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 Αθήνα,   10/03/2023 
             

            Αριθ. Πρωτ.: 775 
          

Ταχ. Δ/νση     : Λ. Αθηνών 54-5 
Ταχ. Κώδικας : 10441 Αθήνα 
Πληροφορίες  : Ράπτη Κων/να 
Τηλέφωνο       : 210 5275046 
E- mail            : krapti@mou.gr 
 
 

 

Προς:  Αποδέκτες Πίνακα Διανομής 
 
 

 

Θέμα: Περίληψη Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το Υποέργο 3 «Σύμβουλος 
Τεχνικής Υποστήριξης για τα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΑΑ», στο 
πλαίσιο της πράξης με κωδικό ΟΠΣ  5198341 και τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικής βοήθειας για την 
υποστήριξη εγγειοβελτιωτικών έργων "ΥΔΩΡ 2.0" του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων» και ενάριθμο 2022ΤΑ08200008, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  
2.419.354,84€ μη περιλαμβανομένου 24% ΦΠΑ. 
 

  

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών 

Παρεμβάσεων. Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ.Αθηνών 54-56, 10441 Αθήνα 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:    Κωνσταντίνα Ράπτη, 210 5275046, email: krapti@mou.gr 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 2/2023 
 

4. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 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. Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, 

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη διεύθυνση 

(URL):  http://www.minagric.gr 

5. ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Προμήθεια υπηρεσιών 

 
6. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα αρδευτικών έργων με την ονομασία «Ύδωρ 2.0», ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Μετριασμού των Επιπτώσεων από την Κλιματική Κρίση μέσω 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www,minagric.gr/
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Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, μέρος του οποίου πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από 

το Ταμείο Ανάκαμψης. 

 

Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στα ακόλουθα αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ 

που έχουν ενταχθεί στο ΤΑΑ: 

1α. Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Σητείας και δίκτυο προσαγωγών μεταφοράς νερού σε υφιστάμενο 

δίκτυο άρδευσης, κόστους κατασκευής με ΣΔΙΤ 30,64 εκατ. Ευρώ. 

1β.. Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στον Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας, κόστους κατασκευής με ΣΔΙΤ 31,3 

εκατ. Ευρώ. 

2. Αγωγοί Μεταφοράς, δίκτυο άρδευσης και συνοδά έργα στην Π.Ε. Πέλλας (Αλμωπαίος), κόστους 

κατασκευής με ΣΔΙΤ 115 εκατ.ευρώ. 

3. Αρδευτικό δίκτυο Υπέρεια Λάρισας– Ορφανά Καρδίτσας, κόστους κατασκευής 80,148 εκατ. 

ευρώ. 

    

   Ειδικότερα, οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης, 

περιλαμβάνουν την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στα ακόλουθα: 

Ομάδα Υπηρεσιών 1:  

• Υποστήριξη της Υπηρεσίας στη δημοπράτηση, ανάθεση και παρακολούθηση της 

εκπόνησης Μελετών  

• Έλεγχος τευχών δημοπράτησης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ.) και 

ανάρτηση στις κατάλληλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες (TED, ΕΣΗΔΗΣ κλπ.) 

• Υποστήριξη στη διενέργεια διαγωνισμών μελετών, προετοιμασία απαντήσεων σε 

διευκρινιστικά ερωτήματα ενδιαφερομένων που αφορούν τους εν λόγω διαγωνισμούς 

• Υποστήριξη στην αξιολόγηση προσφορών υποψήφιων αναδόχων, με παροχή γνώμης 

προς τα αρμόδια συλλογικά όργανα  

• Υποστήριξη στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην υπογραφή σύμβασης 

Ομάδα Υπηρεσιών 2:  

• Υποστήριξη της Υπηρεσίας στην εξασφάλιση και διαχείριση της χρηματοδότησης των 

έργων από το ΕΣΑΑ 

• Ετοιμασία παρουσιάσεων και συμμετοχή σε συναντήσεις με την Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΥΣΤΑΑ) 

• Υποστήριξη στη συμπλήρωση Αιτήσεων Χρηματοδότησης και προετοιμασία των σχετικών 

φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά / συνοδευτικά έγγραφα πχ. Τεχνική Έκθεση  

Μη Πρόσκλησης Σημαντικής Βλάβης, Μελέτες Βιωσιμότητας 

• Επεξεργασία σχολίων / παρατηρήσεων Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αναθεώρηση των σχετικών εγγράφων βάσει των 

παρατηρήσεων 

Ομάδα Υπηρεσιών 3:  
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• Υποστήριξή στη δημοπράτηση και ανάθεση των Συμβάσεων ΣΔΙΤ 

• Σύνταξη τευχών δημοπράτησης των συμβάσεων ΣΔΙΤ (Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) και ανάρτηση στις 

κατάλληλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες (TED, ΕΣΗΔΗΣ κλπ.) 

• Υποστήριξη στη διενέργεια διαγωνισμών, προετοιμασία απαντήσεων σε διευκρινιστικά 

ερωτήματα ενδιαφερομένων, πραγματοποίηση επιτόπιων επισκέψεων στα έργα 

• Υποστήριξη στην αξιολόγηση εκδηλώσεων ενδιαφέροντος / προσφορών υποψήφιων 

αναδόχων 

• Υποστήριξη στην κατακύρωση του διαγωνισμού και στην υπογραφή σύμβασης ΣΔΙΤ 

Ομάδα Υπηρεσιών 4:  

• Υποστήριξη στην επίβλεψη έργων 

• Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα υποστηρίζει την υπηρεσία σε θέματα που θα προκύψουν 

αναφορικά με αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, θέματα αρχαιολογίας, θέματα 

οργανισμών κοινής ωφέλειας κλπ, για τα υπόψη έργα και θα προβαίνει σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη αντιμετώπιση αυτών 

•  Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα υποστηρίζει την Αναθέτουσα Αρχή στην 

παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διοίκηση των έργων. Θα παρακολουθεί τα έργα ΣΔΙΤ 

και θα προβαίνει στην σύνταξη των περιοδικών (διμηνιαίων) αναφορών προόδου των 

έργων όπως αυτές απαιτούνται από την Διεύθυνση ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων που προβλέπονται στον Ν.3389/2005 άρθρο 17. Για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων αυτών ο Τεχνικός Σύμβουλος υποχρεούται να συμμετέχει σε όλες τις 

σχετικές με τα έργα συσκέψεις μετά από πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής. Επιπλέον 

ο Τεχνικός Σύμβουλος υποχρεούται σε περιοδικές επιτόπου επισκέψεις και αυτοψίες 

στον τόπο του έργου με χρονοπρογραμματισμό που θα συμφωνείται μεταξύ της 

Αναθέτουσας Αρχής και τους Ιδιώτες Φορείς Σύμπραξης (ΙΦΣ). 

7. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών 

Παρεμβάσεων. Ταχυδρομική διεύθυνση: Λ.Αθηνών 54-56, 10441 Αθήνα 

8. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV):  

 72224000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 

73220000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 

79411000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 

79415200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού 

71621000 Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών 

9. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ: Η υποδιαίρεση του αντικειμένου της σύμβασης σε τμήματα δεν 

είναι δυνατή καθώς οι υπηρεσίες είναι σε απόλυτο βαθμό συνδεδεμένες μεταξύ τους και 

αποτελούν ένα και μοναδικό έργο. Η Αναθέτουσα Αρχή θεωρεί ότι οι υπηρεσίες πρέπει να 

αντιμετωπιστούν ως ένα έργο και να αναζητηθεί μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών ένας 
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ανάδοχος. Ο ανάδοχος μπορεί να αποτελεί σύμπραξη διαφορετικών νομικών η φυσικών 

προσώπων, στη βάση της σχετικής νομοθεσίας η να είναι ένα νομικό η φυσικό πρόσωπο. 

10.    ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: Όχι 
 

11. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης: 1.612.903,23€ μη 

περιλαμβανομένου 24% ΦΠΑ, προϋπολογισμός με ΦΠΑ 2.000.000€ (ΦΠΑ 387.096,77€). 

Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης αύξησης φυσικού αντικειμένου 806.451,61€ μη 

περιλαμβανομένου 24% ΦΠΑ, προϋπολογισμός με ΦΠΑ 1.000.000€ (ΦΠΑ 193.548,39€) 

12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: Ναι 
 

13. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της. 
 

14. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: 

 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 

η οποία ανέρχεται σε ποσοστό του 2% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα δικαιώματα 

προαίρεσης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ήτοι ποσό 1.612.903.23€. 

 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται 

τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του 

συμφωνητικού. 

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΑ 

ΜΗΤΡΩΑ: Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. 

15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα 

πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τις 

τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις μεγαλύτερο ή ίσο του 200% του 

προϋπολογισμού της υπό ανάθεσης σύμβασης χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης.  

16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς για την 

παραδεκτή συμμετοχή τους πρέπει να πληρούν τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας, όπως αυτά περιγράφονται στην διακήρυξη άρθρο 2.2.6 άλλως η προσφορά 

τους απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (Αναλυτικότερα στην διακήρυξη) 

17. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
Ανοικτή 
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Σελίδα 2 

  

 

 

18. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης ποιότητας – τιμής 

19. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και οποιοδήποτε άλλο σχετικό 

με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ ή την 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr από 

τις 15/03/2023 

20. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί 

με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 20/04/2023 , Ημέρα 

ΠΕΜΠΤΗ και Ώρα: 17.00 

21. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

 
22. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Ελληνική. 

 
23. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Οι υποβαλλόμενες 

προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

24. ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η αποσφράγιση των 

προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) την 21/04/2023 , Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και Ώρα: 15.00. 

25. ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ 

ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ : Ναι (Ταμείο Ανάκαμψης) 

 

                                                                                                                 Με Εντολή Υπουργού 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ     

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

                                                                                                                                                                            

 

                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 

 
     

Εσωτερική Διανομή: 

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Δημοσίων Επενδύσεων 

- Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων Ταμείου Ανάκαμψης και λοιπών χρηματοδοτικών μέσων   

 

http://www.minagric.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 66Φ44653ΠΓ-ΥΔΦ
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