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Υδάτινου Περιβάλλοντος της ΕΓΥ
- Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης
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Θέμα: ‘‘Απόφαση έγκρισης αιτήματος για ανάκληση και επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού’’
Έχοντας υπόψη:
- το Ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000»
(ΦΕΚ 280 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- το Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και
διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ κλπ.» (ΦΕΚ
54 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- τις διατάξεις του Ν. 2362/27.11.95 (ΦΕΚ 247 Α'), άρθρο 83, παρ. 1, όπως αυτό τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 2/3344/0026/11-01-2011 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 11/1201-2011) και την αριθμ. 35130/739/09-08-2010 απόφαση Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 1291 Β' /1108-2010), σύμφωνα με την οποία αυξήθηκαν τα χρηματικά ποσά για την σύναψη δημοσίων
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, κ.λ.π.,
- τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ A΄ 150/10-072007),
- το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την
υπ΄αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ
Β΄ 540/27.03.2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση,
απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού και
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
53/31.03.2010),
- την ΚΥΑ Π1/2830/28.10.2012 «Ρύθμιση των ειδικοτέρων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων….» και τις σχετικές με αυτήν
εγκυκλίους,
- Τις διατάξεις του ν.3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών-Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου
2007 …….και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 166 Α'),
- την υπ’ αριθ. 43504/2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και
εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος
αυτών» (ΦΕΚ 1784 Β'),
- την υπ’ αριθ. 150559/2011 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για
τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού» (ΦΕΚ 1440 Β'), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
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την με Αρ. Πρωτ. 41620/10-9-2012 Απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ
433/Υ.Ο.Δ.Δ./13-9-2012) περί διορισμού του Ειδικού Γραμματέα στην Ειδική Γραμματεία
Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α.,
την Υπουργική Απόφαση 12123/05-03-2013 «Εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Υπουργού,
του Υπουργού ΠΕΚΑ και με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού
ΠΕΚΑ στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς …..» (ΦΕΚ 499 Β'), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
την υπ’ αριθμ. οικ. 322/22-03-2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Οργάνωση της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»
(ΦΕΚ 679 Β'),
την με Αρ. Πρωτ.: οικ. 555/13-05-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΤ0-ΑΗΥ) Απόφαση Ειδικού Γραμματέα
Υδάτων ‘‘Ορισμός αρμοδίων Διευθύνσεων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όσον αφορά τις τρέχουσες συμβάσεις και τις
τρέχουσες διαγωνιστικές διαδικασίες’’,
την με Αρ. Πρωτ.: οικ. 105052/27.05.2013 Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας &
Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, όπως ισχύει με την από 5/11/2013 Ορθή Επανάληψη
(ΑΔΑ: ΒΛ170-31Ρ), για ένταξη σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ της Οριζόντιας Πράξης «Συστηματική
απογραφή υδρογεωτρήσεων, κάθε χρήσης, στα υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας και
δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων»,
την με Αριθ. Πρωτ.: 1042/12-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Κ0-ΝΝΤ) Απόφαση Ειδικού Γραμματέα
Υδάτων Έγκρισης Υλοποίησης, από τη Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α.,
με ίδια μέσα, του Υποέργου 2 «Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων» της
Οριζόντιας Πράξης «Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων, κάθε χρήσης, στα υπόγεια
υδατικά συστήματα της χώρας και δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων»,
Την από 17/12/2012, Προγραμματική Σύμβαση, μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων
(Ε.Γ.Υ.) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών & Μελετών
(Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.) του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α.) για το
Έργο ‘‘Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων, κάθε χρήσης, στα υπόγεια υδατικά συστήματα
της Χώρας’
Το με Αρ. Πρωτ.: οικ. 145531/14-03-2014 αίτημα ανάκλησης και επαναπροκήρυξης του
διαγωνισμού
Την υπ’ αριθμ. 145026/2014 (ΦΕΚ Β΄ 31) «Σύσταση, Διαχείριση και λειτουργία Εθνικού
Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) από επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα».
Tις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή της ενωσιακής και
εθνικής νομοθεσίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την ανάκληση του Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου ‘‘Υποστήριξη της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων στη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων - Εθνικής
Βάσης Γεωχωρικών Δεδομένων σημείων υδροληψίας & Διαδυκτιακής εφαρμογής
διαδραστικών χαρτών ΓΣΠ’’, λόγω τροποποίησης των υφιστάμενων αναγκών της Υπηρεσίας,
της ανάγκης τροποποίησης και επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, βάσει των οποίων
θα υλοποιηθεί το εν λόγω έργο, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες υφιστάμενες υπηρεσιακές
ανάγκες και ως εκ τούτου λόγω της μείωσης της προϋπολογισθείσας δαπάνης και της
εξοικονόμησης πόρων.
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2. Την άμεση επαναπροκήρυξη έργου παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής για τη δημιουργία του Εθνικού Μητρώο Υδρογεωτρήσεων και άλλων σημείων
υδροληψίας, με τροποποιημένες προδιαγραφές και προϋπολογισμό.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ
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