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Απόθαζε Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

πλεδξίαζε 02ε/07.02.2020     Αξ. Θέκαηνο: 23 

 

Θέκα: Απνδνρή ηνπ πξαθηηθνύ ηεο Επηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο 

αξηζκ. 60029/02.12.2019 Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο Πξάμεο «Επηρνξήγεζε ηνπ Ειιεληθνύ Γεσξγηθνύ Οξγαληζκνύ - 

ΔΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ «Λεηηνπξγία Εζληθνύ Δηθηύνπ 

Παξαθνινύζεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο πνζόηεηαο (πνηάκηα) θαη πνηόηεηαο 

(πνηάκηα θαη ιίκλεο) ησλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ ηεο ρώξαο (Οδεγία 

2000/60/ΕΚ) κε Κσδ. ΟΠ (MIS) 5001336 ηνπ Ε.Π. «Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, 

Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε (Τ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)». Έγθξηζε 

ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ θαη αλάζεζε κίαο (1) 

ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ. 

 

Έρνληαο ππόςε : 

1. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14Β ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΘ 314Α'), όπσο ην άξζξν απηό 

πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.4002/2011 (ΦΔΘ A 180). 

2. Ρελ ππ’ αξηζκ. 188763/10-10-2011 (ΦΔΘ Β΄2284/13-10-2011) θνηλή απόθαζε ησλ 

πνπξγώλ Νηθνλνκηθώλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Ρξνθίκσλ, κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ν 

ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΓΔΥΟΓΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ – ΓΖΚΖΡΟΑ (ΔΙ.Γ.Ν.-ΓΖΚΖΡΟΑ), όπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΔΘ Β΄2889/27.10.2014), 

9657/122441/10.11.2015 (ΦΔΘ Β΄2537/25.11.2015), 893/138106/21.12.2017 (ΦΔΘ Β΄ 

4800/29.12.2017), 1437/69301/18.05.2018 (ΦΔΘ Β’ 1770/18.05.2018) θαη 

2172/236743/23.09.2019 (ΦΔΘ Β’ 3570/25.09.2019) όκνηεο. 

3. Ρελ ππ’ αξηζκ. 2502/282476/05.11.2019 (Φ.Δ.Θ. ΝΓΓ 948/08.11.2019) απόθαζε ηνπ 

πνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, «Νξηζκόο κειώλ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηνπ 

ΔΙΙΖΛΗΘΝ ΓΔΥΟΓΗΘΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ-Λ.Ξ.Η.Γ.». 

4. Ρηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 4 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αλσηέξσ ΘΑ, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο,  

ζην ΓΠ, πνπ είλαη αξκόδην γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΙ.Γ.Ν. – 

ΓΖΚΖΡΟΑ, εηζεγείηαη ν Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο. 

5. Ρελ αξηζκ. 9591/06.09.2017 Απόθαζε Έληαμεο ηεο Ξξάμεο κε ηίηιν «Δπηρνξήγεζε ηνπ 

Διιεληθνύ Γεσξγηθνύ Νξγαληζκνύ - ΓΖΚΖΡΟΑ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ: «Ιεηηνπξγία 
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Δζληθνύ Γηθηύνπ Ξαξαθνινύζεζεο θαη Θαηαγξαθήο ηεο Ξνζόηεηαο (πνηάκηα) θαη Ξνηόηεηαο 

(πνηάκηα θαη ιίκλεο) ησλ Δπηθαλεηαθώλ δάησλ ηεο Σώξαο (Νδεγία 2000/60/ΔΘ)» κε Θσδηθό 

MIS 5001336 ζην Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα «πνδνκέο Κεηαθνξώλ, Ξεξηβάιινλ θαη 

Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014-2020», όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο αξηζκ. νηθ. 855/30.01.2018 

(ΑΓΑ: ΤΕΘ3465ΣΗ8-Φ5Ι) θαη Α.Ξ. Δηζεξρ. ΔΓ/ΔΞ ΚΔΞΔΟΑΑ: 4795/23.05.2019 (ΑΓΑ: 

681Ε465Σ18-ΓΘΓ) Απνθάζεηο ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γηαρείξηζεο Ρνκεαθώλ ΔΞ ηνπ ΔΡΞΑ 

θαη ΡΠ. 

6. Ρελ αξηζκ. 109323/10.10.2017 Απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή πνπξγνύ Νηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο ζρεηηθά κε ηελ Έληαμε ηεο Ξξάμεο ζην Ξξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ (ΞΓΔ) 

2017, ζηε  ΠΑΔ 275/1 (ΑΓΑ: Υ6ΝΘ465ΣΗ8-Υ04).  

7.  Ρελ αξηζκ. 29 Απόθαζε ηεο 79εο/15&16.09.2016 (ΑΓΑ:656ΛΝΜ3Κ-ΤΤ2) θαη ηελ αξηζκ. 13 

Απόθαζε ηεο 94εο/27.07.2017 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ (ΑΓΑ:6ΠΜΥΝΜ3Κ-

Φ20), όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ  αξηζκ. 18 Απόθαζε ηεο 98εο/17.11.2017 Ππλεδξίαζεο 

ηνπ ΓΠ ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ (ΑΓΑ:6ΑΑΖΝΜ3Κ-ΤΔΔ), ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο  

αλσηέξσ Ξξάμεο, ηελ πινπνίεζε κε ίδηα κέζα ηνπ πνέξγνπ 1 θαη ηε Γηαρεηξηζηηθή 

Ηθαλόηεηα ηνπ ΔΙΓΝ-ΓΖΚΖΡΟΑ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. 

8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρόιεζε επηζηεκνληθνύ, δηνηθεηηθνύ θαη ινηπνύ 

πξνζσπηθνύ Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α’ 114/04.08.2017), όπσο ηζρύνπλ.   

9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 87 «Ρειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο Θεθαιαίνπ Ζ΄», ηνπ λ. 

4485/2017,  όπσο ηζρύνπλ.  

10.  Ρηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 20, ηνπ λ. 4521/2018 «Ίδξπζε Ξαλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΘ 38/Α/02.03.2018).  

11. Ρελ αξηζκ. 21 απόθαζε ηεο 123εο/13.11.2018 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ.  

12. Ρν από 03.03.2019 ζεκείσκα ησλ Δπηζηεκνληθά πεπζύλσλ, ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή 

αηηήκαηνο ζύλαςεο δύν (2) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 

327/04.03.2019 έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δδαθνϋδαηηθώλ Ξόξσλ. 

13. Ρελ αξηζκ. 429/37637/23-3-2018 απόθαζε έγθξηζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ πνπξγνύ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ, ηελ αξηζκ. 1538/14-01-2019. Α.Α.:133, 

ΑΓΑ:6ΘΘΖΝΜ3Κ-Γ2Ζ απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο δέζκεπζεο πίζησζεο πνζνύ ύςνπο 

# 599.499,99 # επξώ θαη ηελ αξηζκ. 2762/16.01.2020, Α.Α.: 279, ΑΓΑ: ΤΘΒΝΝΜ3Κ-

ΑΚΠαπόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο δέζκεπζεο πίζησζεο πνζνύ ύςνπο  # 599.499,99 # 

επξώ.  

14. Ρν από 08-03-2019 ειεθηξνληθό κήλπκα ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. 

ΚΔΞΔΟΑΑ, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο Ξξόζθιεζεο Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο.  

15. Ρελ αξηζκ. 8 απόθαζε ηεο 131εο/14.03.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ, κε ζέκα «Ππγθξόηεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 «Απαζρόιεζε επηζηεκνληθνύ, 

δηνηθεηηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ - Απνδνρέο», ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α’ 
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114/04.08.2017), γηα ηηο αλάγθεο ηεο Ξξάμεο «Δπηρνξήγεζε ηνπ Διιεληθνύ Γεσξγηθνύ 

Νξγαληζκνύ - ΓΖΚΖΡΟΑ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ: «Ιεηηνπξγία Δζληθνύ Γηθηύνπ 

Ξαξαθνινύζεζεο θαη Θαηαγξαθήο ηεο Ξνζόηεηαο (πνηάκηα) θαη Ξνηόηεηαο (πνηάκηα θαη 

ιίκλεο) ησλ Δπηθαλεηαθώλ δάησλ ηεο Σώξαο (Νδεγία 2000/60/ΔΘ)» κε Θσδηθό ΝΞΠ 

5001336 ζην Δπηρεηξεζηαθό Ξξόγξακκα «πνδνκέο Κεηαθνξώλ, Ξεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο 

Αλάπηπμε 2014-2020», ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πνέξγνπ 1: «δξνκεηξήζεηο, 

Γεηγκαηνιεςίεο, Σεκηθέο Αλαιύζεηο θαη Ππκπιεξσκαηηθέο Δλέξγεηεο». Έγθξηζε ζύλαςεο δύν 

(2) ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθά πξόζσπα, γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζήο ηεο».   

16. Ρελ αξηζκ. 15280/01.04.2019 Ξξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο (ΑΓΑ: ΥΙΑΘΝΜ3Κ-

6ΘΓ) . 

17. Ρν από 24.04.2019 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 

637/03.05.2019 έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δδαθνϋδαηηθώλ Ξόξσλ.  

18. Ρν από 02.05.2019 ζεκείσκα ησλ Δπηζηεκνληθά πεπζύλσλ.  

19. Ρελ αξηζκ. 27 απόθαζε ηεο 138εο/30.05.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ (ΑΓΑ: ΤΗΕΝΝΜ3Κ-Β01) 

ζύκθσλα κε ηελ νπνία: α) εγθξίζεθε ν πίλαθαο επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ θαη ε αλάζεζε ηνπ 

έξγνπ γηα ην Αληηθείκελν Α: ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑΘΝΗ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΗ θαη β) θεξύρζεθε σο άγνλε ε 

δηαδηθαζία γηα ην αληηθείκελν Β «ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΔΟΓΝ». 

20. Ρν από 22.10.2019 ζεκείσκα ησλ Δπηζηεκνληθά πεπζύλσλ, πνπ αθνξά ζε λέα Ξξόζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηε ζύκβαζε έξγνπ ηεο νπνίαο ε δηαδηθαζία είρε απνβεί 

άγνλε, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην αξηζκ. 944/23.10.019 έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνύηνπ 

Δδαθνϋδαηηθώλ Ξόξσλ. 

21. Ρν από 30.10.2019 ειεθηξνληθό κήλπκα ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Ξ. 

ΚΔΞΔΟΑΑ, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο Ξξόζθιεζεο Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο.  

22. Ρελ αξηζκ.  20  Απόθαζε ηεο 152εο/20.11.2019  Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζύλαςε κίαο (1) ζύλαςήο ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο Ξξάμεο, κεηά από Ξξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

23. Ρελ αξηζκ. 29 απόθαζε ηεο 153εο/05.12.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ ΓΠ κε ζέκα «Ππγθξόηεζε 

ηεο Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηεο παξ.3, ηνπ άξζξνπ 64 “Απαζρόιεζε επηζηεκνληθνύ, 

δηνηθεηηθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ Απνδνρέο”, ηνπ λ. 4485/2017 (ΦΔΘ Α’ 114/04-8-2017), 

όπσο ηζρύεη, γηα ην έηνο 2020».  

24. Ρελ αξηζκ. 60029/02.12.2019 Ξξόζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 

25. Ρηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ. 

26. Ρν από 31.12.2019 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο αξηζκ. 

60029/02.12.2019 Ξξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, πνπ δηαβηβάζηεθε κε ην 

αξηζκ.02/47/02.01.2020 έγγξαθν ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δδαθνϋδαηηθώλ Ξόξσλ. 

27. Ρελ αξηζ. πξση. 7114/04.2.2020 εηζήγεζε ηνπ Γηεπζύλνληνο Ππκβνύινπ. 
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Απνθαζίδνπκε νκόθσλα 

1. Ρελ απνδνρή ηνπ από 31.12.2019  Ξξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο ησλ πξνηάζεσλ ηεο 

αξηζκ. 60029/02.12.2019 Ξξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ζύκθσλα κε ην νπνίν 

πξνθύπηεη ν  θάησζη πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ :  

 

 

 

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΤΜΟ ΠΣΤΥΙΟ ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

(αζξνηζηηθά) 

1 ΗΥΑΛΛΖΠ ΕΑΣΑΟΝΞΝΙΝΠ ΓΔΥΞΝΛΗΑΠ 85 ΚΖΛΔΠ & 14 ΖΚΔΟΔΠ 

2 ΚΑΟΗΑ ΓΔΥΟΓΗΝ ΓΔΥΞΝΛΗΑΠ 66 ΚΖΛΔΠ & 20 ΖΚΔΟΔΠ 

3 ΘΟΗΑΘΖ ΘΔΣΑΓΗΑ ΞΝΙΗΡΗΘΥΛ 

ΚΖΣΑΛΗΘΥΛ 

38 ΚΖΛΔΠ & 22 ΖΚΔΟΔΠ 

Πεκείσζε: πνβιήζεθαλ ζπλνιηθά δέθα έμη (16) πξνηάζεηο, εθ ησλ νπνίσλ  κόλν ηξεηο (3) 

πιεξνύζαλ όινπο ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηεο Ξξόζθιεζεο.  

 

2. Ρελ έγθξηζε ηνπ  αλσηέξσ πίλαθα  θαηάηαμεο ησλ  επηιέμηκσλ πξνηάζεσλ.   

3. Ρελ αλάζεζε, κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ρξνληθήο δηάξθεηαο από ηελ ππνγξαθή ηεο έσο 

31/12/2023 ζηνλ θ Ησάλλε Εαραξόπνπιν, ηνπ έξγνπ:  Ξαξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο 

πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ, ζπιινγή ζηνηρείσλ πξνόδνπ ηνπ θπζηθνύ 

αληηθεηκέλνπ, ζπιινγή ζηνηρείσλ, δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ γηα ηελ πξόνδν ησλ δεηθηώλ 

ηεο Ξξάμεο, ζπζρεηηζκόο ηεο πξνόδνπ ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ κε ηελ πξόνδν ηνπ 

νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ, ηήξεζε ειεθηξνληθνύ αξρείνπ παξαδνηέσλ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ.   

Ν αλάδνρνο αλαιακβάλεη επίζεο ηελ  ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο ζε ζπλαληήζεηο γηα ζπλεξγαζία 

κε  ζηειέρε ηεο νκάδαο δηαρείξηζεο Έξγνπ ζηελ Αζήλα, πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύληαη αλάινγα 

κε ηηο  αλάγθεο ηνπ έξγνπ.   

Ρν θόζηνο ηεο γηα ηελ Ξξάμε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εθαηό δεθαπέληε ρηιηάδσλ 

(115.000,00) επξώ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ, θόξσλ θαζώο 

θαη ηπρόλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ αλαδόρνπ θαη αληηζπκβαιιόκελνπ, ζε πεξίπησζε 

ππαγσγήο ηνπ αλαδόρνπ ζην άξζξν 39, ηνπ λ. 4387/2016. Πην πνζό ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ΦΞΑ. Ζ ακνηβή ζα θαηαβιεζεί κε ηηκνιόγην  παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ αληηζπκβαιιόκελνπ. 
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Δπηζεκαίλεηαη όηη,  ην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ ησλ απαηηνύκελσλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ 

αλαδόρνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ σο άλσ ακνηβή ηνπ,  πέξαλ 

ηεο νπνίαο  δελ δηθαηνύηαη θακία άιιε απνδεκίσζε.   

 

Θαηά  ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο  επηηξέπεηαη ε άζθεζε έλζηαζεο εληόο πξνζεζκίαο πέληε (5) 

εξγάζηκσλ εκεξώλ, πνπ αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Νξγαληζκνύ. Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο γίλεηαη κε θαηάζεζή ηεο ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΓΑΦΝΫΓΑΡΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ (πξώελ ΗΛΠΡΗΡΝΡΝ ΔΓΓΔΗΥΛ ΒΔΙΡΗΥΠΔΥΛ), 57 

400, ΠΗΛΓΝΠ, ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ θαη ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε «Έλζηαζε θαηά ηνπ πίλαθα 

θαηάηαμεο ηεο αξηζκ. 23 απόθαζεο  ηεο 2εο/07.02.2020 Ππλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

Ππκβνπιίνπ ηνπ ΔΙΓΝ - ΓΖΚΖΡΟΑ  πνπ αθνξά ζηελ αξηζκ. 60029/02.12.2019 Ξξόζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. ΛΑ ΚΖΛ ΑΛΝΗΣΡΔΗ». Δλζηάζεηο πνπ ζα παξαιεθζνύλ κεηά ηελ 

παξέιεπζε ησλ πέληε (5) εκεξώλ δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο. Κεηά ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ 

πξνζεζκίαο θαη εθόζνλ δελ έρνπλ ππάξμεη ελζηάζεηο, ν πίλαθαο θαηάηαμεο νξηζηηθνπνηείηαη θαη 

θαιείηαη ν αλάδνρνο γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. Πε πεξίπησζε ελζηάζεσλ, ε Δπηηξνπή 

Δλζηάζεσλ, πνπ έρεη νξηζηεί κε ηελ αξηζκ. 29 Απόθαζε ηεο 153εο/05.12.2019 Ππλεδξίαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ  ηηο εμεηάδεη θαη εθθξάδεη αηηηνινγεκέλα ηελ άπνςή ηεο, κε βάζε ηελ 

νπνία ην Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ηεο θαη νξηζηηθνπνηεί 

ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο. Ζ ζρεηηθή απόθαζε αλαξηάηαη ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΔΙΓΝ – ΓΖΚΖΡΟΑ θαη θαιείηαη ν αλάδνρνο λα αλαιάβεη ην έξγν θαη λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή 

ζύκβαζε. Πε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δελ απνδερηεί, ε αλάζεζε ηνπ έξγνπ γίλεηαη ζηνλ ακέζσο 

επόκελν, ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο.  

 

 Ζ ζρεηηθή απόθαζε λα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΓΔΗΑ. 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Η Γξακκαηέαο ηνπ Δ.. Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ.. 

 

 

Αηθαηεξίλε Νίθνπ Καζεγεηήο έξθνο Υαξνπηνπληάλ 
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