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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Μπηηιήλε,  16-12-2019 

ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΑΗΓΑΗΝ  Α.Π.:     68580 

ΓΔΛΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΣΥΟΝΡΑΜΗΘΖΠ  

& ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 
 

Γ/ΛΠΖ ΓΑΡΥΛ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ   

ΡΚΖΚΑ Γ’   

Σαρ. Γ/λζε: Koπληνπξηψηε 77  

Σαρ. Κψδηθαο: 81131, Μπηηιήλε  

Σει.: +30 22513-50963/985  

Fax: +30 22510-37258  

E-mail: georgia.kotoufou@apdaigaiou.gov.gr  

 

 

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ 

Ν ΠΛΡΝΛΗΠΡΖΠ ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΑΗΓΑΗΝ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο:  

 Σνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ 87/Α/2010). 

 Σνπ Ν. 4325/2015 (ΦΔΚ 47/Α/2015) «Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο –

Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε 

αδηθηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδηαίηεξα ηα άξζξα 28 θαη 28Α. 

 Σνπ Π.Γ. 143 (ΦΔΚ 236/Α/2010) «Οξγαληζκφο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Αηγαίνπ», φπσο ηζρχεη. 

 Σνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α/2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ 

θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)». 

 Σνπ Ν. 4270/2014 (ΦΔΚ 143/Α/2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη 

επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

 Σνπ Ν. 3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

 Σνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α/2011) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ…». 

mailto:georgia.kotoufou@apdaigaiou.gov.gr
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 Σεο κε αξ. 57654/22.05.2017 Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ 1781/Β/23.05.2017) «Ρχζκηζε 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο». 

2. Σε κε αξηζ. πξση. 78161/31-12-2018 (ΦΔΚ 783/Τ.Ο.Γ.Γ./31-12-2018) απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, κε ηελ νπνία ν Πνιχθαξπνο Πνιπρξνλάθεο, Αλ. Πξντζηάκελνο 

ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο, νξίδεηαη λα αζθεί 

θαζήθνληα πληνληζηή Α. Γ. Αηγαίνπ (ΑΓΑ: 681Β465ΥΘ7-ΦΛΤ). 

3. Σν κε Α.Π. 302220/ΤΓ5755/14.12.2015 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο 

ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ (Δ.Τ.Γ.) Πξνγξακκάησλ ηνπ ηφρνπ «Δπξσπατθή Δδαθηθή 

πλεξγαζία» ησλ Πξνγξακκάησλ Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο «Διιάδαο – Κχπξνπ 

2014 – 2020», κε ζέκα ηελ 1ε Πξφζθιεζε δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβάινπλ πξνηάζεηο ζην Πξφγξακκα Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο INTERREG V-A 

«Διιάδα- Κχπξνο 2014-2020». 

4. Σελ πξφηαζε έξγνπ πνπ ππνβιήζεθε ζηνλ Άμνλα 3 «Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη πξφιεςε θηλδχλσλ», Δηδηθφ ηφρν 3.1 «Πξφιεςε θηλδχλσλ θαη 

πξνζηαζία απφ θπζηθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο», ζε απφθξηζε ηεο 

πξναλαθεξφκελεο Πξφζθιεζεο, κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

- Σίηινο έξγνπ: Γηαδηθηπαθή Τπεξεζία Πεξηβαιινληηθψλ Κηλδχλσλ – Πιεκκχξεο 

- Αθξσλχκην: ERMIS – F 

- Κχξηνο Γηθαηνχρνο (ΚΓ): Ιλζηηηνχην Κχπξνπ 

- Γηθαηνχρνο 2 (Γ2): Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Δπαξρηψλ Λάξλαθαο θαη Ακκνρψζηνπ 

- Γηθαηνχρνο 3 (Γ3): Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ – Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Έξεπλαο 

- Γηθαηνχρνο 4 (Γ4): Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ – Γηεχζπλζε Τδάησλ 

Βνξείνπ Αηγαίνπ 

- Γηθαηνχρνο 5 (Γ5): Πνιπηερλείν Κξήηεο 

Γηθαηνχρνο 6 (Γ6): Γήκνο Υαλίσλ. 

5. Σελ ππ’ αξηζκ. 71209/09.11.2017 Απφθαζε πληνληζηή Α.Γ.Α. κε ζέκα «Απνδνρή 

πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο “Γηαδηθηπαθή ππεξεζία πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ – 

Πιεκκχξεο (ERMIS – F)” ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Διιάδαο – 

Κχπξνπ 2014-2020». 

6. Σελ απφ 19.07.2019 πκθσλία Δηαηξηθήο ρέζεο (Δ) κεηαμχ ηνπ Κχξηνπ Γηθαηνχρνπ 

θαη ησλ Γηθαηνχρσλ ηεο Πξάμεο (Έξγν) «Γηαδηθηπαθή Τπεξεζία Πεξηβαιινληηθψλ 

Κηλδχλσλ – Πιεκκχξεο» (ERMIS-F). 

7. Σελ ππ’ αξηζκ. 139709/19.12.2017 Απφθαζε Αλ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

πεξί έληαμεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ) 2017, 

ζηε ΑΔΠ 188/6 (ΑΓΑ: 6ΞΠΧ465ΥΙ8-ΑΓΓ). 

8. Tελ ππ’ αξηζκ. 11935/223/02.03.2018 Απφθαζε Πεξηθεξεηάξρε Βνξ. Αηγαίνπ κε ζέκα 

«Οξηζκφο ππνιφγνπ δηαρεηξηζηή έξγνπ θαη ππεπζχλνπ ινγαξηαζκνχ έξγνπ πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκνζίσλ επελδχζεσλ ηεο ΑΔΠ 118/6 ηεο 

Πεξηθέξεηαο Βνξ. Αηγαίνπ έηνπο 2018». 
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9. Σελ άκεζε θαη επηηαθηηθή αλάγθε ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο ππεξεζίαο, γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Τδάησλ Β. Αηγαίνπ (ΓΤΒΑ) σο εηαίξνπ ηεο Πξάμεο ERMIS – F. 

 

Θ Α Ι Ν  Κ Δ 

 

1. Όινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ: «Δπηπηψζεηο απφ ρξήζε γεο: ελάξηα ρξήζεσλ γεο θαη έξγσλ πξνζηαζίαο – 

Πεξηνρή επίδεημεο Β. Αηγαίνπ», ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Γηαδηθηπαθή ππεξεζία 

πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ – Πιεκκχξεο (ERMIS – F)», ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο INTERREG V-A «Διιάδα- Κχπξνο 2014-2020», 

πξνυπνινγηζκνχ 7.000,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, φπσο απηφο ηζρχεη 

ζηελ έδξα ηνπ Αλαδφρνπ). 

Η πξνκήζεηα ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

118 ηνπ Ν. 4412/2016. Δίδνο έξγνπ: Παξνρή Τπεξεζηψλ.  

ΚΧΓΙΚΟ CPV: 90711000-4 (Αμηνιφγεζε πεξηβαιινληηθήο επίδξαζεο, εθηφο απηήο πνπ 

πξννξίδεηαη γηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα). 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ φια ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή 

αιινδαπά, νη ζπλεηαηξηζκνί θαη νη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή 

πξνζθνξά. ηε δηαδηθαζία δελ ζα γίλνπλ δεθηνί φζνη δελ παξέρνπλ, θαηά ηελ θξίζε 

ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηα ερέγγπα ηεο πιήξνπο θαη ηέιεηαο εθπιήξσζεο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, επί απνδείμεη πξσηνθφιινπ 

ΓΤΒΑ, κέρξη θαη 27.12.2019, ψξα 15:00 κ.κ., ζηελ θάησζη δηεχζπλζε: 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ, Γ/λζε Τδάησλ Βνξείνπ Αηγαίνπ, Π. Κνπληνπξηψηε 

77, 81131 Μπηηιήλε, ή ζην e-mail: pvadydat@apdaigaiou.gov.gr ή ζην θαμ: 

2251037258. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, νη 

πξνζθνξέο ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο θαη δελ ζα παξαιακβάλνληαη. 

Η παξνχζα Πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ 

http://www.apdaigaiou.gov.gr. 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Σκήκα 

Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο & Δπηθνηλσλίαο ηεο Γ/λζεο Τδάησλ Β. Αηγαίνπ (ηει.: 

2251350963, θαμ: 2251037258, e-mail: pvadydat@apdaigaiou.gov.gr). 

Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

2. Αληηθείκελν 

Η Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηγαίνπ - Γ/λζε Τδάησλ Β. Αηγαίνπ (ΓΤΒΑ) γλσζηνπνηεί φηη 

ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο πξάμεο «Γηαδηθηπαθή ππεξεζία πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ 

– Πιεκκχξεο (ERMIS – F)», πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Interreg 

V-A Διιάδα - Κχπξνο 2014 - 2020 θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

mailto:pvadydat@apdaigaiou.gov.gr
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.apdaigaiou.gov.gr/
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(ΔΣΠΑ) θαη εζληθνχο πφξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ, ελδηαθέξεηαη γηα ηε ζχλαςε 

κηαο (1) ζχκβαζεο απεπζείαο αλάζεζεο, πνπ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ Παξαδνηένπ 

6.4.2 ηεο Πξάμεο κε ζέκα «Δπηπηψζεηο απφ Υξήζεο Γεο: ελάξηα Υξήζεσλ Γεο θαη 

Έξγσλ Πξνζηαζίαο – Πεξηνρή Δπίδεημεο Β. Αηγαίνπ. 

Ο Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα πινπνηήζεη έξγν πνπ αθνξά ηελ θαηαγξαθή ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ρξήζεσλ γεο θαη έξγσλ πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ηελ 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κεζνδνινγίαο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ κεζν-

καθξνπξφζεζκσλ κεηαβνιψλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή Καιινλήο Λέζβνπ θαη ηελ 

εθηίκεζε ζελαξίσλ ρξήζεο γεο θαη έξγσλ πξνζηαζίαο. 

πγθεθξηκέλα, ε πεξηνρή κειέηεο πεξηιακβάλεη ην Λεθαλνπέδην Καιινλήο (ιεθάλε 

απνξξνήο ηνπ ξέκαηνο Κππξηαλνχ – Αρεξψλα πνπ απνζηξαγγίδεη ηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο θσκφπνιεο Καιινλήο θαη εθβάιιεη ζηνλ νκψλπκν θφιπν, ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 40,28 η.ρικ. - αλαηνιηθά, ζπλνξεχεη κε ηε ιεθάλε ηνπ Σζηθληά – Δηθφλα 1). 

 

  

Δηθφλα 1: Πεξηνρή κειέηεο 

 

Αλαιπηηθφηεξα, νη εργαζίες πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ αλαθέξνληαη αθνινχζσο: 

 

1) Καηαγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ρξήζεσλ γεο θαη έξγσλ πξνζηαζίαο. 

Γηεξεχλεζε δηαρεηξηζηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ, κειεηψλ θαη πθηζηάκελσλ 

πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο. Δλδεηθηηθά, αλαδήηεζε ζε 

ρέδηα Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο (ΥΟΟΑΠ), 

Οινθιεξσκέλα ρεδία Αζηηθήο Αλάπηπμεο (master plans), θ.α. 

 

2) Τινπνίεζε ζπκκεηνρηθψλ εξγαζηεξίσλ (ηνπιάρηζηνλ 4, ζε νιηγνκειείο νκάδεο) κε 

ελδηαθεξφκελα κέξε απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηα νπνία ζα ζπλδηακνξθψζνπλ ηα 

Καλλονή 
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δηαθνξεηηθά ζελάξηα ρξήζεο γεο & κέηξσλ πξνζηαζίαο. Δπηηφπηεο επηζθέςεηο θαη 

ζπλαληήζεηο κε θνξείο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νκάδεο θνξέσλ ή πνιηηψλ: 

 

Α) Γεκφζηνη θνξείο (Γήκνο, Πεξηθέξεηα, Αζηπλνκία, Ππξνζβεζηηθή, θ.ιπ.) 

Β) Δπαγγεικαηίεο & Δκπνξηθφ επηκειεηήξην, Κνηλσλία πνιηηψλ, Διεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο, φπσο κεραληθνί, ηνπνγξάθνη, γεσπφλνη, δαζνιφγνη, 

πεξηβαιινληνιφγνη, σθεαλνγξάθνη, θ.ιπ. 

Γ) Δθπαηδεπηηθνί θνξείο (ζρνιεία) 

Γ) Αγξφηεο – θηελνηξφθνη & πλεηαηξηζκνί 

 

3) Η κεζνδνινγία ζα πεξηιακβάλεη ηε δηακφξθσζε δηαθνξεηηθψλ ζελαξίσλ ρξήζεο 

γεο (απφ ζελάξηα ππθλήο δφκεζεο κέρξη ζελάξηα πξάζηλεο πφιεο) θαη κέηξσλ 

πξνζηαζίαο (απφ πην ηερληθά κέρξη πην πξάζηλα/ήπηαο δηαρείξηζεο), γηα ηνλ ρξνληθφ 

νξίδνληα 2050-2100, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα νηθηζηηθήο 

αλάπηπμεο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

 

4) Γεκηνπξγία ράξηε θαηαγξαθήο & απεηθφληζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ 

ρξήζεσλ γεο, θιίκαθαο 1:10.000, ζε vector (.shp) ή/θαη  raster κνξθή, ζην 

πεξηβάιινλ ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. Ο ράξηεο ζα 

ζπλνδεχεηαη κε αλαιπηηθή πιεξνθνξία πξνθεηκέλνπ λα αλέβεη (upload) ζηε 

Γηαδηθηπαθή Τπεξεζία ERMIS-F, ελψ παξάιιεια ζα αμηνπνηεζεί απφ ην ζεκείν 

πιεξνθφξεζεο ηεο ΓΤΒΑ (Info – point) πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο. 

 

5) πκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο, ηα ζπκκεηνρηθά εξγαζηήξηα θαη ηηο επηηφπηεο επηζθέςεηο, θαη 

ζπλαληήζεηο κε αξκφδηνπο θνξείο, ζρεηηθά κε ηα δηαθνξεηηθά ζελάξηα ρξήζεο γεο 

& κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ ζα ζπλδηακνξθσζνχλ. Δθηίκεζε ζελαξίσλ ρξήζεο γεο 

θαη έξγσλ πξνζηαζίαο θαζψο θαη ησλ ζπλδπαζκψλ ηνπο (π.ρ. πξνηεηλφκελα έξγα 

πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηζηάζκηζε αξλεηηθψλ ζελαξίσλ ρξήζεσλ γεο). 

 

6) Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζα αλαδεηθλχεη ηε κεζνδνινγία πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαδνηένπ θαη ηα απνηειέζκαηα – 

ζπκπεξάζκαηα [αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ – ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ζε θαηάιιειν αξρείν .ppt, 

εθπαηδεπηηθή ελεκεξσηηθή αθίζα (poster), θαηάιιειν πιηθφ ζε κνξθή video πνπ 

ζα παξνπζηάδεη ηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ησλ ζπκκεηνρηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ απηά]. 

 

Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα αθνξά όλες ηηο δεηνχκελεο ππεξεζίεο. 

Πξνζθνξά γηα ηκήκα ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Κξηηήξην αλάζεζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 

βάζεη ηηκήο. 

 

3. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 
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αληηθείκελν ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ. Οη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα έρνπλ πηπρίν 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν, ηα νπνία ζα είλαη ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, γλψζε ρξήζεο θαη εθαξκνγήο πδξνινγηθψλ θαη πδξαπιηθψλ 

κνληέισλ, κε έκθαζε ζηε δηεξεχλεζε ηνπ πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ, θαη Γεσγξαθηθψλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, θαζψο θαη εκπεηξία ζε πδξνινγηθέο θαη πδξαπιηθέο 

πξνζνκεηψζεηο ιεθαλψλ απνξξνήο, ηνπιάρηζηνλ ελφο (1) έηνπο. 

Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη, πξνθεηκέλνπ λα απνδείμνπλ φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ηίζεληαη, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. Ο ππνςήθηνο 

πνπ ζα επηιεγεί, ζηε ζπλέρεηα ζα θιεζεί, εθφζνλ απαηηεζεί, λα ηεθκεξηψζεη ηελ 

εκπεηξία ηελ νπνία πεξηγξάθεη ζην βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα.  

Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα δηαζέηνπλ εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη κέιε 

ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζηε 

ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ηελ έγθξηζε/ βεβαίσζε/ άδεηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ ή/θαη λα είλαη κέιε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ. Δηδηθά νη 

εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πάξνρνη ππεξεζηψλ πξνζθνκίδνπλ, εθφζνλ απαηηείηαη γηα 

ηελ άζθεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, εγγξαθή ζην αληίζηνηρν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην ή αληίγξαθν ηεο λφκηκεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο  ή νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν έγγξαθν, απφ 

ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ζπλάθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

ππνςεθίνπ κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

 

4. Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

 

Α/

Α 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΚΝΛ. 

ΚΔΡΟ. 

ΞΝΠΝ-

ΡΖΡΑ 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛ. 
ΓΑΞΑΛΖ 

1 «Δπηπηψζεηο απφ ρξήζε γεο: 

ελάξηα ρξήζεσλ γεο θαη 

έξγσλ πξνζηαζίαο – Πεξηνρή 

επίδεημεο Β. Αηγαίνπ», ηεο 

Γηεχζπλζεο Τδάησλ Βνξείνπ 

Αηγαίνπ, ζην πιαίζην ηεο 

πξάμεο «Γηαδηθηπαθή 

Τπεξεζία Πεξηβαιινληηθψλ 

Κηλδχλσλ – Πιεκκχξεο» 

(ERMIS-F) ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο 

INTERREG V-A «Διιάδα - 

Κχπξνο 2014-2020» 

Καη’ 

απνθνπή 

1 7.000,00 € 7.000,00 € 

Πύνολο δαπάνης     

ΦΞΑ (όπως ασηός ιζτύει ζηην 

έδρα ηοσ Αναδότοσ) 
    

Γενικό Πύνολο Γαπάνης    7.000,00 € 
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Η πιεξσκή ηνπ Αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα θάζε ηκεκαηηθή παξάδνζε ησλ 

παξαδνηέσλ, ήηνη ζε 2 θάζεηο:  

α) Με ηελ εμφθιεζε ηνπ 50% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 

1νπ Παξαδνηένπ. Σν Παξαδνηέν ζα πξέπεη λα παξαδνζεί 2,5 κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή 

ηεο χκβαζεο θαη ζα πεξηιακβάλεη έθζεζε πξνφδνπ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή 

(3 αληίηππα), ζηελ νπνία ζα θαηαγξάθνληαη νη πινπνηεζείζεο ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εμνινθιήξνπ ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ 1 – 3. 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ πινπνηεζέληνο έξγνπ, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ππνβάιιεη 

ζρεηηθφ πιηθφ ηεθκεξίσζεο (έθζεζε θαηαγξαθήο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ρξήζεσλ 

γεο, παξνπζηνιφγηα ζπκκεηνρηθψλ εξγαζηεξίσλ, δειηία ηχπνπ, αθίζεο, θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ, απνινγηζκφο εθδήισζεο, θ.α.). Δπίζεο είλαη δπλαηφ λα αλαθέξνληαη ηπρφλ 

δπζρέξεηεο πνπ αληηκεηψπηζε ν Αλάδνρνο θαηά ην δηάζηεκα απηφ. 

β) Με ηελ εμφθιεζε ηνπ 50% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ζην ηέινο ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 2νπ Παξαδνηένπ. Σν Παξαδνηέν ζα πξέπεη λα παξαδνζεί κε ηε 

ιήμε ηεο χκβαζεο θαη ζα πεξηιακβάλεη ηειηθή έθζεζε πξνφδνπ ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή (3 αληίηππα), ζηελ νπνία ζα θαηαγξάθνληαη νη πινπνηεζείζεο 

ελέξγεηεο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε φισλ ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ 1 – 

6. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην ηειηθφ παξαδνηέν ζα πεξηιακβάλεη: 

1. Μία αλαιπηηθή έθζεζε αλαθνξάο, ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή (3 αληίηππα), 

πνπ ζα απνηππψλεη θαη ζα θαηαγξάθεη αλαιπηηθά φιεο ηηο εξγαζίεο ηνπ 

Αλαδφρνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα ζεκεία 1-6 ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ. 

2. Έλα ράξηε θαηαγξαθήο & απεηθφληζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ησλ ρξήζεσλ 

γεο, πςειήο θιίκαθαο, ζε vector (.shp) ή/θαη  raster κνξθή (ζε έληππε θαη 

ειεθηξνληθή κνξθή - 3 αληίηππα, θιίκαθαο 1:10.000 θαη γεσ-αλαθεξφκελνο ζην 

γεσδαηηηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ), ν νπνίνο ζα ζπλνδεχεηαη κε αλαιπηηθή ζρεηηθή 

πιεξνθνξία. 

3. Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή (φπσο θαηαγξάθεηαη 

αλαιπηηθά ζην ζεκείν 6 ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ). Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεη ηελ 

παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ – ζπκπεξαζκάησλ (3 

αληίηππα), ηελ εθπαηδεπηηθή ελεκεξσηηθή αθίζα (poster) ζε 50 αληίηππα, θαζψο 

θαη ην video κε ηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο ησλ ζπκκεηνρηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο (3 αληίγξαθα). 

 

Η εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο ζε επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (φπσο απηφο 

ηζρχεη ζηελ έδξα ηνπ Αλαδφρνπ), αλέξρεηαη ζε 7.000,00 €. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο - δηθαηψκαηα ηξίησλ -

επηβαξχλζεηο. Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ 

ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. Με θάζε πιεξσκή 

ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

Η παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ (κε Κσδηθνχο MIS 5029230 θαη ΠΓΔ 2017ΔΠ18860001 Κσδ. 

ΑΔΠ188/6). 
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5. Αλάδνρνο ζα αλαδεηρζεί ν ππνςήθηνο πνπ ζα πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ηπρφλ θξαηήζεσλ πξν ΦΠΑ. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ν Αλάδνρνο πνπ ζα επηιεγεί, εθφζνλ 

απαηηεζεί, ζα θιεζεί πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο αλάζεζεο λα 

θαηαζέζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηα ζηνηρεία ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηεζνχλ 

απηεπαγγέιησο: 

i. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα 

ii. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα 

iii. Πνηληθφ/ά κεηξψν/α αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

 

 Ν ΑΠΘΥΛ ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ ΠΛΡΝΛΗΠΡΖ 

 ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΚΔΛΖΠ ΓΗΝΘΖΠΖΠ ΑΗΓΑΗΝ 

  

 ΞΝΙΘΑΟΞΝΠ ΞΝΙΣΟΝΛΑΘΖΠ 

Αν. Γενικός Γιεσθσνηής ΣΥ.ΞΔ.ΞΝ. 
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ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ: 

 Γξαθείν πληνληζηή Α.Γ.Α. 

 Γξαθείν Γελ. Γ/ληή ΥΧ.ΠΔ.ΠΟ. Α.Γ.Α. 

 Γ/λζε Τδάησλ Β. Αηγαίνπ Α.Γ.Α.  

 Δπηθεθαιή Δηαίξν Έξγνπ 

 ΔΤΓ ΔΠ «Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία - 

INTERREG V-A – ΔΛΛΑΓΑ-ΚΤΠΡΟ 2014-2020» 

 Πεξηθεξεηαθφ Σακείν Αλάπηπμεο Π.Β.Α. 

 

 

Πσνημμένα σποδείγμαηα: 

1. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα  

2. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 
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ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΑΣΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ 

ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ (Αρ. Παραδοτέου): 

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΑΠΟ ΥΡΗΗ ΓΗ: ΔΝΑΡΙΑ ΥΡΗΔΩΝ 

ΓΗ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ – ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΔΠΙΓΔΙΞΗ Β. ΑΙΓΑΙΟΤ (6.4.2) 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

16.12.2019 
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1. ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ 

 

1.  Δπώνσμο :   

2.  Όνομα :    

3.  Ζμερομηνία και ηόπος γέννηζης :    

4.  πηκοόηηηα :   

5.  Νικογενειακή Θαηάζηαζη :    

6.  Δκπαίδεσζη :  

ΗΓΟΚΑ:    

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ:   

ΞΡΣΗΝ:   

(Σε περίπηωζη ζποσδών ζε περιζζόηερα ηοσ ενός Ιδρύμαηα ή περιζζόηερα ηοσ ενός πηστία ο 

πίνακας ηροποποιείηαι καηάλληλα). 

7.  Γλώζζες:   

ΓΙΥΠΠΑ   ΑΛΡΗΙΖΤΖ 
ΞΟΝΦΝΟΗΘΝΠ 

ΙΝΓΝΠ 
ΓΟΑΞΡΝΠ 

ΙΝΓΝΠ 

Διιεληθά       

    

(Προζηίθενηαι ή αθαιρούνηαι ζειρές ανάλογα). 

8. Κέλος επαγγελμαηικών οργανιζμών :  

9.  Ξαρούζα θέζη: (Αλαγξάθεηαη ε ζεκεξηλή απαζρφιεζε - ζέζε ζε Δπηρείξεζε, Οξγαληζκφ 
Γεκνζίνπ ή Ιδησηηθνχ ηνκέα, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο θιπ). 

10.  Έηη επαγγελμαηικής εμπειρίας: (Αλαγξάθνληαη ηα ζπλνιηθά έηε πξαγκαηηθήο 
επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο). 

11.  Θύρια προζόνηα:  (Αλαγξάθνληαη ηα θχξηα πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ κέρξη ζήκεξα επαγγεικαηηθή θαη άιιε εκπεηξία ηνπ). 

 

12. Δπαγγελμαηική απαζτόληζη:  

(Αλαγξάθεηαη ε απαζρφιεζε ζε φιεο ηηο κέρξη ζήκεξα Δπηρεηξήζεηο ή Τπεξεζίεο μεθηλψληαο 
απφ ηελ ζεκεξηλή ζέζε απαζρφιεζεο. Γίδνληαη ζηνηρεία φπσο ε ρξνληθή δηάξθεηα παξακνλήο 

ζε θάζε δηαθνξεηηθή Δπηρείξεζε ή Τπεξεζία ή ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθή ζέζε, νη 
αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο, θ.ιπ.). 

Σρονική διάρκεια: Απφ (κήλαο/έηνο) έσο (κήλαο/έηνο) 

Σώρα: 

Ννομαζία Δπιτείρηζης – πηρεζίας: 

Θέζη ζηην Δπιτείρηζη – πηρεζία: 

Αρμοδιόηηηες – εσθύνες: 

 

Σρονική διάρκεια: Απφ (κήλαο/έηνο) έσο (κήλαο/έηνο) 

Σώρα: 

Ννομαζία Δπιτείρηζης – πηρεζίας: 

Θέζη ζηην Δπιτείρηζη – πηρεζία: 

Αρμοδιόηηηες – εσθύνες: 
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13. Δμπειρία ζτεηική με ηην ζηηούμενη: 

(Η αλαγξαθή μεθηλά απφ ηηο πιένλ πξφζθαηεο ζπκβάζεηο. Η εκπεηξία αλαθέξεηαη πάληα ζην 
εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα πξνθήξπμε). 

  

ΣΥΟΑ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ: 

Από 

(μήνας/έηος) 

Έως 
(μήνας/έηος) 

ΡΗΡΙΝΠ ΘΑΗ ΠΛΝΞΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΘΔΠΖ και ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΑΘΖΘΝΛΡΥΛ 

   

   

   

 

14. Ιοιπές Ξληροθορίες: 

(Αλαγξάθνληαη ηπρφλ ινηπέο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Π.ρ. ζπγγξαθηθφ, 
εθπαηδεπηηθφ, εξεπλεηηθφ έξγν θαη φηη άιιν θξίλεη ζθφπηκν ν ζπληάμαο). 

 

(Ρόπος – Ζμερομηνία) 

 

 

πογραθή 

 

 

 

 

Δπηζεκάλζεηο: 

1. Οη επεμεγήζεηο ηνπ παξφληνο ππνδείγκαηνο ζα δηαγξαθνχλ απφ ηνπο ζπληάμαληεο. 

2. Η ζχληαμε ησλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ κε ηα σο άλσ πεξηερφκελα είλαη ππνρξεσηηθή. 

Η κνξθνπνίεζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ δχλαηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη απφ 

ην παξφλ ππφδεηγκα. 
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ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΑΣΩΝ ΒΟΡΔΙΟΤ 

ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΣΙΣΛΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ (Αρ. Παραδοτέου): 

ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΑΠΟ ΥΡΗΗ ΓΗ: ΔΝΑΡΙΑ ΥΡΗΔΩΝ 

ΓΗ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ – ΠΔΡΙΟΥΗ 

ΔΠΙΓΔΙΞΗ Β. ΑΙΓΑΙΟΤ (6.4.2) 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

16.12.2019 
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ΞΝΓΔΗΓΚΑ 2. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

 

 

 

ΔΞΥΛΚΗΑ ΓΗΑΓΥΛΗΕΝΚΔΛΝ: (Αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ ππνςεθίνπ αλαδφρνπ θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ε νλνκαζία φινπ ηνπ ππνςεθίνπ 
αλάδνρνπ ζρήκαηνο) 

Γηεχζπλζε, Σαρ.  Κψδηθαο, Σει., FAX                                                                                                 

ΞΟΝΠ: ………………………………………………………………………..  

 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

Γηα ηελ πιήξε, άξηηα θαη έγθαηξε εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ππεξεζηψλ κε ηίηιν «Δπηπηψζεηο απφ 

ρξήζε γεο: ελάξηα ρξήζεσλ γεο θαη έξγσλ πξνζηαζίαο – Πεξηνρή επίδεημεο Β. Αηγαίνπ», ηεο 

Γηεχζπλζεο Τδάησλ Βνξείνπ Αηγαίνπ, ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Γηαδηθηπαθή Τπεξεζία 
Πεξηβαιινληηθψλ Κηλδχλσλ – Πιεκκχξεο» (ERMIS-F) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο 
INTERREG V-A «Διιάδα- Κχπξνο 2014-2020», ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ Πξφζθιεζε 
Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, πξνζθέξεηαη ε θάησζη ακνηβή: 

 

 Συνολικό Κόστος (χωρίς ΦΠΑ) Ολογράφως  Συνολικό Κόστος (χωρίς 
ΦΠΑ) Αριθμητικά  

«Δπηπηψζεηο απφ ρξήζε γεο: 

ελάξηα ρξήζεσλ γεο θαη 
έξγσλ πξνζηαζίαο – Πεξηνρή 
επίδεημεο Β. Αηγαίνπ», ηεο 
Γηεχζπλζεο Τδάησλ Βνξείνπ 
Αηγαίνπ, ζην πιαίζην ηεο 
πξάμεο «Γηαδηθηπαθή 
Τπεξεζία Πεξηβαιινληηθψλ 

Κηλδχλσλ – Πιεκκχξεο» 
(ERMIS-F) ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γηαθξαηηθήο πλεξγαζίαο 
INTERREG V-A «Διιάδα- 
Κχπξνο 2014-2020» 
 

  

φνολο κόστους έργου (χωρίς ΦΠΑ) αριθμητικά:  

ΦΠΑ ……%:    
υνολικό κόστος έργου (με ΦΠΑ) 

(αριθμητικά): 
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