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Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2022 

Ερώτημα 

της εταιρείας «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο πλαίσιο ενδιαφέροντος για τον Διεθνή Διαγωνισμό «Παροχή υπηρεσιών 

Συμβούλου διαχείρισης έργων των εκχωρημένων μέτρων - υπομέτρων του ΠΑΑ στις 7 

Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Περιφερειακών Υπηρεσιών και στη 

Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ»    

Αναφορικά με την Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το 
Έργο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου διαχείρισης έργων των εκχωρημένων μέτρων - 
υπομέτρων του ΠΑΑ στις 7 Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών και στη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 
του ΥΠΕΝ»  
1. Στις σελ. 76 - 84, Παράρτημα I Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης, σημείο 1.2.4.7 Παραδοτέα – Χρόνος παράδοσης 
αναφέρεται ότι:  
 
«Τα παραδοτέα υλοποίησης του Έργου περιλαμβάνουν α) την παράδοση τριμηνιαίων 
εκθέσεων προόδου εργασιών, στις οποίες θα περιγράφονται οι υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν για την περίοδο αναφοράς, και τα παραδοτέα που αναγράφονται στο 
παρακάτω πίνακα, εφόσον απαιτούνται, ανάλογα και σύμφωνα με την πρόοδο των 
εργασιών των ΕΦΔ και των δικαιούχων [...] »  
Ακολούθως στον πίνακα Παραδοτέα – Χρόνος Παράδοσης ανά ενότητα τα αντίστοιχα 
παραδοτέα και ο χρόνος υποβολής αυτών. Επισημαίνεται ότι στην ενότητα παροχής 
υπηρεσιών Α. «Στη διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και συντονισμό της υλοποίησης 
των έργων από τους Δικαιούχους των υπομέτρων σύμφωνα με το ΣΔΕ όπως ισχύει 
σήμερα. (για τα υπομέτρα Μ 8.3 και Μ 8.4 του ΠΑΑ 2014-2020 από το στάδιο της 
Διακήρυξης τους έως και την υλοποίηση τους και στην ολοκλήρωση πράξεων των 
συνεχιζόμενων έργων των Μ 4.3.3, Μ 8.3,Μ 8.4 του ΠΑΑ 2007-2013 τα οποία 
μεταφέρθηκαν στα αντίστοιχα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020» υπάρχουν παραδοτέα μόνο 
για την Υποστήριξη της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ και 
δεν αναφέρονται συγκεκριμένα παραδοτέα για την Υποστήριξη των περιφερειακών 
Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών του ΥΠΕΝ, όπως αποτυπώνεται στις 
υπόλοιπες ενότητες παροχής υπηρεσιών (Β., Γ. & Δ.).  
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Παρακαλώ επιβεβαιώστε πως τα παραδοτέα για την ενότητα παροχής υπηρεσιών Α. «Στη 
διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και συντονισμό της υλοποίησης των έργων από τους  
Δικαιούχους των υπομέτρων σύμφωνα με το ΣΔΕ όπως ισχύει σήμερα (για τα υπομέτρα 

Μ 8.3 και Μ 8.4 του ΠΑΑ 2014-2020 από το στάδιο της Διακήρυξης τους έως και την 

υλοποίηση τους και στην ολοκλήρωση πράξεων των συνεχιζόμενων έργων των Μ 4.3.3, 

Μ 8.3, Μ 8.4 του ΠΑΑ 2007-2013 τα οποία μεταφέρθηκαν στα αντίστοιχα μέτρα του ΠΑΑ 

2014-2020» είναι το σύνολο των παραδοτέων της εν λόγω ενότητας παροχής υπηρεσιών, 

ήτοι τόσο για την υπο-ενότητα Α.1 Υποστήριξη της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού 

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, όσο για την υπο-ενότητα Α.2 Υποστήριξη των Γενικών 

Διευθύνσεων Δασών του ΥΠΕΝ. 

Απάντηση 

Ορθώς εντοπίστηκε η εκ παραδρομής παράλειψη αναφοράς του παραδοτέου Α2 από τον 
πίνακα του Παραρτήματος Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης, σημείο 1.2.4.7 Παραδοτέα – Χρόνος παράδοσης και 
συγκεκριμένα στη σελίδα 77-78 της Διακήρυξης αναφέρονται μόνο τα Παραδοτέα Α1 που 
αφορούν στην Υποστήριξη της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΝ και όχι τα Παραδοτέα Α2 που αφορούν στην Υποστήριξη των περιφερειακών 
Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών του ΥΠΕΝ.   

Διευκρινίζουμε ότι το Παραδοτέο Α2: 

 είναι απαιτητό παραδοτέο,  

 αποτελεί μέρος του Παραδοτέου Α «Στη διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και 

συντονισμό της υλοποίησης των έργων από τους Δικαιούχους των υπομέτρων 

σύμφωνα με το ΣΔΕ όπως ισχύει σήμερα. (για τα υπομέρτα Μ 8.3 και Μ 8.4 του 

ΠΑΑ 2014-2020 από το στάδιο της Διακήρυξης τους έως και την υλοποίηση τους 

και στην ολοκλήρωση πράξεων των συνεχιζόμενων έργων των Μ 4.3.3, Μ 8.3,Μ 

8.4 του ΠΑΑ 2007-2013 τα οποία μεταφέρθηκαν στα αντίστοιχα μέτρα του ΠΑΑ 

2014-2020».  

Ειδικότερα διευκρινίζουμε ότι το Παραδοτέο Α2, που αφορά στην  «Υποστήριξη των 

Γενικών Διευθύνσεων Δασών του ΥΠΕΝ» περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που πρέπει να 

παρασχεθούν από τον ΣΥ και καταγράφεται με σαφήνεια στο σώμα της διακήρυξης και 
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του Σχεδίου της Σύμβασης το οποίο μαζί με το Α1 αποτελούν το σύνολο του παραδοτέου 

της Ενότητας Α.  

Συγκεκριμένα, γίνεται ρητή αναφορά στα ακόλουθα σημεία:  

1. Στο κείμενο της Διακήρυξης ΚΕΦ.1 - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ, στο σημείο 1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της σύμβασης αναφέρεται:  

 

«Συγκεκριμένα ο ΣΥ, αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την: Α. Υποστήριξη 

των ΕΦΔ στη διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και συντονισμό της υλοποίησης των 

έργων από τους Δικαιούχους των υπoμέτρων 8.3 και 8.4 από το στάδιο της Διακήρυξη 

τους έως και την υλοποίηση τους.  

Α.2 Υποστήριξη των Γενικών Διευθύνσεων Δασών του ΥΠΕΝ (Σελ. 7-8)   

2. Στο κείμενο της Διακήρυξης, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού 

και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, στο σημείο 1.2.3. Αναλυτική 

Περιγραφή του Έργου του Συμβούλου Υποστήριξης (Σ.Υ.), αναφέρεται: 

 

«Συγκεκριμένα ο Σ.Υ., αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την: Α. 

Υποστήριξη των ΕΦΔ στη διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και συντονισμό της 

υλοποίησης των έργων από τους Δικαιούχους των υπoμέτρων 8.3 και 8.4 από το 

στάδιο της Διακήρυξης τους έως και την υλοποίηση τους.  

 Α.2 Υποστήριξη των Γενικών Διευθύνσεων Δασών του ΥΠΕΝ  (σελ 70-71) 
 

3. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ –ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, στο ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ (σελ 96-98) 

«Συγκεκριμένα ο Σ.Υ., αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες σχετικές με την:  
Α. Υποστήριξη των ΕΦΔ στη διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και συντονισμό 
της υλοποίησης των έργων από τους Δικαιούχους των υπoμέτρων 8.3 και 8.4 από 
το στάδιο της Διακήρυξης τους έως και την υλοποίηση τους.  
Α.1 Υποστήριξη της Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ 

Α.2 Υποστήριξη των Γενικών Διευθύνσεων Δασών του ΥΠΕΝ  
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Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ –ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο : ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

ΕΡΓΟΥ, ΑΡΘΡΟ 17. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ (σελ 109-

111),  όπου στον ενσωματωμένο Πίνακα υπάρχουν ως Παραδοτέα τα Α1 και Α2, 

που αποτελούν το σύνολο της ενότητας του Παραδοτέου Α.  

Τέλος, προς πλήρη αποσαφήνιση των ανωτέρω και απάντηση του ερωτήματος, ακολουθεί ο 

πίνακας του συνόλου των Παραδοτέων Α, όπου περιλαμβάνει τα Παραδοτέα Α1 και Α2, ο 

οποίος εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε ολόκληρος στη Διακήρυξη.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ  ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ  
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔOΣΗΣ 

Α. Στη διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και συντονισμό της υλοποίησης των έργων από τους 
Δικαιούχους των υπομέτρων σύμφωνα με το ΣΔΕ όπως ισχύει σήμερα. (για τα υπομέρτα Μ 8.3 και Μ 8.4 
του ΠΑΑ 2014-2020 από το στάδιο της Διακήρυξης τους έως και την υλοποίηση τους και στην ολοκλήρωση 
πράξεων των συνεχιζόμενων έργων των Μ 4.3.3, Μ 8.3,Μ 8.4 του ΠΑΑ 2007-2013 τα οποία μεταφέρθηκαν 
στα αντίστοιχα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020. 

  

Α.1 Υποστήριξη 
της Γενικής 

Δ/νσης Δασών 
και Δασικού 

Περιβάλλοντος 
του ΥΠΕΝ 

 
 

Αναφορές με εισηγήσεις προς την ΕΥΔ ΠΑΑ για τυχόν τροποποιήσεις η ανακλήσεις των Αποφάσεων 
Ένταξης εφόσον απαιτείται. ( Διαδικασίες Ι.1.5 Ι.1.6 και Ι.1.5.3 του ΣΔΕ ) 

Ανά 6 μήνες ή αν 
οριστεί διαφορετικά 
από τους ΕΦΔ 

Αναφορές με τις εισηγήσεις προς τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του 
ΥΠΕΝ για την έκδοση αποφάσεων ολοκλήρωσης των πράξεων ( Διαδικασίες Ι.6.6 του ΣΔΕ) 

Στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού έτους 
ή αν οριστεί 
διαφορετικά από τους 
ΕΦΔ 

Αναφορές σχετικά με την υποστήριξη της ΓΔΔΠ για την ολοκλήρωση των πράξεων των 

συνεχιζόμενων έργων των Μ 4.3.3, Μ 8.3,Μ 8.4 του ΠΑΑ 2007-2013 τα οποία μεταφέρθηκαν στα 

αντίστοιχα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Διαδικασία 1.6.6 του ΣΔΕ 

του ΠΑΑ 2014-2020. 

Ανά 3 μήνες, καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου 
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Αναφορές με εισηγήσεις των παρασχεθέντων ενεργειών για την ολοκλήρωση πράξεων των 
συνεχιζόμενων έργων των Μ 8.3 και Μ 8.4 του ΠΑΑ 2014-2020 (Διαδικασία Ι.6.6 του ΣΔΕ του ΠΑΑ 
2014-2020). 
 

Ανά 3 μήνες, καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου  

Αναφορές σχετικά με την υποστήριξη στη συνέχιση και ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων 
πράξεων/έργων των δασικών μέτρων 125Β και 226 (Δράσεις 1,2 &3) του ΠΑΑ 2007- 2013, τα οποία 
μεταφέρθηκαν στα αντίστοιχα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, ειδικότερα για τα έργα με διάλυση 
Σύμβασης και συνέχιση του υπολοίπου , ανεκτέλεστου μέρους του έργου 
 

Ανά 3 μήνες, καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου 

Αναφορές για την καταχώρηση στοιχείων στο ΟΠΣΑΑ στα πλαίσια αρμοδιότητας της Ανά 3 μήνες, καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου 

 

Αναφορές σχετικά με την υποστήριξη στη καταχώρηση στοιχείων στο ΟΠΣΑΑ και αντιμετώπιση 
προβλημάτων δια του συστήματος MANTIS (επίλυση προβλημάτων ΟΠΣΑΑ, με παράλληλη 
ενημέρωση των ΕΦΔ) στα πλαίσια αρμοδιότητας της. (ειδικότερα για τις πράξεις των  συνεχιζόμενων 
έργων των Μ 4.3.3, Μ 8.3,Μ 8.4 του ΠΑΑ 2007-2013 τα οποία μεταφέρθηκαν στα αντίστοιχα μέτρα 
του ΠΑΑ 2014-2020.) 

 

Ανά 3 μήνες, καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου 
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Αναφορές σχετικά με την υποστήριξη στον διοικητικό έλεγχο των δικαιολογητικών που συνοδεύουν 
τα αιτήματα δικαιούχων, ιδίως ως προς τον τελικό λογαριασμό , προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 
ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου των έργων/πράξεων (ειδικότερα για τις πράξεις των  
συνεχιζόμενων έργων των Μ 4.3.3, Μ 8.3,Μ 8.4 του ΠΑΑ 2007-2013 τα οποία μεταφέρθηκαν στα 
αντίστοιχα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020.) 

Ανά 3 μήνες, καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου 

 
Αναφορές σχετικά με τις εισηγήσεις στην ΓΔΔΔΠ του ΥΠΕΝ σε θέματα Νομική Υποστήριξη που έχουν 
ζητηθεί από τη ΓΔΔΔΠ 

Ανά 3 μήνες, καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου 
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Α.2 Υποστήριξη 
των 
περιφερειακών 
Διευθύνσεων 
Συντονισμού 
και 
Επιθεώρησης 
Δασών του 
ΥΠΕΝ 

 

Αναφορές για κάθε μια χωριστά Περιφερειακή Γενική Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ σχετικά με 
εκπόνηση προτάσεων για τυχών τροποποιήσεις η ανακλήσεις των Αποφάσεων Ένταξης προς τη 
Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος  του ΥΠΕΝ. 

Στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού έτους 
ή αν οριστεί 
διαφορετικά από τους 
ΕΦΔ 

Αναφορές για κάθε μια χωριστά Περιφερειακή Γενική Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ σχετικά με την 
εξέταση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί από τους Δικαιούχους για την εκπόνηση προτάσεων 
για την έκδοση αποφάσεων ολοκλήρωσης των πράξεων προς τη Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ( Διαδικασίες Ι.6.6 του ΣΔΕ ) 

Στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού έτους 
ή αν οριστεί 
διαφορετικά από τους 
ΕΦΔ 

Αναφορές για κάθε μια χωριστά Περιφερειακή Γενική Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ σχετικά με τον 
έλεγχο νομιμότητας σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων. (Κεφάλαιο Ι.5 του ΣΔΕ).  

Ανά 3 μήνες, καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου 

Αναφορές για κάθε μια χωριστά Περιφερειακή Γενική Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ σχετικά με την 
υποστήριξη στις διαδικασίες διαχείρισης αιτήσεων πληρωμής (Κεφάλαιο Ι.6 του ΣΔΕ)   

Ανά 3 μήνες, καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου αν οριστεί 
διαφορετικά από τους 
ΕΦΔ 

Αναφορές για κάθε μια χωριστά Περιφερειακή Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών του 
ΥΠΕΝ σχετικά με τις ενέργειες υποστήριξης των δικαιούχων που υποδείχθηκαν για υποστήριξη από 
τους ΕΦΔ χωρικής ευθύνης τους στην υλοποίηση των ενταγμένων έργων τους 

Ανά 3 μήνες, καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου 
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Αναφορές για κάθε μια χωριστά Περιφερειακή Γενική Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ σχετικά με την 
εξέταση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με τη Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης του δικαιούχου 
και στη σύνταξη ενημερωτικών εκθέσεων. 

Ανά 3 μήνες, καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου αν οριστεί 
διαφορετικά από τους 
ΕΦΔ 

Αναφορές για την καταχώρηση στοιχείων στο ΟΠΣΑΑ στα πλαίσια αρμοδιότητας της 
Ανά 3 μήνες, καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου 

Αναφορές για κάθε μια χωριστά Περιφερειακή Γενική Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ σχετικά με Στη 
τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού Φακέλου των πράξεων 

Ανά 3 μήνες, καθ’ όλη 
τη διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου 

 

 

 

 

 

Γεώργιος – Εμμανουήλ Παπαδημητρίου 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
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