12.02.2019 13:29:03
Ακριβές Αντίγραφο
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από
Ανέστης
Γουργιώτης

ΑΔΑ: 9Ε7Μ4653Π8-5ΝΤ

INFORMATICS
19PROC004465879
2019-02-14
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.02.14 14:15:23
EET
Reason:
Location: Athens

Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆ΧΩΡΣ/12805/154
Ηµ/νία: 12/02/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος
Γεν. Δ/νση Χωρικού Σχεδιασμού
Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ:

Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού
Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.)
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(ΠΔΕ) 2018
2018ΣΕ27510132
ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον &
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
(MIS: 5032948)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση
της μελέτης με τίτλο:
«Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»
και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
εκπόνησης της ως άνω μελέτης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) και
τους όρους της οικείας Διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
1.
Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 11523, Αθήνα. Πληροφορίες:
Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υ.Π.ΕΝ., Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 11 523, Αθήνα Τηλ. 213 15 15 365 /- 349, Fax:
213 15 15 621, E-mail: g.manouris@prv.ypeka.gr, a.gourgiotis@prv.ypeka.gr
2.
Πρόσβαση εγγράφων σύμβασης: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων
Έργων" της πύλης www.promitheus.gov.gr, και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής: www.ypeka.gr, ενότητα
«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ», υποενότητα «ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ».
3.
Είδος διαδικασίας: Δημόσιος διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία ανάθεσης μέσω του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4412/2016. Ο διαγωνισμός θα
διεξαχθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr και www.promitheus.gov.gr.
4.
Αντικείμενο σύμβασης: Η σύμβαση αφορά στην εκπόνηση της μελέτης για την αξιολόγηση και αναθεώρηση
του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου (Ε.Χ.Π.) για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και στην εκπόνηση της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) αυτού, και εμπίπτει στους κωδικούς CPV90712100-2

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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και 90712000-1. Στόχος της αναθεώρησης του Ε.Χ.Π. για τις Α.Π.Ε. είναι η βελτίωση/επικαιροποίηση των
στρατηγικών κατευθύνσεων χωροθέτησης έργων Α.Π.Ε. ανά κατηγορία δραστηριότητας και κατηγορία χώρου, μέσα
από κανόνες και κριτήρια χωροθέτησης που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη βιώσιμων εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. και οι
οποίες θα ανταποκρίνονται μεταξύ άλλων στους σύγχρονους στόχους των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών για την
ενέργεια και το περιβάλλον. Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιγράφεται λεπτομερώς στο οικείο τεύχος
Τεχνικών Δεδομένων το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της Διακήρυξης.
5.
Εκτιμώμενη αξία & χρηματοδότηση σύμβασης: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 129.934,25€
(πλέον ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές (πλέον ΦΠΑ) των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών
μελετών:
•

81.742,50 € για μελέτη κατηγορίας «01-Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες»

•

31.243,80 € για μελέτη κατηγορίας «27-Περιβαλλοντικές Μελέτες»

και ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) ως απρόβλεπτες δαπάνες, ύψους 16.947,95 € (περ. α’, παρ. 8, άρθρ. 53 του
ν.4412/2016).
Η σύμβαση έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020» (MIS: 5032948) και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων, ΣΑΕ 275/1 (κωδ. ενάριθμου 2018ΣΕ27510132). Η σύμβαση θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και με εθνική συμμετοχή. Η σύμβαση υπόκειται στις νόμιμες
κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06
% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ.
3 του ν. 4412/2016.
6.
Διάρκεια Σύμβασης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε
18 μήνες από την υπογραφή της. Στη σύμβαση ορίζονται και τμηματικές προθεσμίες όπως αναφέρονται στο οικείο
τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.
7.
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Μαρτίου 2019, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 12:00.
8.
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 2η Απριλίου 2019, ημέρα
Τρίτη και ώρα 12:00.
9.
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών «01- Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες» και «27Περιβαλλοντικές Μελέτες» και πληρούν ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που επιβάλλει η οικεία Διακήρυξη και τα
λοιπά έγγραφα της σύμβασης και αναφέρονται παρακάτω ως «κριτήρια ποιοτικής επιλογής».
Τα υπόψη φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών μπορούν να είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ (Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων, ν. 2513/1997,
ΦΕΚ Α' 139), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής: Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό
μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασης τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών. Οι προσφέροντες που είναι
εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016.
Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει (επί ποινή αποκλεισμού):
-2-
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- Για κατηγορία μελέτης «01-Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες» τουλάχιστον έναν/μία μελετητή/τρια τουλάχιστον
10ετούς εμπειρίας.
- Για κατηγορία μελέτης «27-Περιβαλλοντικές Μελέτες» τουλάχιστον έναν/μία μελετητή/τρια τουλάχιστον 8ετούς
εμπειρίας.
- (1) έναν/μία σύμβουλο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό με αποδεδειγμένη εμπειρία σε
τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η αμοιβή του/της οποίου/ας θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.
- (1) έναν/μια σύμβουλο Νομικό με αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα θεσμικού πλαισίου και νομοθεσίας
περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού, η αμοιβή του/της οποίου/ας θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου.
Η αποδεδειγμένη εμπειρία των συμβούλων τεκμηριώνεται με την υποβολή προϋπαρχουσών συμβάσεων,
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
Κάθε προσφέρων που πληροί τις προϋποθέσεις της παραπάνω παραγράφου, οφείλει να διαθέτει επιπρόσθετα την
κάτωθι ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα:


Για κατηγορία μελέτης «01-Χωροταξικές & Ρυθμιστικές Μελέτες» ειδική εμπειρία σε χωροταξικές μελέτες
εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου. Ως ελάχιστη απαιτούμενη ειδική εμπειρία νοείται η συμμετοχή ως
ανάδοχος/μέλος ομάδας μελέτης στην εκπόνηση τουλάχιστον μίας (1) χωροταξικής μελέτης περιφερειακού ή
εθνικού επιπέδου. Οι μελέτες θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες
φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς), με ημερομηνία τελικής/οριστικής παραλαβής από το έτος 2000 έως σήμερα.



Για κατηγορία μελέτης «27-Περιβαλλοντικές Μελέτες» ειδική εμπειρία σε Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) σχεδίων ή προγραμμάτων χωροταξικού σχεδιασμού εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου
και σε Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις (Ε.Ο.Α.). Ως ελάχιστη απαιτούμενη ειδική εμπειρία σε Σ.Μ.Π.Ε. νοείται η
συμμετοχή ως ανάδοχος/μέλος ομάδας μελέτης στην εκπόνηση τουλάχιστον δύο (2) Σ.Μ.Π.Ε. σχεδίων ή
προγραμμάτων χωροταξικού σχεδιασμού εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου. Οι μελέτες θα πρέπει να έχουν
παραληφθεί από τις αναθέτουσες αρχές ή τους αναθέτοντες φορείς (δημόσιους ή ιδιωτικούς), με ημερομηνία
τελικής/οριστικής παραλαβής από το έτος 2006 έως σήμερα. Ως ελάχιστη απαιτούμενη ειδική εμπειρία σε Ε.Ο.Α.
νοείται η ως άνω συμμετοχή στην εκπόνηση τουλάχιστον μίας (1) Ε.Ο.Α..

Ως μελέτες σχεδίων ή προγραμμάτων εθνικού ή περιφερειακού επιπέδου νοούνται οι ακόλουθες κατηγορίες: (α)
μελέτες των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (στρατηγικός χωρικός
σχεδιασμός, άρθρ. 1 και 2 του ν.4447/2016), (β) μελέτες Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που
περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας, και Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που αφορούν
έναν ή περισσότερους τομείς και έχουν γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα, (γ) μελέτες σχεδίων και
προγραμμάτων εθνικού και περιφερειακού χαρακτήρα που εκπονούνται για έναν ή περισσότερους τομείς αλιείας,
ενέργειας, βιομηχανίας, μεταφορών, διαχείρισης αποβλήτων, διαχείρισης υδάτινων πόρων, τουρισμού, κ.λπ.,
δεδομένου ότι επηρεάζουν μεγάλες γεωγραφικές ενότητες, όπως και κρίσιμους παράγοντες και μεταβλητές των
σχεδίων χωροταξικού χαρακτήρα.
Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4412/16 και το άρθρο 18 της Διακήρυξης.
Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης: Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι προσφέροντες πρέπει να
προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
Επίσης, ο τελικός Ανάδοχος, πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής
εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αμοιβής, χωρίς Φ.Π.Α.
10.
Κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς και ανάθεσης σύμβασης: Κάθε προσφέρων οφείλει να συμπληρώσει
(κατά τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο του τεύχους Διακήρυξης) ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς στον οποίο
περιέχονται:
(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(γ) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»
-3-
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Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας-τιμής» η οποία προσδιορίζεται από την αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών
βάσει του άρθρου 21 της Διακήρυξης.
Η συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς Uπροκύπτει από τον τύπο: U= UΤΠ * 85 % + UΟΠ * 15 %
όπου, (UΤΠ) η βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς και (UΟΠ) η βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς.
Γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.
11.

Εναλλακτικές προσφορές, Ισχύς & Γλώσσα προσφορών

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.
Οι προσφορές και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
Συνθήκη της Χάγης. Για τη γλώσσα της διαδικασίας ισχύουν περεταίρω τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 της
Διακήρυξης.
Οι προσφορές θα ισχύουν για 12 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
12.
Ενστάσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Διακήρυξης. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος.
13.
Άλλες πληροφορίες: Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν εκδοθεί οι πιο κάτω αποφάσεις και
γνωμοδοτήσεις:
1. Η με αριθμ. οικ. 9728/29-11-2018 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπ.
Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία η πράξη με τίτλο «Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού
Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.)» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με κωδ. MIS 5032948 (ΑΔΑ: 68ΡΝ465ΧΙ8-Κ95).
2. Η με αριθμ. 1672/Αρ. Πρ. 129265/03-12-2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με την οποία το
έργο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 στη ΣΑΕ-275/1 με κωδικό 2018ΣΕ27510132 (ΑΔΑ:
96ΩΙ465ΧΙ8-ΤΒΓ).
3. Η με αριθμ. Πράξη 86/Συνεδ.11η/12-12-2018 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων
και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ) ως αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου του Υ.Π.ΕΝ. για την ανάθεση και εκτέλεση
δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, η διενέργεια
διαγωνισμού, οι όροι της διακήρυξης, τα έγγραφα της σύμβασης, καθώς και ειδικές απαιτήσεις (κριτήρια)
συμμετοχής των οικονομικών φορέων.
4. Η με Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10333/15-01-2019 επιστολή διατύπωσης θετικής γνώμης για τα σχέδια των τευχών
διακήρυξης της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Αριθμ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/3423/30/15-01-2019).
5. Η με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/12609/151/12-02-2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας για
την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της διενέργειας διαγωνισμού, των όρων διακήρυξης και των οικείων
εγγράφων της σύμβασης, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της υπόψη μελέτης (ΑΔΑ:
6ΖΤ64653Π8-0Μ2).
Αθήνα, 12-02-2019
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η συντάξασα

Ο Προϊστάμενος του τμήματος
Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Χωροταξικού Σχεδιασμού

Π. Αντωνίου

Α. Γουργιώτης

Γ. Μανούρης
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ΑΔΑ: 9Ε7Μ4653Π8-5ΝΤ

19PROC004465879 2019-02-14
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/12609/151/12-02-2019 (ΑΔΑ: 6ΖΤ64653Π8-0Μ2) απόφαση του Υπουργού Π.ΕΝ.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού

Γ. Μανούρης
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