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ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση
αποτελέσματος του με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/97593/1400/28-12-2018 (ΑΔΑ:64Ψ94653Π83Ι0, ΑΔΑΜ:18PROC004295372 2018-12-31) διαγωνισμού, για την Παροχή Υπηρεσίας
«Σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση-διαχείριση-συντονισμό-δημοσιότηταεπικοινωνία του έργου ‘Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή του Θαλάσσιου
Χωροταξικού Σχεδιασμού» (ΘΑΛ-ΧΩΡ2).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Tις διατάξεις του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’/1999) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα
εφαρμογής.
4. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α’/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», κατά
το τμήμα που διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4403/16 και του Ν. 4412/16.
Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου
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6. Τις διατάξεις του ν. 4546/2018 (ΦΕΚ 101/ 12-06-2018) «Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ “περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό” και
άλλες διατάξεις»
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως συμπληρώθηκε με το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α’)
και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Π. Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α΄/9.7.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2017 (Α’ 160) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας».
10. Το υπ’αριθμ.84/17.7.2019 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 123/Α) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.
11. Τη με αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/84050/1269/04-12-2018 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΑΔΑ:73ΑΚ4653Π8-ΙΧΗ, ΑΔΑΜ:18PROC004120895) «Διακήρυξη διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «Σύμβουλος υποστήριξης για την
παρακολούθηση-διαχείριση-συντονισμό-δημοσιότητα-επικοινωνία του έργου “Διασυνοριακή
Συνεργασία για Εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού”» (ΘΑΛ-ΧΩΡ 2)».
12. Τη με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/96253/1383/21-12-2018 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΑΔΑ: 9Ξ294653Π8-ΝΝΜ) «Αποδοχή του από 18/12/2018 πρακτικού της Επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών επιλογής αναδόχου για την Παροχή
Υπηρεσίας «Σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση-διαχείριση-συντονισμόδημοσιότητα-επικοινωνία του έργου “Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή του Θαλάσσιου
Χωροταξικού Σχεδιασμού”» (ΘΑΛ-ΧΩΡ 2)» με το οποίο ματαιώθηκε ο διαγωνισμός που αφορά
στη διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 18PROC004120895.
13. Τη με αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/97593/1400/28.12.2018 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΑΔΑ: 64Ψ94653Π8-3Ι0 ΑΔΑΜ:18PROC004295372 2018-12-31) «Διακήρυξη εκ νέου
του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «Σύμβουλος
υποστήριξης για την παρακολούθηση-διαχείριση-συντονισμό-δημοσιότητα-επικοινωνία του έργου
“Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού”» (ΘΑΛ-ΧΩΡ
2)».
14. Τη με αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/44771/771/11-07-2018 (ΑΔΑ:727Ι4653Π8-5ΡΗ) Απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Αποδοχή υλοποίησης του έργου «Διασυνοριακή
Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» με ακρωνύμιο «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2»,
στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020».
15. Τη με αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/82873/10689/20-11-2018 Απόφαση Γενικής Γραμματέως Χωρικού
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος (ΑΔΑ: 6ΛΞΔ4653Π8-ΒΡ2) «Ορισμός μελών με τους
αναπληρωτές τους στις Επιτροπές: α) Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και
β) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, για την ανάδειξη αναδόχου αναφορικά με την παροχή
γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση – διαχείριση –
συντονισμό – δημοσιότητα – επικοινωνία του έργου ΘΑΛ-ΧΩΡ2»».
16. Το από 18-12-2018 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης
προσφορών του ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην επιλογή αναδόχου, για την
Παροχή Υπηρεσίας «Σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση-διαχείριση-συντονισμόδημοσιότητα-επικοινωνία του έργου “Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή του Θαλάσσιου
Χωροταξικού Σχεδιασμού”», το οποίο διαβιβάσθηκε με την με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/94803/1371/1912-2018 Αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής.
17. Το από 06-05-2019 Πρακτικό Αποσφράγισης Προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής
και αξιολόγησης προσφορών, της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών της με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/97593/1400/28-12-2018 (ΑΔΑ:64Ψ94653Π8-3Ι0,
ΑΔΑΜ:18PROC004295372) διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου,
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για την Παροχή Υπηρεσίας «Σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση-διαχείρισησυντονισμό-δημοσιότητα-επικοινωνία του έργου ‘Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή του
Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» (ΘΑΛ-ΧΩΡ2), το οποίο διαβιβάσθηκε με την με αρ. πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/40814/479/7.5.2019 Αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής στη Δ/νση Χωροταξικού
Σχεδιασμού.
Tη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/40814/479/14.5.2019 (ΑΔΑ:7MJP4653P8-6O6) Απόφαση Έγκρισης
του ως άνω Πρακτικού Αποσφράγισης – Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και αξιολόγησης
τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου, για την Παροχή
Υπηρεσίας «Σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση-διαχείριση-συντονισμόδημοσιότητα-επικοινωνία του έργου ‘Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή του Θαλάσσιου
Χωροταξικού Σχεδιασμού’ (ΘΑΛ-ΧΩΡ2) ».
Τη με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/47376/549/24.05.2019 πρόσκληση σε δημόσια συνεδρίαση
αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας
ανάθεσης του έργου «Σύμβουλος υποστήριξης, για την παρακολούθηση – διαχείριση –
συντονισμό – δημοσιότητα – επικοινωνία του έργου ΘΑΛ-ΧΩΡ 2».
Την από 29.5.2019 ηλεκτρονική επιστολή (με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/48589/575/29.05.2019) της
Προέδρου της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών προς τη Δ/νση
Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ με θέμα: «Αποσαφήνιση και διευκρίνιση πληροφοριών
προσφοράς, μετά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής
διαδικασίας ανάθεσης του έργου «Σύμβουλος υποστήριξης, για την παρακολούθηση – διαχείρισησυντονισμό- δημοσιότητα-επικοινωνία του έργου ΘΑΛ-ΧΩΡ 2».
Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/48589/575/29.5.2019 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του
ΥΠΕΝ προς την «planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ι.Κ.Ε» με θέμα: “Αποσαφήνιση και
διευκρίνιση πληροφοριών προσφοράς, μετά την αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών, στο
πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας ανάθεσης του έργου «Σύμβουλος υποστήριξης, για την
παρακολούθηση – διαχείριση – συντονισμό – δημοσιότητα – επικοινωνία του έργου ΘΑΛ-ΧΩΡ 2».
Η από 7.6.2019 ηλεκτρονική επιστολή (με α.π ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/52383/625/10.6.2019) της «planO2
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ι.Κ.Ε» με θέμα την παροχή διευκρινήσεων επί της οικονομικής της
προσφοράς στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσίας: “Σύμβουλος υποστήριξης
για την παρακολούθηση – διαχείριση – συντονισμό – δημοσιότητα – επικοινωνία του έργου:
“Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού ΘΑΛ-ΧΩΡ 2».
Το από
29-05-2019 Πρακτικό Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής
διενέργειας
διαγωνισμού
και
αξιολόγησης
προσφορών
της
με
αρ.πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/97593/1400/28-12-2018
(ΑΔΑ:64Ψ94653Π8-3Ι0,
ΑΔΑΜ:18PROC004295372)
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου, για την Παροχή Υπηρεσίας
«Σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση-διαχείριση-συντονισμό-δημοσιότηταεπικοινωνία του έργου ‘Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού
Σχεδιασμού»
(ΘΑΛ-ΧΩΡ2),
το
οποίο
διαβιβάσθηκε
με
την
με
αρ.
πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/57264/24.6.2019 Αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής στη Δ/νση Χωροταξικού
Σχεδιασμού, με το οποίο η Επιτροπή κατάρτισε Συγκεντρωτικό Πίνακα Βαθμολόγησης
Προσφορών.
Το με αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/52383/625/24.6.2019 έγγραφο του Τμήματος Εθνικής Χωροταξικής
Στρατηγικής της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ προς την Πρόεδρο της Επιτροπής
διενέργειας
διαγωνισμού
και
αξιολόγησης
προσφορών
της
με
αρ.πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/97593/1400/28-12-2018
(ΑΔΑ:64Ψ94653Π8-3Ι0,
ΑΔΑΜ:18PROC004295372)
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, για την Παροχή Υπηρεσίας «Σύμβουλος
υποστήριξης για την παρακολούθηση-διαχείριση-συντονισμό-δημοσιότητα-επικοινωνία του έργου
‘Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» (ΘΑΛ-ΧΩΡ2).
Το από 26-06-2019 Πρακτικό γνωμοδότησης επί των διευκρινήσεων που δόθηκαν από την
εταιρεία «planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ι.Κ.Ε» της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και
αξιολόγησης
προσφορών
της
με
αρ.πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/97593/1400/28-12-2018
(ΑΔΑ:64Ψ94653Π8-3Ι0, ΑΔΑΜ:18PROC004295372) διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού
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διαγωνισμού επιλογής αναδόχου, για την Παροχή Υπηρεσίας «Σύμβουλος υποστήριξης για την
παρακολούθηση-διαχείριση-συντονισμό-δημοσιότητα-επικοινωνία του έργου ‘Διασυνοριακή
Συνεργασία για Εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» (ΘΑΛ-ΧΩΡ2), το οποίο
διαβιβάσθηκε με την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/58623/684/27.6.2019 Αναφορά της Προέδρου
της Επιτροπής στη Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού.
Τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/57264/671/2.7.2019 (ΑΔΑ: 6Ε4Β4653Π8-ΔΚ8) Απόφαση Έγκρισης
Πρακτικών σύνταξης πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών και γνωμοδότησης για
τον προσωρινό ανάδοχο της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών
της
με
αρ.
πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/97593/1400/28-12-2018
(ΑΔΑ:64Ψ94653Π8-3Ι0,
ΑΔΑΜ:18PROC004295372 2018-12-31) διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού
επιλογής αναδόχου, για την Παροχή Υπηρεσίας «Σύμβουλος υποστήριξης για την
παρακολούθηση-διαχείριση-συντονισμό-δημοσιότητα-επικοινωνία του έργου ‘Διασυνοριακή
Συνεργασία για Εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» (ΘΑΛ-ΧΩΡ2).
Τη με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/62319/714/5.7.2019 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου προς την εταιρεία «planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ι.Κ.Ε».
Τη με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/63171/720/9.7.2019 υποβολή δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
της εταιρείας «planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ι.Κ.Ε».
Το με α.π. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/63171/720/10.7.2019 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του
ΥΠΕΝ προς την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών.
Το από 18.7.2019 Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής
διενέργειας
διαγωνισμού
και
αξιολόγησης
προσφορών
της
με
αρ.πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/97593/1400/28-12-2018
(ΑΔΑ:64Ψ94653Π8-3Ι0,
ΑΔΑΜ:18PROC004295372)
διακήρυξης διαγωνισμού, με το οποίο η Επιτροπή εισηγείται ομόφωνα «… την κατακύρωση της
σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας “Σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθησηδιαχείριση-συντονισμό-δημοσιότητα-επικοινωνία του έργου ‘Διασυνοριακή Συνεργασία για
Εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού΄ με ακρωνύμιο (ΘΑΛ-ΧΩΡ2)” στον οικονομικό
φορέα “planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία”», το οποίο
διαβιβάσθηκε
στη
Δ/νση
Χωροταξικού
Σχεδιασμού
με
τη
με
αρ.
πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/66231/743/18.7.2019 επιστολή της Αν. Προέδρου της Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση του από 18.7.2019 Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, της
Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών της με αρ. πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/97593/1400/28-12-2018 (ΑΔΑ:64Ψ94653Π8-3Ι0, ΑΔΑΜ:18PROC004295372 2018-12-31)
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου, για την Παροχή Υπηρεσίας
«Σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση-διαχείριση-συντονισμό-δημοσιότητα-επικοινωνία του
έργου ‘Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού΄ (ΘΑΛ-ΧΩΡ2)».
2. Την κατακύρωση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας «Σύμβουλος υποστήριξης για την
παρακολούθηση-διαχείριση-συντονισμό-δημοσιότητα-επικοινωνία του έργου ‘Διασυνοριακή Συνεργασία
για Εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού’ με ακρωνύμιο ΘΑΛ-ΧΩΡ2», στον οικονομικό
φορέα «planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» με συνολική αμοιβή
42.200,00 ευρώ (προ ΦΠΑ) και διάρκεια που αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως
την περαίωση του έργου (παρ.4.6 της διακήρυξης).
3. Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ.
Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου
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4. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, όπως ισχύει και
την παρ. 3.4 της Διακήρυξης.

Συνημμένα:
α) Τα (17), (23), (25) και (30) σχετικά πρακτικά
της Επιτροπής Διαγωνισμού
β) Οι (18) και (26) σχετικές αποφάσεις έγκρισης
πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΝ
2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΝ
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Χωρικού

Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

4. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Χωρικού Σχεδιασμού
5. Γραφείο Δ/ντή Χωροταξικού Σχεδιασμού
6. Στους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό με
αποδεκτή προσφορά πλην του προσωρινού
αναδόχου θα κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά μαζί
με τα συνημμένα πρακτικά.(Ι. «PREMIUM
CONSULTING, Ε. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, Μ.ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Ο.Ε, FOR YOUR EVENT Ε.Π.Ε», ΙΙ. «Α. ΑΛΕΞΙΟΥ
& ΣΙΑ Ο.Ε (ΕΞΕΛΙΞΙΣ)»).

Εσωτερική Διανομή
1. Χ.Α.
2. Φ. Έργου ΘΑΛ-ΧΩΡ2

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου
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