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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και των
εγγράφων της σύμβασης, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής
υπηρεσιών «Τεχνική υποστήριξη ΕΓΥ στην Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της
Οδηγίας2006/7/ΕΚ στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες», με κωδικό πράξης ΣΑ: (2016ΣΕ27510017).

Έχοντας υπ’ όψη:
1. το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει,
2.

το ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007
(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»,

3.

το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

4.

το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161)
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

5.

την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

6.

το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
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7.

το άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,

8.

το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

9.

το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις” όπως ισχύει,

10. το άρθρου 5 της απόφασης με αρ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών,,
11. το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α΄
163/04.09.2009),
12. το ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αρ.
1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”,
13. το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
14. το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
15. το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
16. το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
17. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
18. την Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β')
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
19. την Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 56902/215 από 19/05/2017 (ΦΕΚ 1924/02-06-2017 τεύχος
Β') “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
20. τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση
του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας,
21. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
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22. την Οδηγία πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ και το Ν.3983/17.04.2011 «Εθνική
στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008»,
23. την Οδηγία 2006/7/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την
κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ και την αρ. H.Π. 8600/416/E103 Κοινή Υπουργική Απόφαση
26.02.2009 «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης
και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 15ης Φεβρουαρίου 2006»,
24. τις διατάξεις του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ166/Α/22.09.2010) «Εθνική υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών
–Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14Ης
Μαρτίου 2007και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν.1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας(ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ141/Α),
25. το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/23.10.2017), «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
όπως ισχύει,
26. το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού » (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015),
27. το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α/511-2016),
28. την με αρ. Υ198/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (Φ.Ε.Κ. 3722/Β/17-112016),
29. την υπ΄ αρ. οικ. 20476/13-5-2015 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. «Διορισμός
Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας» (ΦΕΚ 342/Υ.Ο.Δ.Δ./15-5-2015),
30. τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α΄ 280/09.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων –
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2310-2000», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
31. την Κ.Υ.Α. οικ. 1002/2012 (ΦΕΚ Β’ 2377/27.08.2012) «Διαδικασία ενημέρωσης του κοινού και
δημόσιας διαβούλευσης για τα στοιχεία των θαλάσσιων στρατηγικών, σύμφωνα με την παράγραφο
2 του άρθρου 17 του Ν.3983/2011 (Α’ 144),
32. την Κ.Υ.Α. οικ. 126856/2016 (ΦΕΚ Β΄11/11.01.2017) «Ορισμός αρμόδιων φορέων για την
παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων και καθορισμός των υποχρεώσεών τους,
σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 1 (περιπ. στ) του Ν. 3983/2011 (Α΄144)»,
33. την ΚΥΑ αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ Β΄969/22.03.2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής
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Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής
της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)».
34. την Υ.Α. οικ.1175/2012 (ΦΕΚ Β’ 2939/02.11.2012) «Έγκριση περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών για
τα θαλάσσια ύδατα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 10 του Ν.3983/2011 (Α’ 144)»,
35. την Υ.Α. οικ.126635/2016 (ΦΕΚ Β΄ 3799/25.11.2016) «Έγκριση των προγραμμάτων παρακολούθησης
για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, του άρθρου 11
του Ν. 3983/2011 (Α΄144)»,
36. την ΥΑ αρ. οικ. 142569/2017 (ΦΕΚ Β’ 4728/29.12.2017) «Έγκριση των προγραμμάτων μέτρων για την
επίτευξη ή τη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια ύδατα, σύμφωνα με
την παράγραφο 9 του άρθρου 12 του Ν. 3983/2011 (Α΄ 144)»,
37. την υπ’ αρ. 2010/477/ΕΕ Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τα κριτήρια και τα μεθοδολογικά
πρότυπα για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων,
38. τη με αρ. πρωτ. 81986 / ΕΥΘΥ 712 / 31-07-2015 (ΦΕΚ 1822 /Β/24-08-2015) Υπουργική Απόφαση
Συστήματος Διαχείρισης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ
2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσιών συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ
2014 – 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
39. τη με αρ. πρωτ. οικ. 11792/6-10-2016 ( ΑΔΑ: Ψ6424653Ο7-ΙΞΩ) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ για ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη Ειδικής Γραμματείας
Υδάτων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5001372 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20142020» άξονα προτεραιότητας 15 «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το
ΕΤΠΑ της Πράξης,
40. τη με αρ. πρωτ. οικ.5649/12-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΒΠ465ΧΙ8-ΘΘΓ) 1η Τροποποίηση της Πράξης
«Υποστήριξη Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων.»
με Κωδικό ΟΠΣ 5001372 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»,
41. τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/48343/473/24-07-2018 (ΑΔΑ: Ψ9104653Π8-ΜΔΛ) Απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα Υδάτων Ε.Γ.Υ. με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, των τεχνικών
προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης και των εγγράφων της σύμβασης, για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Τεχνική υποστήριξη ΕΓΥ στην
Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας2006/7/ΕΚ στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες
Περιφέρειες», με κωδικό πράξης ΣΑ: (2016ΣΕ27510003).με ανοικτή διαδικασία, καθώς και η
διάθεση πίστωσης ύψους 550.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) σε βάρος του Έργου «Υποστήριξη Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων» με αριθμό
2016ΣΕ27510017 της ΣΑΕ 2751,
42. τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/55602/541/27-08-2018 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων με την
οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης
για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Τεχνική υποστήριξη ΕΓΥ στην Εφαρμογή της
Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας2006/7/ΕΚ στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες»,
με κωδικό πράξης ΣΑ: (2016ΣΕ27510003).με ανοικτή διαδικασία, και
43. το με αρ. πρωτ ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/61313/1371/17-09-2018 έγγραφο της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Αναθέτουσα Αρχή το Πρακτικό Ι αυτής.
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44. την με αρ. πρωτ. 294/22-01-2019 Απόφαση διατύπωσης σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για την έγκριση του Σχεδίου του τεύχους Διακήρυξης και τη διαδικασία
ανάθεσης Δημόσιας Σύμβασης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την αποδοχή του Πρακτικού Ι, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, και την κήρυξη του
διαγωνισμού με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/48343/473/24-07-2018 (ΑΔΑ: Ψ9104653Π8-ΜΔΛ) ως άγονου.
Β. Την επαναπροκήρυξή του και την έγκριση:
1. της διενέργειας Διεθνούς Δημόσιου Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία ανάθεσης και κριτήριο την
«πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής», μέσω
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4412/2016, όπως ισχύει, με σκοπό τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής
υπηρεσιών «Τεχνική υποστήριξη ΕΓΥ στην Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της
Οδηγίας2006/7/ΕΚ στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες»,
2. των Τεχνικών Προδιαγραφών για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Τεχνική υποστήριξη
ΕΓΥ στην Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας2006/7/ΕΚ στις Λιγότερο
Ανεπτυγμένες Περιφέρειες», της Πράξης «Υποστήριξη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για ωρίμανση
και αποτελεσματική υλοποίηση των πράξεων», με Κωδικό ΟΠΣ: 5001372 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και κωδικό ΣΑ:
2016ΣΕ27510017 (CPV: 90713000-8),
3. των όρων διενέργειας του ανωτέρω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, όπως καθορίζονται στην οικεία
Διακήρυξη, η οποία συντάχθηκε από τις Δ/νσεις, Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος και
Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., επισυνάπτεται στην παρούσα και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της,
4. της προκήρυξης (περίληψη της Διακήρυξης) του ανωτέρω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, η οποία
επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της,
5. των λοιπών εγγράφων της σύμβασης για τον ανωτέρω ηλεκτρονικό διαγωνισμό, όπως συντάχθηκαν από
την Αναθέτουσα Αρχή του Υ.Π.ΕΝ., ήτοι:
1. το Τυποποιημένο Έντυπο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Συμβάσεων (ΕΕΕΣ),
2. το τεύχος τεχνικών δεδομένων,
3. τα υποδείγματα:
α) καταλόγου παρόμοιων Συμβάσεων,
β) βιογραφικού σημειώματος,
γ) πίνακα της Προτεινόμενης Ομάδας Έργου,
δ) ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου παροχής υπηρεσιών,
ε) εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,
στ) εγγυητικής επιστολής συμμετοχής,
ζ) τεχνικής προσφοράς,
η) οικονομικής προσφοράς,
θ) σχεδίου Ιδιωτικού Συμφωνητικού
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τα οποία επισυνάπτονται στο τεύχος Διακήρυξης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
Απόφασης.
Γ. Τη διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της σύμβασης, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδ.
ΣΑ: 2016ΣΕ27510017 της ΣΑΕ 2751 του ΠΔΕ και ανέρχεται σε 443.548,39€ μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: 106.451,61€ ), ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 550.000,00€.
Η Αναθέτουσα Αρχή εντέλλεται να προχωρήσει άμεσα 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.
Η Αναθέτουσα Αρχή εντέλλεται να προσαρμόσει τη Διακήρυξη και το περιεχόμενο των λοιπών εγγράφων
της σύμβασης του σημείου Β της παρούσας, αναφορικά με τις καταληκτικές ημερομηνίες του
διαγωνισμού και άλλες προθεσμίες.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΔΑΤΩΝ

Ιάκωβος Γκανούλης
Συνημμένα:
1) το Τεύχος της Διακήρυξης
2) τα έγγραφα της Σύμβασης, όπως αναφέρονται
στην παράγραφο Β. 5 της Παρούσης
3) την περίληψη Διακήρυξης (Προκήρυξη)
Κοινοποίηση:
1. Γρ. Υπουργού Π.ΕΝ.
2. Γρ. Υπουργού Αναπληρωτή Π.ΕΝ.
3. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α.
Κόνιαρη 15, Τ.Κ. 114 71, ΑΘΗΝΑ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Ειδικού Γραμματέα Υδάτων
1. Διεύθυνση Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου
Περιβάλλοντος
2. Φ. Έργου
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