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ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: Προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού (σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007 και το άρθρο 31
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) για τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση παροχής
υπηρεσιών που αφορούν στο έργο «Παρακολούθηση της ποιότητας των
νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου
Αιγαίου για την περίοδο 2013-2015»
Έχοντας υπόψη:
1.

Το Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

2.

Την Οδηγία 2006/7/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων
κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ,

3. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 8600/416/Ε103, (ΦΕΚ 356Β’/26-2-2009) «Ποιότητα και μέτρα
διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις τις Οδηγίας
2006/7/ΕΚ» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει,
4.

Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/09.12.2003) «Προστασία και Διαχείριση των
υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 23-10-2000», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5. Το ΠΔ 51/2-3-2007 (ΦΕΚ 54/Α/8-3-2007) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών
για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, «για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής
δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Την Οδηγία 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα
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της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη
συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ,
84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της οδηγίας
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
7. Την ΚΥΑ Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’ 1909/08.12.2010) «Καθορισμός
Προτύπων Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων
ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά ύδατα, σε συμμόρφωση προς
τις διατάξεις της οδηγίας 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 «σχετικά με Πρότυπα Ποιότητας
Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την
τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ,
83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», καθώς
και για τις συγκεντρώσεις ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και
άλλες διατάξεις»,
8.

Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247/24.12.1997) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,

9.

Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,
όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Νοεμβρίου 2005»,

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150
Α/10-7-2007),
11. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/25.01.2013)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις»,
12. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) «Δικαστική προστασία
κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας
με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76),
όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
13. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ19/Α/1.2.1995) «Προμήθειες του Δημόσιου
Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου
2 (§12) αυτού»,
14. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267/03.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»,
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15. Την αρ. 14053/Ε.Υ.Σ. 1749 (ΦΕΚ 540Β / 27-3-2008) «Υπουργική απόφαση
συστήματος διαχείρισης»,
16. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221/05.11.2009) «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 322/2013 (ΦΕΚ B’
679/22.03.2013) «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ» όπως
ισχύουν σήμερα,
17. Το Νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις»,
18. Το Νόμο 3882/2010 (ΦΕΚ 166Α’) που αφορά στη δημιουργία της “Εθνικής
Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και στην Εναρμόνιση του Εθνικού Δικαίου
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες
διατάξεις”,
19. Την υπ’ αριθμ. 41620/10.09.2012 Κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
Υπουργού ΠΕΚΑ, περί διορισμού Ειδικού Γραμματέα στην Ειδική Γραμματεία
Υδάτων (ΦΕΚ 433/Υ.Ο.Δ.Δ./13-9-2012),
20. Την Υπουργική Απόφαση 12123/2013 (ΦΕΚ 499/Β/05-03-2013) ‘‘Εξουσιοδότηση
υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς
Γραμματείς καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής’’,
21. Το Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
22. Τη χορήγηση συνδρομής του ΕΤΠΑ για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»,
23. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 170332/22.07.2011 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα
Υδάτων για την «1η Τροποποίηση της Πράξης "Παρακολούθηση της ποιότητας των
νερών ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Αττικής, για την περίοδο 2010 - 2015"
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική",
24. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 170335/27.07.2011 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα
Υδάτων για την «1η Τροποποίηση της Πράξης "Παρακολούθηση της ποιότητας των
νερών ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την περίοδο 2010 2015" στο Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου"»,
25. Την με αρ. πρωτ. οικ. 102473/8-3-2013 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ για τα σχέδια των τευχών
δημοπράτησης και τη διαδικασία προκήρυξης των σχετικών διαγωνισμών,
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26. Την με αρ. πρωτ. οικ. 155265/8-3-2013 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Ε.Γ.Υ. με
την οποία εγκρίνονται α) πέντε προκηρύξεις με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή
Αναδόχων που θα αναλάβουν την εκτέλεση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
που αφορούν την «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης
των περιφερειών της Χώρας για την Περίοδο 2013-2015», β) τα συμβατικά τεύχη
και γ)η διάθεση σχετικής πίστωσης.
27. Την με αρ. πρωτ. οικ. 190066/8-4-2013 Απόφαση Υπουργού Αναπληρωτή
ΠΕΚΑ, περί ορισμού της διάρκειας της κολυμβητικής περιόδου για το έτος 2013.
28. Το από 17-04-2013 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού με
τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των
περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, για την Περίοδο 2013-2015»,
29. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 196088/24-04-2013 Απόφαση Ειδικού Γραμματέα Υδάτων
ΥΠΕΚΑ περί αποδοχής του από 17-04-2013 Πρακτικού Ι της Επιτροπής
Διενέργειας του Διαγωνισμού με τίτλο «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών
ακτών κολύμβησης των περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου, για την Περίοδο
2013-2015»,
30. Το υπ΄αριθμ.: οικ.: 196098/30-04-2013 Αίτημα της ΕΓΥ καθώς και το υπ΄αριθμ.:
οικ.: 196130/17-05-2013 Έγγραφο της ΕΓΥ,
31. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 196138/17.05.2013 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα
Υδάτων για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας των Διαγωνισμών για την
ανάδειξη αναδόχων με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμών που θα αναλάβουν την εκτέλεση των συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών που αφορούν στην «Παρακολούθηση της ποιότητας των
νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας-Θεσσαλίας και
Αττικής-Νοτίου Αιγαίου, για την περίοδο 2013 - 2015».
32. Την υπ΄αριθμ.280/2013 (Α.Π. Ε.Γ.Υ. 190511/11.06.2013) Σύμφωνη Γνώμη της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού,

Και επειδή :
1. Το Έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και ειδικότερα είναι ενταγμένο σύμφωνα με τις υπ’
αριθμ. Οικ. Αποφάσεις 170332/22.07.2011, 170335/27.07.2011 του ΕΠΠΕΡΑΑ στο
ΠΔΕ (έργα 2010ΣΕ07580101, 2010ΣΕ07580102) και συγχρηματοδοτείται από
εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και
ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση
ποιότητας ζωής" του Ε.Π. "Αττική" και από τον Άξονα προτεραιότητας 09 – Αειφόρος
ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφ. Νοτίου Αιγαίου" του Ε.Π. "Κρήτη και Νήσοι
Αιγαίου".
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2. Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. οικ. 155265/8-3-2013 Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα
Ε.Γ.Υ. εγκρίθηκαν α) πέντε προκηρύξεις με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή
Αναδόχων που θα αναλάβουν την εκτέλεση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που
αφορούν την «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των
περιφερειών της Χώρας για την Περίοδο 2013-2015», μεταξύ των οποίων και για τις
Περιφέρειες Αττικής Νοτίου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 242.404,20
ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
την 17η Απριλίου 2013. Κριτήριο κατακύρωσης για το παραπάνω έργο είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η εν λόγω διακήρυξη απεστάλη στην
επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. (2013/S 051-083933) την 8η Μαρτίου 2013, στο ΦΕΚ
146/ ΤΔΔΣ/15-03-2013 και στις εφημερίδες ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ (13-03-2013),
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ.. (13-03-2013), ΚΕΡΔΟΣ (13-03-2013), ΤΑ ΝΕΑ (21-03-2013)
3. Κατά την ορισθείσα ημερομηνία διαγωνισμού, ήτοι την 17η Απριλίου 2013, δεν
κατατέθηκε καμία προσφορά και η ορισθείσα Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού,
με το από 17-4-2013 πρακτικό της έκρινε τον διαγωνισμό άγονο. Με την
υπ΄αριθμ. οικ. 196088/24-04-2013 Απόφαση Ειδικού Γραμματέα; Υδάτων ΥΠΕΚΑ
επικυρώθηκε το ως άνω πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.
4. Η παρούσα κατάσταση οφείλεται σε απρόβλεπτα και μη οφειλόμενα σε υπαιτιότητα
της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, ως αναθέτουσας αρχής, γεγονότα (άγονος
διαγωνισμός ενώ τρεις πανομοιότυποι διαγωνισμοί εξελίσσονται κανονικά),
5. Υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη για την εκτέλεση δειγματοληψιών / αναλύσεων στις
Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου για την τρέχουσα κολυμβητική περίοδο του
2013, η οποία απορρέει από την ενωσιακή υποχρέωση της χώρας μας, για την
εφαρμογή της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ όπως εναρμονίστηκε στο εθνικό δίκαιο (Απ. Η.Π.
8600/416/Ε103, ΦΕΚ 356Β’/26-2-2009). Συγκεκριμένα η κολυμβητική περίοδος
σύμφωνα με την Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (σχετικό με α.α. 27) άρχεται την 1η
Ιουνίου 2013 και είναι ενωσιακή και εθνική υποχρέωση της χώρας μας να προβεί
στην πρώτη δειγματοληψία πριν την έναρξη της κολυμβητικής περιόδου εντός του
μηνός Μαΐου και να επαναλαμβάνει τις δειγματοληψίες των κολυμβητικών υδάτων
εντός 30 ημερών από την προηγηθείσα.
6. Η ως άνω ανάγκη βεβαίως άπτεται θεμάτων ασφαλείας και προστασίας των
λουομένων πολιτών κατά την τρέχουσα κολυμβητική περίοδο, καθώς και προστασίας
του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα των υδάτων κολύμβησης από πιθανές πιέσεις.
7. Συντρέχει επομένως, κατεπείγουσα ανάγκη για την ανάθεση με διαπραγμάτευση και
χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού του έργου
«Παρακολούθηση της
ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Αττικής και
Νοτίου Αιγαίου για την περίοδο 2013-2015». Η ως άνω δε ανάγκη , εξαιτίας
ακριβώς του κατεπείγοντος, δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που επιτάσσουν
άλλες διαδικασίες ανάθεσης, οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη ενωσιακή και
εθνική νομοθεσία, καθώς η τήρηση αυτών δεν θα επέτρεπε τη σύναψη σύμβασης
έως την
30-5-2013 (καταληκτική ημερομηνία διενέργειας της προκαταρκτικής
δειγματοληψίας) καθιστώντας, ως εκ τούτου, αναπόφευκτη την προσφυγή στη
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού.
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8. Η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη αφορά στην
ανάθεση των υπηρεσιών εκείνων που απέβησαν άγονες κατά τη διενέργεια ανοιχτού
διεθνούς διαγωνισμού, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, για την άμεση
αντιμετώπιση της έκτακτης και κατεπείγουσας περίστασης, για το χρονικό διάστημα
της κολυμβητικής περιόδου του 2013 - 2015.
9. Εν όψει των ανωτέρω, συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εξαιτίας απρόβλεπτων
γεγονότων, τα οποία δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας και συνεπεία των
οποίων δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις
ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού, η οποία καθιστά αναγκαία την προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση και χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση
της σύμβασης του έργου «Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών
κολύμβησης των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου για την περίοδο
2013-2015».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού (σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007 και
το άρθρο 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ) για τη σύναψη σύμβασης για την ανάθεση
παροχής υπηρεσιών που αφορούν στο έργο «Παρακολούθηση της ποιότητας των
νερών ακτών κολύμβησης των Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου για
την περίοδο 2013-2015».
2. Την πρόσκληση για διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού
τουλάχιστον πέντε υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης για το έργο
«Παρακολούθηση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης των
Περιφερειών Αττικής και Νοτίου Αιγαίου για την περίοδο 2013-2015» με
κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής, το
αντικείμενο και οι ουσιώδεις όροι της σύμβασης, καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές
προδιαγραφές του έργου θα είναι σύμφωνες με το εγκεκριμένο τεύχος προκήρυξης
και το τεύχος τεχνικών δεδομένων (απόφαση έγκρισης τεύχους οικ. 155265/8-32013), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και για το οποίο
διατυπώθηκε θετική γνώμη από την Ε.Υ.Δ. του ΕΠΠΕΡΑΑ, με το αρ. οικ. 102473/83-2013 έγγραφό της.
3. Ο ανώτατος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 242.404,20 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Διακόσιες σαράντα δυο χιλιάδες τετρακόσια
τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων με Αρ. έργου 2010ΣΕ07580101,2010ΣΕ07580102.
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4. Η συνολική διάρκεια του έργου καθορίζεται σε 30 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.
5. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου του θέματος
θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=473&language=el-GR
6. Η παραλαβή, αποσφράγιση, έλεγχος των δικαιολογητικών και αξιολόγηση των
προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού που συγκροτήθηκε
με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφ. Υπουργού Αναπληρωτή
2. Μέλη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
3. Δ/νση Α, Ε.Γ.Υ.
4. ΕΠΠΕΡΑΑ
5. Σύμβουλος Έργου (Ροϊκός Α.Ε.)
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Φάκελος ΕΠΠΕΡΑΑ «Παρακολούθηση Ακτών Αττική-Νότιο Αιγαίο»
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