
                                                                                                                                  
 Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Ταμείο Συνοχής 

 

Απόφαση ΔΣ θέμα 21/105ης/08.03.2018  Σελίδα 1 από 10 
 

 

         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

     Συνεδρίαση 105η/08.03.2018      Αρ. Θέματος: 21     
 

 
 
ΘΕΜΑ: Τελικοί πίνακες κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων της αριθμ. 50854/22-11-2017 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη 21 συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, 
για τις ανάγκες της Πράξης “Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για 
την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της 
ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας 
(Οδηγία 2000/60/ΕΚ)»” με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)» και ανάθεση έργου στους αναδόχους.  

 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/31-03-
2010). 

2. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 45/Α/1999). 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006». 

4. Τον ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4328/2015 
(ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015) και τον ν. 4331/2015 (ΦΕΚ 69/Α/02-07-2015) και ισχύει. 

5. Την αριθμ. πρωτ. 34686/27-03-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (ΦΕΚ 178/27-03-2015 του Τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 
και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) για τον Διορισμό της 
Ειδικής Γραμματέως στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(Ε.Π) του ΕΤΠΑ και ΤΣ. 

6. Την αριθμ. 53683/ΕΥΘΥ 459/18-05-2015 (ΦΕΚ 981/Β/28-05-2015) Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) με την 
οποία ορίζεται η Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
(Ε.Π) «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»-Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 

7. Την αριθμ. C (2014) 10160 final/18-12-2014 (CCI 2014GR16M1OP001) Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020. 

8. Την αριθμ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-07-2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015) Υπουργική Απόφαση 
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Συστήματος Διαχείρισης «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημόσιων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-
2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων», όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 
(ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016) Υπουργική Απόφαση και ισχύει. 

9. Την από 03-07-2015 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, η διαδικασία και το 
περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ («Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π. – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 
2014-2020»), ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, 
καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων.  

10. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ), όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(ΕΔΕΛ), στις 6 Νοεμβρίου 2015. 

11. Την αριθμ. 173729/12-12-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την έγκριση της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΗΟ-ΑΨ9). 

12. Την αριθμ. πρωτ. 5076/28-04-2016 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία, 
η διαδικασία και το περιεχόμενο της 2ης εξειδίκευσης του ΕΠ («Έγγραφο 2ης Εξειδίκευσης Εφαρμογής 
του Ε.Π.-Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 2014-2020»), ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι 
τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων. 

13. Την αριθμ. πρωτ. 10073/24.8.2016 απόφαση, της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020 με την οποία εγκρίθηκαν η 
μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της 3ης εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 
2014-2020, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι, 
καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων. 

14. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 11748/06.10.2016 απόφαση, της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 – 2020 με την οποία εγκρίθηκαν η 
μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της 4ης εξειδίκευσης Εφαρμογής του Ε.Π – Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α 
2014-2020, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ' έτος στόχοι, 
καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής πράξεων. 

15. Τον ν. 3199/2007 «Προστασία και Διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 

16. Την οδηγία 2006/11/ΕΚ «Για την ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που 
εκχέονται στο υδάτινο περιβάλλον της Κοινότητας» που κωδικοποίησε την οδηγία 76/464/ΕΚ και 
σταδιακά ενσωματώνεται στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά». 

17. Την οδηγία 2006/118/ΕΚ «Σχετικά με την προστασία των υπογείων υδάτων από την ρύπανση και την 
υποβάθμιση». 

18. Την αριθμ. οικ. 140384/2011 (ΦΕΚ 2017/Β’/2011) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ορισμός Εθνικού Δικτύου 
Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) 
μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 
του Ν. 3199/2003 (Α’ 280)». 

19. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 "Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ)" (ΦΕΚ 
314/Α/02-12-2005), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση 
της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις γα την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική 
εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180/Α/22-08-2011).  

20. Την αριθμ. 188763/10-10-2011 (ΦΕΚ Β’ 2284/13-10-2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, 
συστήθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) που εποπτεύεται 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στον οποίο συγχωνεύθηκαν τα μέχρι τότε 
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αυτοτελώς λειτουργούντα Ν.Π.Ι.Δ, (α) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), (β) ο Οργανισμός 
Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α)- «ΔΗΜΗΤΡΑ», (γ) ο 
Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) και ο Ελληνικός 
Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ), στο εξής ΚΥΑ. 

21. Τον ν. 1845/1989 «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας - Δασοπροστασία 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α/26-04-1989), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

22. Την αριθμ. 919/131869/20.10.2014 (ΦΕΚ Β'2889/27-10-2014) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Οργανισμός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού 
- ΔΗΜΗΤΡΑ - (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) - Ν.Π.Ι.Δ.». 

23. Την αριθμ. 15α απόφαση της 48ης/07-11-2014 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ «Εφαρμογή 
της αριθμ. 919/131869/20-10-2014 (ΦΕΚ Β'2889/27-10-2014) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Οργανισμός του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ - 
(ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ) - Ν.Π.Ι.Δ.». Τοποθέτηση των τακτικών υπαλλήλων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στις 
υπηρεσιακές μονάδες του Οργανισμού». 

24. Την αριθμ. 3079/42636/17-04-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 270/21-04-2015) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 8866/112517/16-10-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
739/20-10-2015), 11361/144942/23-12-2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 942/28-12-2015), 3509/49656/22-04-2016 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 220/26-04-2016) και 5337/71600/22-06-2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 325/23-06-2016) Αποφάσεις του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις οποίες διορίστηκαν τα μέλη του προσωρινού Δ.Σ. 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 της ανωτέρω  ΚΥΑ όπως ισχύει. 

25. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ, σύμφωνα με τις οποίες, στο ΔΣ, που 
είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, εισηγείται ο 
Διευθύνων Σύμβουλος. 

26. Τις διατάξεις  του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες 
διατάξεις , όπως ισχύουν. 

27. Τις διατάξεις της ΠΥΣ 33/2006,  «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως 
ισχύουν. 

28. Τις διατάξεις του π.δ. 164/2006 «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο 
δημόσιο τομέα», όπως ισχύουν.  

29. Τις διατάξεις του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες 
διατάξεις» , όπως ισχύουν.  

30. Την παρ. 9, του αρ. 39, του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση 
ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις». 

31. Τα άρθρα 681 έως 702 του Αστικού Κώδικα. 
32. Τον ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/23-4-2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της 

φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»  
33. Τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) (ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11- 2012)). 
34. Τον ν. 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/23-1-2013) «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρύθμιση θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις».  
35. Τον ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14-8-2015) «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας» 
36. Την αριθμ. 14328/14-04-2016 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού του ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4336/25015 για τις μετακινήσεις». 
37. Την αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης. 
38. Την αριθμ. οικ. 5084/28-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΘΣΑ4653Ο7-9ΔΚ), Κωδικός 14.31.32.1, Α/Α ΟΠΣ:1476, 

Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» προς το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην 
Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων) του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υποβολή προτάσεων πράξεων σχετικά με 
την «Λειτουργία, Βελτίωση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας και 
Ποσότητας των Υδάτων της Χώρας» για ένταξη και χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα 
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Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος-προαγωγή της αποδοτικής χρήσης 
των πόρων». 

39. Την αριθμ. 14 απόφαση της 76ης/15-06-16 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία 
εγκρίθηκε η συμμετοχή στην πρόσκληση για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 
14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΣΠΑ 
2014-2020) του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων). 

40. Την αριθμ. 9591/06-09-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Επιχορήγηση του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου: «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου 
Παρακολούθησης και Καταγραφής της Ποσότητας (ποτάμια) και Ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των 
Επιφανειακών Υδάτων της Χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)» με Κωδικό MIS 5001336 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 855/30-1-2018 Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ.  

41. Την αριθμ. 29 Απόφαση της 79ης/15&16-09-2016 και την αριθμ. 13 Απόφαση της 94ης/27-07-2017 
Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, όπως τροποποιήθηκαν με την  αριθμ. 18 Απόφαση της 
98ης/17-11-2017 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, σχετικά με την υλοποίηση της  ανωτέρω 
Πράξης, την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου 1 και τη Διαχειριστική Ικανότητα του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου. 

42. Την αριθμ. 109323 /10/10/2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
σχετικά με την Ένταξη της Πράξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017, στη  ΣΑΕ 275/1 
(ΑΔΑ: Ω6ΟΚ465ΧΙ8-Ω04).  

43. Το από 7 Νοεμβρίου 2017 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 
σχετικά με την έγκριση του κειμένου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

44. Το με αριθμ. 1146/8-11-2014 σημείωμα των Επιστημονικά Υπευθύνων, σχετικά με την υποβολή 
αιτήματος σύναψης 21 συμβάσεων μίσθωσης έργου, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 1147/8-11-2017 
έγγραφο του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων, στο οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη του 
Διευθυντή.  

45. Την αριθμ. 19 Απόφαση της 98ης/17-11-2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ., σχετικά με τη σύναψη 21 
συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης  
«Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου 
«Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας 
(ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 
5001336 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-
2020)», μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

46. Την αριθμ. 50854/22-11-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη 21 συμβάσεων 
μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης  

47.  Το από 29-1-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για την αριθμ. 50854/22-11-2017 Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 127/29-1-2018 έγγραφο του Ινστιτούτου 
Εδαφοϋδατικών Πόρων.  

48. Την αριθμ. 6659/9-2-2018 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου σχετικά με την ανάρτηση 
προσωρινών πινάκων κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων της  αριθμ.  50854/22-11-2017 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη 21 συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις 
ανάγκες της Πράξης “Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση 
του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και 
ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)»” με Κωδ. 
ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
(Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)».  

49. Τις ενστάσεις που υπεβλήθησαν.   
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50. Το από 23-2-2018 Πρακτικό της Επιτροπής  Εξέτασης των Ενστάσεων για την αριθμ. 50854/22-11-2017 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που διαβιβάστηκε με το αριθμ. 281/23-2-2018 έγγραφο του 
Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων.  

51. Το αριθμ. 236/14-2-2018 αίτημα ανάληψης δαπάνης (18REQ002673173 2018-02-15). 
52. Το αριθμ. 8532/1-3-2018 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού προς το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ επόμενων ετών αρχής γενομένης 
το έτος 2018 για [Αμοιβές Συμβάσεων στο πλαίσιο της  της Πράξης “Επιχορήγηση του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου 
Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των 
επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)»” με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Ε.Π. 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)»], για το 
χρονικό διάστημα από 2018 έως 2023.    

53. Την αριθμ. 11058/06.03.2018 εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 
 
 

Αποφασίζουμε 
 
1.  

α) Την απόρριψη της ένστασης του κ. Πάνου Γεώργιου, δεδομένου ότι : 

 Σύμφωνα με  τους όρους της  αριθμ. 50854/22-11-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
η εμπειρία για τους μεν μισθωτούς  αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης του εργοδότη 
και βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, για τους δε ελεύθερους επαγγελματίες με την 
υποβολή των σχετικών συμβάσεων και των αντίστοιχων δελτίων παροχής υπηρεσιών που 
καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας, συνοδευόμενα από τη βεβαίωση του 
αναθέτοντα για το ακριβές είδος και την ακριβή διάρκεια των εργασιών που εκτελέστηκαν, 
προκειμένου να τεκμηριώνεται πλήρως η πραγματικά αποκτηθείσα εργασιακή  εμπειρία.  
Επομένως, προκειμένου να προσμετρηθεί η εμπειρία  σε διάφορα έργα στα οποία  αναφέρεται 
ο κ. Πάνου, ήταν απαραίτητη   η  υποβολή και  των αντίστοιχων συμβάσεων. Ο κ. Πάνου 
επικαλείται ότι για συμβάσεις μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων δεν ήταν υποχρεωτική η 
ύπαρξη ιδιωτικών συμφωνητικών, βάσει της παρ. 2, της αριθμ. 1065606/7222/ΔΕ-Β-2000 (ΦΕΚ 
951, Β’/31-7-2000-ΠΟΛ1270/2000, η οποία απορρέει κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1882/90, καθώς 
και του άρθρου 19, του ν. 820/78. Ωστόσο, οι εν λόγω διατάξεις αναφέρονται  στη διαδικασία 
θεώρησης των συμβάσεων  από την αρμόδια ΔΟΥ και όχι στην υποχρέωση ή μη κατάρτισης 
σύμβασης/ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων. Επιπροσθέτως, 
προκειμένου να προσμετρηθεί η εμπειρία από την υλοποίηση της γεωλογικής  μελέτης στην 
οποία αναφέρεται ο κ. Πάνου, θα έπρεπε να προσκομιστεί μεταξύ άλλων και βεβαίωση του 
εργοδότη από την οποία να προκύπτει  το  είδος και η  διάρκεια των εργασιών που 
εκτελέστηκαν. Η εν λόγω βεβαίωση δεν αποτελεί βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου όπως 
ενδεχομένως εξέλαβε ο κ. Πάνου, αλλά βεβαίωση για τη  διάρκεια και  το είδος του 
ανατιθέμενου έργου.  

 Η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής αναδόχων διέπεται από την  αριθμ. 50854/22-11-2017 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία  ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις 
ανάθεσης του έργου και αποτελεί το κανονιστικό της  πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 
τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων, από υπηρεσίες και νομικά 
πρόσωπα του δημόσιου τομέα με φυσικά πρόσωπα δεν εμπίπτει στις διαδικασίες ΑΣΕΠ και 
παρέχει τη διακριτική ευχέρεια στο φορέα να προσδιορίζει κάθε φορά τα κριτήρια επιλογής και 
τους τρόπους απόδειξής τους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των έργων/προγραμμάτων, τις 
απαιτήσεις του φορέα χρηματοδότησης του έργου/προγράμματος και την πρόταση των 
εκάστοτε επιστημονικά υπευθύνων, με γνώμονα  την ορθότερη  και αποτελεσματικότερη  
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υλοποίηση των εργασιών Το κείμενο της Πρόσκλησης, η δημοσιοποίησής της, οι προθεσμίες 
που προβλέπονταν, καθώς και τα ενιαία κριτήρια, με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης και 
της τήρησης της διαφάνειας, παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις και υποδηλώνουν τη 
βούληση του Οργανισμού για αξιοκρατική επιλογή αναδόχων.   

β) Την απόρριψη της ένστασης του κ. Σαραντάκου Παναγιώτη, δεδομένου ότι  

 Σύμφωνα με τους όρους της  αριθμ. 50854/22-11-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
η εμπειρία για τους μεν μισθωτούς  αποδεικνύεται με την υποβολή βεβαίωσης του εργοδότη 
και βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα για τους δε ελεύθερους επαγγελματίες με την 
υποβολή των σχετικών συμβάσεων και των αντίστοιχων δελτίων παροχής υπηρεσιών που 
καλύπτουν τη διάρκεια και τα είδος της εμπειρίας, συνοδευόμενα από τη βεβαίωση του 
αναθέτοντα για το ακριβές είδος και την ακριβή διάρκεια των εργασιών που εκτελέστηκαν, 
προκειμένου να τεκμηριώνεται πλήρως η πραγματικά αποκτηθείσα εργασιακή  εμπειρία. 
Επομένως   προκειμένου να προσμετρηθεί η εμπειρία  σε διάφορα έργα και μελέτες ήταν 
απαραίτητη η υποβολή και των αντίστοιχων συμβάσεων. Ο κ.Σαραντάκος επικαλείται ότι για 
συμβάσεις μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων δεν ήταν υποχρεωτική η ύπαρξη ιδιωτικών 
συμφωνητικών, βάσει της παρ. 2, της αριθμ. 1065606/7222/ΔΕ-Β-2000 (ΦΕΚ 951, Β’/31-7-2000-
ΠΟΛ1270/2000, η οποία απορρέει κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1882/90, καθώς και του άρθρου 
19, του ν. 820/78. Ωστόσο, η εν λόγω διατάξεις αναφέρονται  στη διαδικασία θεώρηση της 
σχετικής σύμβασης από την αρμόδια ΔΟΥ και όχι στην υποχρέωση ή μη κατάρτισης 
σύμβασης/ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων. Επίσης,  προκειμένου να 
προσμετρηθεί η εμπειρία από την υλοποίηση των  μελετών (είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, 
είτε ως ομόρρυθμος εταίρος) στις οποίες  αναφέρεται ο κ. Σαραντάκος, θα έπρεπε να 
προσκομιστούν μεταξύ άλλων και βεβαιώσεις στις οποίες να αναφέρεται το  είδος και η  
διάρκεια των εργασιών που εκτελέστηκαν. Οι εν λόγω βεβαιώσεις δεν αποτελούν βεβαιώσεις 
καλής εκτέλεσης του έργου, όπως ενδεχομένως εξέλαβε  ο κ. Σαραντάκος, αλλά βεβαιώσεις για 
τη διάρκεια και το είδος του ανατιθέμενου έργου. Επιπροσθέτως,  προκειμένου να 
προσμετρηθεί η εμπειρία από την μελέτη κατασκευής φράγματος, στην οποία αναφέρεται ο κ. 
Σαραντάκος ήταν απαραίτητη η προσκόμιση τόσο της σύμβασης, όσο και της βεβαίωσης για την 
διάρκεια και το είδος του ανατιθέμενου έργου. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε η σχετική 
βεβαίωση λόγω συνταξιοδότησης του αντισυμβαλλόμενου και διαμονής αυτού στο εξωτερικό, 
όπως και η σχετική σύμβαση δεν επιτρέπουν την προσμέτρηση της εμπειρίας από την μελέτη 
που αναφέρει ο κ. Σαραντάκος στην συνολική του εργασιακή εμπειρία.   

 Η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής αναδόχων διέπεται από την  αριθμ. 50854/22-11-2017 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία  ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις 
ανάθεσης του έργου και αποτελεί το κανονιστικό της  πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 
τις συμβάσεις μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων, από υπηρεσίες και νομικά 
πρόσωπα του δημόσιου τομέα με φυσικά πρόσωπα δεν εμπίπτει στις διαδικασίες ΑΣΕΠ και 
παρέχει τη διακριτική ευχέρεια στο φορέα να προσδιορίζει κάθε φορά τα κριτήρια επιλογής και 
τους τρόπους απόδειξής τους, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των έργων/προγραμμάτων, τις 
απαιτήσεις του φορέα χρηματοδότησης του έργου/προγράμματος και την πρόταση των 
εκάστοτε επιστημονικά υπευθύνων, με γνώμονα  την ορθότερη και αποτελεσματικότερη 
υλοποίηση των εργασιών. Το κείμενο της Πρόσκλησης, η δημοσιοποίησής της, οι προθεσμίες 
που προβλέπονταν, καθώς και τα ενιαία κριτήρια, με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης και 
της τήρησης της διαφάνειας, παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις και υποδηλώνουν τη 
βούληση του Οργανισμού για αξιοκρατική επιλογή αναδόχων.   
 
 

2. Την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων ως κάτωθι :  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: Κατάταξη επιλέξιμων προτάσεων για την κατηγορία Α1 «Υδρομετρήσεις-
δειγματοληψίες», με βάση εκκίνησης Θεσσαλονίκη 

α/α Επώνυμο, Όνομα  Πτυχίο 
Συνολική Πιστοποιημένη 
Επαγγελματική Εμπειρία 

1 ΒΡΟΥΧΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΥ 127 μήνες και 26 ημέρες 

2 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥ 120 μήνες και 13 ημέρες 

3 ΚΑΡΥΩΤΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 117 μήνες και 1 ημέρα 

4 ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΟΥ 96 μήνες και 2 ημέρες 

5 ΠΑΝΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥ 96 μήνες και 1 ημέρα 

6 ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
-ΓΕΩΛΟΓΟΥ 
-ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ 

88 μήνες και 23 ημέρες 

7 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΟΥ 78 μήνες και 0 ημέρες 

8 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ 73 μήνες και 7 ημέρες 

9 ΠΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

70 μήνες και 27 ημέρες 

10 ΣΑΣΣΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ 66 μήνες και 0 ημέρες 

11 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΥ 66 μήνες και 0 ημέρες 

12 ΚΥΡΚΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ 56 μήνες και 0 ημέρες 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ 

13 ΛΑΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥ,  
-ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

51 μήνες και 0 ημέρες 

14 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ 48 μήνες και 8 ημέρες 

15 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΥ 42 μήνες και 14 ημέρες 

16 ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

-ΓΕΩΠΟΝΟΥ,  
-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 
-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

42 μήνες και 0 ημέρες 

17 ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ-
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ 

26 μήνες και 0 ημέρες 

18 ΛΕΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΠΟΝΟΥ 24 μήνες και 0 ημέρες 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2: Κατάταξη επιλέξιμων προτάσεων για την κατηγορία Α2 «Υδρομετρήσεις-
δειγματοληψίες», με βάση εκκίνησης Αθήνα 

α/α Επώνυμο, Όνομα  Πτυχίο 
Συνολική Πιστοποιημένη 
Επαγγελματική Εμπειρία 

1 ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΥ  204 μήνες και 8 ημέρες 

2 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΥ 177 μήνες και 8 ημέρες 

3 ΚΑΡΑΛΕΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΥ 158 μήνες και 28 ημέρες 

4 ΜΠΑΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥ 123 μήνες και 22 ημέρες 
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α/α Επώνυμο, Όνομα  Πτυχίο 
Συνολική Πιστοποιημένη 
Επαγγελματική Εμπειρία 

5 ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΛΟΓΟΥ 54 μήνες και 0 ημέρες 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ 

6 ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΟΥ 54 μήνες και 0 ημέρες 

7 ΛΑΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥ,  
-ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

51 μήνες και 0 ημέρες 

8 ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ-
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ 

26 μήνες και 0 ημέρες 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: Κατάταξη επιλέξιμων προτάσεων για την κατηγορία Β «Εργαστηριακοί προσδιορισμοί» 

 

α/α Επώνυμο, Όνομα  Πτυχίο 
Συνολική Πιστοποιημένη 
Επαγγελματική Εμπειρία 

1 ΚΑΛΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ 103 μήνες και 21 ημέρες 

2 ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΜΙΚΟΥ 91 μήνες και 0 ημέρες 

 
 

Σημειώνεται ότι για την κατηγορία Γ1  «Υποστήριξη Έργου» δεν υπάρχουν επιλέξιμες προτάσεις. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ2: Κατάταξη επιλέξιμων προτάσεων για την κατηγορία Γ2 «Υποστήριξη Έργου»  

 

α/α Επώνυμο, Όνομα  Πτυχίο 
Συνολική Πιστοποιημένη 
Επαγγελματική Εμπειρία 

1 ΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  ΓΕΩΠΟΝΟΥ 375 μήνες και 14 ημέρες 

 
 

3. Την ανάθεση του έργου: 

  «Υδρομετρήσεις-δειγματοληψίες» Α1, με βάση εκκίνησης Θεσσαλονίκη (Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών 

Πόρων, 57400 Σίνδος Θεσσαλονίκη-πρώην Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων)  και   Γεωγραφική 

περιοχή δράσης: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική 

Μακεδονία-Θράκη, Ιόνιοι Νήσοι, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά 

Ελλάδα, στους : 

 Βρουχάκη Ιωάννη του Αντωνίου,  Γεωλόγο, Α.Φ.Μ. 112045718, ΔΟΥ Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
Διεύθυνση Ζουμετίκου   42 - 54249 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 

 Χατζηνικολάου Γεώργιο του Τριαντάφυλλου, Περιβαλλοντολόγο, Α.Φ.Μ. 034357353, ΔΟΥ Δ΄ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Διεύθυνση Ιουλιανού 19 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  

 Καρυώτη Αικατερίνη του Θεόδωρου, Πολιτικό Μηχανικό, Α.Φ.Μ. 103935176, ΔΟΥ Γ’ ΛΑΡΙΣΑΣ , 
Διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 27- 41335 -ΛΑΡΙΣΑ , 

 Χρόνη Ιωάννη του Νικολάου, Αγροοικολόγο, Α.Φ.Μ. 061854848, ΔΟΥ Ε΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
Διεύθυνση Αριάδνης  9 - 54249 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 

 Πανώρα  Γεώργιο του Αθανάσιου,  Περιβαλλοντολόγο, Α.Φ.Μ. 113038854, ΔΟΥ  

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, Διεύθυνση Π. Γρηγορίου  Ε΄ 10 - 56123 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
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 Μυριούνη Χρήστο του Τηλέμαχου, Γεωλόγο –Αγρονόμο Τοπογράφο, Α.Φ.Μ. 067679520, ΔΟΥ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, Διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 6 - 46100 – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, 

 Αβραμίδου Ελένη του Ορέστη , Γεωλόγο, Α.Φ.Μ. 131623530, ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, Διεύθυνση 
Αφροδίτης  17 - 56431 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 

 Παντελάκη Δημήτριο του Γεωργίου, Γεωπόνο, Α.Φ.Μ. 300052264, ΔΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
Διεύθυνση Θράκης  14 - 56430 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 

 Πάσχο Γεώργιο του Ευάγγελου, Τεχνολόγο Μηχανικό Περιβάλλοντος, Α.Φ.Μ. 138628508, ΔΟΥ  

ΛΑΓΚΑΔΑ, Διεύθυνση Ξυλούπολη  - 57017 - ΛΑΓΚΑΔΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 

 Σάσσαλου Μαρία  του Ιωάννη, Γεωπόνο, Α.Φ.Μ. 101454871, ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Διεύθυνση 
Κωνσταντινουπόλεως  66 - 60200 - ΛΙΤΟΧΩΡΟ ΠΙΕΡΙΑΣ, 

 Κωνσταντίνου Βασίλειο του Ιωάννη, Γεωλόγο, Α.Φ.Μ. 133105180, ΔΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, Διεύθυνση 5η 
Μεραρχία 10 - 53200 ΑΜΥΝΤΑΙΟ – ΦΛΩΡΙΝΑ, 

 Κυρκενίδη Ιωάννη του Βασιλείου, Δασολόγο, Α.Φ.Μ. 076361381, ΔΟΥ Α΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
Διεύθυνση Χριστοδουλίδη  7Γ - 57013 - ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 

 
 
 Για κάθε μία εκ των ανωτέρω συμβάσεις ισχύουν τα εξής :  

- συμβατικό τίμημα εκατό εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (179.400,00€), 
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και ασφαλιστικών 
εισφορών αναδόχου και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 
39, του ν. 4387/2016. 

- διάρκεια από την υπογραφή της έως και 31-12-2023. 
 Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους δεν αποδεχτεί, η ανάθεση του έργου γίνεται στον 
 αμέσως επόμενο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.  
 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση διακοπής της σύμβασης με κάποιο ανάδοχο για οποιονδήποτε 
 λόγο, θα ανατίθεται το μη εκτελεσθέν τμήμα του έργου στον αμέσως επόμενο κατά περίπτωση, 
 σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.  

 
 

 «Υδρομετρήσεις-δειγματοληψίες» Α2, με βάση εκκίνησης Αθήνα (Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων – 
Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής, Δημοκρατίας 61, 13510 Άγιοι Ανάργυροι Αττικής – πρώην Ινστιτούτο 
Γεωργικών Μηχανών και Κατασκευών) και  Γεωγραφική περιοχή δράσης: Αττική, Πελοπόννησος, 
Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Κρήτη, στους : 

 Λουκάκη Αναστάσιο του Κωνσταντίνου, Γεωλόγο, Α.Φ.Μ. 112911698, ΔΟΥ ΙΔ΄ΑΘΗΝΩΝ, 
Διεύθυνση Επιγένους  2 - 11143 – ΑΘΗΝΑ,  

 Βλαχόπουλο Νικόλαο του Φώτιου, Γεωλόγο, Α.Φ.Μ. 053529892, ΔΟΥ Β΄ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Διεύθυνση 
Ανδρομάχης  194 - 17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΑΘΗΝΑ, 

 Καραλέμα Νικόλαο του Διονύσιου, Γεωλόγο, Α.Φ.Μ. 106312396, ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Διεύθυνση Ελ. 
Βενιζέλου 3 - 14572 – ΔΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

 Μπανιά Αναστάσιο του Δημητρίου, Γεωλόγο, Α.Φ.Μ. 056647299, ΔΟΥ ΙΔ΄ ΑΘΗΝΩΝ, Διεύθυνση 
Θύσσου 2 - 11142 – ΑΘΗΝΑ, 

 Πάνο Γεώργιο του Νικολάου, Γεωλόγο, Α.Φ.Μ. 065817346, ΔΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ, Διεύθυνση Π. 
Γεωργάκη 50 - 19100 – ΜΕΓΑΡΑ.  

  
 Για κάθε μία εκ των ανωτέρω συμβάσεις ισχύουν τα εξής :   

- συμβατικό τίμημα εκατό εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (179.400,00€), 
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και ασφαλιστικών 
εισφορών αναδόχου και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 
39, του ν. 4387/2016. 

- διάρκεια από την υπογραφή της έως και 31-12-2023. 
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 Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους δεν αποδεχτεί, η ανάθεση του έργου γίνεται στον 
 αμέσως επόμενο κατά περίπτωση, σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.  
  
 Σημειώνεται ότι στην περίπτωση διακοπής της σύμβασης με κάποιο ανάδοχο για οποιονδήποτε 
 λόγο, θα ανατίθεται το μη εκτελεσθέν τμήμα του έργου στον αμέσως επόμενο κατά περίπτωση, 
 σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.  

  
 

 «Εργαστηριακοί προσδιορισμοί» στους : 

 Καλατζάκη Γεώργιο του Σταύρου, Χημικό, Α.Φ.Μ. 103971636, ΔΟΥ Ζ΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Διεύθυνση 
Δελφών 23Α - 55535 - ΠΥΛΑΙΑ -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 

 Κυνηγοπούλου Βασιλική του Γεωργίου, Χημικό, Α.Φ.Μ. 101605978, ΔΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, 
Διεύθυνση Σαμαρίνας  21 - 56224 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,  

 
 Για κάθε μία εκ των ανωτέρω συμβάσεις ισχύουν τα εξής :  

- συμβατικό τίμημα για κάθε σύμβαση, εκατό τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (136.800,00 
€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και 
ασφαλιστικών εισφορών αναδόχου και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε περίπτωση υπαγωγής του 
αναδόχου στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016. 

-  διάρκεια από την υπογραφή της έως και 31-12-2023. 
 
 
  «Υποστήριξη Έργου» Γ2  στην:  

 Διάμεση Αναστασία του Αντωνίου, Γεωπόνο, Α.Φ.Μ. 055108024, ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, Διεύθυνση 
Ιερέως Δούση 12-15124 ΜΑΡΟΥΣΙ –ΑΘΗΝΑ , 

  
 Για τη σύμβαση ισχύουν τα εξής :  

-  συμβατικό τίμημα εκατό τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (136.800,00 €), 
συμπεριλαμβανομένων όλων των  νόμιμων κρατήσεων, φόρων, ΦΠΑ, καθώς και ασφαλιστικών 
εισφορών αναδόχου και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε περίπτωση υπαγωγής του αναδόχου στο άρθρο 
39, του ν. 4387/2016. 

- διάρκεια από την υπογραφή της έως και 31-12-2023. 
 

         Ακριβές αντίγραφο 

                            Η Γραμματέας του Δ.Σ.                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
 

 

                              Αικατερίνη Νίκου                                                      Δρ Γεώργιος Καρέτσος 
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