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του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4.

τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/Α/1.2.1995) «Προμήθειες του Δημόσιου
Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου
2 (§12) αυτού».

5.

Το

Π.Δ.

118/2007

(ΦΕΚ

150/Α/10.07.2007),

«Κανονισμός

Προμηθειών

Δημοσίου» εφαρμοζομένου αναλογικά, όπως ισχύει εκάστοτε και κατά το μέρος
που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007.
6.

τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί Δημοσίου
Λογιστικού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7.

τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 20072013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8.

την με αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 (ΦΕΚ540/Β/27-3-2008) Υπουργική
Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει.

9.

την με αρ. Υ46/6-7-2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.» (Φ.Ε.Κ. 2101/Β/9-7-2012),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. την

υπ’ αριθμ. 41620/10.09.2012 Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και

Υπουργού ΠΕΚΑ, περί διορισμού Ειδικού Γραμματέα στην Ειδική Γραμματεία
Υδάτων (ΦΕΚ 433/Υ.Ο.Δ.Δ./13-9-2012).
11. Την

Υπουργική Απόφαση 12123/2013 (ΦΕΚ 499/Β/05-03-2013) ‘‘Εξουσιοδότηση

υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού»

του

Αναπληρωτή

Υπουργού

Περιβάλλοντος,

Ενέργειας

και

Κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς καθώς και στους
Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών
Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής»,
12. τις

διατάξεις του Ν. 3861/2010 για την «Ενίσχυση της διαφάνειας με την

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις».
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13. τις

διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές

ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015»και

ειδικότερα

το

άρθρο

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011

26,
και

καθώς

και

τα

με

αρ.πρωτ.

ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011

έγγραφα του Υ.Δι.Μ.ΗΔ που αφορούν Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για
τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή
δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση,
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων.
14. το

Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την

κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
15. Το

Π.Δ.

189/2009

«Καθορισμός

και

ανακατανομή

αρμοδιοτήτων

των

Υπουργείων» σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 322/21-03-2013 (ΦΕΚ 679/Β΄/22-032013) «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ», όπως ισχύουν
σήμερα.
16. τη

χορήγηση συνδρομής του ΕΤΠΑ για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού

Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
17.

Την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2000 για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα
της πολιτικής των υδάτων.

18.

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 τροποποιήθηκε και ισχύει.

19.

το Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ ‘‘για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα
της πολιτικής των υδάτων’’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 23-10-2000» (ΦΕΚ 54/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Την

με αρ.πρωτ.οικ.166410/04.03.2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του

ΥΠΕΚΑ για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ KAI
AEIΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013» του έργου «Υποστήριξη της Οργάνωσης
και της Λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων».
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21. Την

με αριθ. πρωτ. 173267/07.11.2011 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα

Υδάτων 1ης τροποποίησης της Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη της Οργάνωσης
και της Λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων», με κωδικό MIS 339447,
στα ΕΠ «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη», «Μακεδονία-Θράκη», «Κρήτη &
Νήσοι Αιγαίου», «Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα-Ήπειρος», «Αττική»
22. Την

με αρ.πρωτ.οικ. 110046/16-01-2012 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα

Υδάτων Έγκρισης Υλοποίησης Υποέργου με ίδια μέσα, του Υποέργου 1 της
Οριζόντιας Πράξης «Υποστήριξη της Οργάνωσης και της Λειτουργίας της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την - με αριθ.πρωτ.οικ.
110555/25.05.2012 Απόφαση
23. Την

ΚΥΑ Π1/2380/18-12-2012 για

τη

ρύθµιση

των ειδικότερων

θεµάτων

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων

του

Υπουργείου Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας,

Υποδοµών,

Μεταφορών και ∆ικτύων (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου)
24. Την

με αρ. πρωτ.οικ. 122548/20.2.2014 διατύπωση σύμφωνης γνώμης της

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για το σχέδιο του τεύχους
δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
α)

Την έγκριση των προδιαγραφών και των όρων διενέργειας διαγωνισμού με
ανοιχτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος τεχνικής
υποστήριξης

&

υποβοήθησης

της

ΕΓΥ

σε

θέματα

οργάνωσης,

διαχείρισης και κοστολόγησης των υπηρεσιών ύδατος» όπως αυτοί
περιγράφονται

στο

επισυναπτόμενο

τεύχος

πρόσκλησης

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και
β)

Την έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού με Φ.Π.Α. 558.894,82 ευρώ
για την κάλυψη δαπάνης του παραπάνω έργου, που θα χρηματοδοτηθεί από
τη ΣΑΕ 0758 με κωδικό Πράξης 2011ΣΕ07580024 η οποία πίστωση θα
καθοριστεί στο ποσό που θα προκύψει από το διαγωνισμό.

Η διάρκεια του θα είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα
www.ypeka.gr
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Η παραλαβή, αποσφράγιση, έλεγχος των δικαιολογητικών και αξιολόγηση των
προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού που θα
συγκροτηθεί με Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ε.Γ.Υ.
Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, στον ημερήσιο τύπο και στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Συνημμένα:
Τεύχος Προκήρυξης

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υ.Π.Ε.Κ.Α., «ΕΠΠΕΡΑΑ».
Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 115 27 ΑΘΗΝΑ
2.Υ.Π.Ε.Κ.Α./Δ/νση Οικονομικού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Δ/νση Β
2. Φ. ΕΠΠΕΡΑΑ/Σύμβουλος Κοστολόγησης
3. Χρον. Αρχείο
4. Χ.Ανδρικοπούλου

