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Α. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείμενο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τον ανάδοχο είναι θ υποβοικθςθ και 

υποςτιριξθ τθσ ομάδασ εργαςίασ του Ινςτιτοφτου Δαςικϊν Ερευνϊν του ΕΛΓΟ Διμθτρα 

ςτθν υλοποίθςθ και ολοκλιρωςθ του ζργου του, ςτα πλαίςια του ερευνθτικοφ ζργου 

SFEDA (INTERREG V-B_ BALKAN – MED). Σο ςυγκεκριμζνο ζργο ζχει ςαν ςκοπό τθν 

ανάπτυξθκαι εφαρμογι ςε τρεισ περιοχζσ μελζτθσ και τρεισ χϊρεσ ενόσ ςυςτιματοσ 

εντοπιςμοφ και παρακολοφκθςθσ δαςικϊν πυρκαγιϊν, χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογίεσ 

αιχμισ και υποςτθριηόμενο από λογιςμικό ανοιχτοφ κϊδικα. τόχοσ του είναι θ 

ευρφτερθ εφαρμογι των μεκόδων που κα αναπτυχκοφν ςτθν πράξθ ϊςτε να 

διαςφαλιςτεί θ μζγιςτθ προςταςία ευπακϊν ςτθ φωτιά δαςικϊν και μθ 

οικοςυςτθμάτων.  

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κα αφοροφν τα τμιματα του ζργου που ςχετίηονται με τθν 

οικολογικι αξιολόγθςθςε δυο από τισ τρεισ περιοχζσ μελζτθσ και τθν αξιολόγθςθ 

ρίςκου δαςικϊν πυρκαγιϊν.  

 

2. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σο ζργο κα ςυμβάλλει αποτελεςματικά ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ των δαςικϊν 

πυρκαγιϊν που είναι πικανόν να εκδθλωκοφν μελλοντικά ςτισ δυο περιοχζσ, 

διαςφαλίηοντασ τθν προςταςία ευπακϊν οικοςυςτθμάτων, ςτθν διατιρθςθ και αφξθςθ 

των  οικοςυςτθμικϊν υπθρεςιϊν και ςυμβάλλοντασ ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ 

των φυςικϊν καταςτροφϊν. 

Σα επί μζρουσ Αντικείμενα του ζργου είναι: 

1. Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ περιοχϊν ζρευνασ ςτθν 

Ελλάδα (Περιοχι Χωρικισ Αρμοδιότθτασ του Φορζα Διαχείριςθσ Τγροτόπων 

Κοτυχίου – τροφυλιάσ, ςυνολικισ ζκταςθσ περίπου 16.000 ha) και Κφπρο 

(Εκνικό Δαςικό Πάρκο Σροόδουσ και περιοχι νοτιοδυτικά τθσ κοινότθτασ 

Πλατρϊν ςυνολικισ ζκταςθσ περίπου 20.000 εκταρίων) του ερευνθτικοφ ζργου 

SFEDA μζςω τθσ ανάπτυξθσ εξειδικευμζνθσ πολφ-επίπεδθσ βάςθσ δεδομζνων 

των Γ..Π.  

2. υνδυαςμζνθ χαρτογράφθςθ των τφπων οικοτόπων (ΦΤΗ 2000) και τθσ  

εδαφοκάλυψθσ τουσ ςε κατθγορίεσ και των χριςεων γθσ των παραπάνω 

περιοχϊν. Διεξαγωγι δειγματολθψιϊν απογραφισ δομικϊν ςτοιχείων τθσ 

βλάςτθςθσ με φωτογραφικι τεκμθρίωςθ και αρικμό τζτοιο που να 



αντιπροςωπεφει τθν ποικιλότθτα ςυνκθκϊν βλάςτθςθσ και καφςιμθσ φλθσ. 

3. Ανάπτυξθ αλγορίκμου ςε γλϊςςα προγραμματιςμοφ και περιβάλλον που κα 

υποδειχκεί από τθ ΔΤ για τθν ενςωμάτωςθ του ςε ολοκλθρωμζνο λογιςμικό 

που κα ενςωματϊνει τεχνολογίεσ Σθλεπιςκόπθςθσ, ΓΠ, χωρικισ ανάλυςθσ και 

εκτίμθςθσ ρίςκου για τθν αποτελεςματικότερθ προςταςία ευπακϊν περιοχϊν 

μζςω τθσ διαςφάλιςθσ του ελάχιςτου χρόνου επζμβαςθσ. 

4. Ανάλυςθ κινδφνου και διαςποράσ δαςικϊν πυρκαγιϊν με τθ χριςθ ανοιχτοφ 

κϊδικα μοντζλων ςυμπεριφοράσ δαςικϊν πυρκαγιϊν και τθσ εκτίμθςθσ 

καφςιμθσ φλθσ. 

5. υνδρομι ςτθ ςυγγραφι ςχετικϊν αναφορϊν προόδου, τεχνικϊν εκκζςεων και 

δθμοςιεφςεων.  

6. υμμετοχι ςε ςυναντιςεισ εργαςίασ του ερευνθτικοφ ζργου SFEDA για 

παρουςίαςθ αποτελεςμάτων. 

 

3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΘΕΗ 

Για τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ζχουν εφαρμογι, ιδίωσ, οι κατωτζρω 

διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ: 

1. Ο ν. 4412/2016 “Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών 

(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλεσ οι 

κανονιςτικζσ πράξεισ  που ζχουν εκδοκεί προσ εκτζλεςι του, κακϊσ και οι 

κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και εγκφκλιοι που ζχουν εκδοκεί για τθν ερμθνεία του. 

2. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικών 

Προςώπων και Υπηρεςιών του Δημοςίου Τομζα-Τροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ. 

3. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 

όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

4. Ο ν. 4014/2011(Αϋ 209) «Περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων, 

ρφκμιςθ αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και 

άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ». 

5. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

υμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…» όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει.  



6. Ο ν. 3548/2007 “Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ” (Α’ 68), όπωσ ιςχφει.  

7. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

όπωσ ιςχφει.  

8. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ 

νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων 

ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

9. Σο π.δ. 80/2016 (Α 145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ”.  

10. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, 

τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλεσ διατάξεισ”, ο ν. 3614/2007 (Α’ 

267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 

προγραμματικι περίοδο 2007 -2013» και ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςθ, 

ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι 

περίοδο 2007 -2013» και το κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτϊν κανονιςτικό πλαίςιοii. 

11. Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 

διοίκθςθσ και οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ» και θ με αρ. 

ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαςθ Τπ. Δ.Μ.Η.Δ.«Διενζργεια τθσ 

διαδικαςίασ κλθρϊςεωσ για τον οριςμό μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ 

διοίκθςθσ για τθ διεξαγωγι δθμοςίων διαγωνιςμϊν ι τθν ανάκεςθ ι τθν 

αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ, παραλαβι προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων» (Β’ 

2540), που εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) 

12. Ο ν. 2859/2000  “Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) 

όπωσ ιςχφει. 

13. Σο π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 

ζγγραφα και ςτοιχεία”. 

14. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα ∆ιοικθτικισ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ 

διατάξεισ” όπωσ ιςχφει. 

15. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και 

Πολιτιςτικά Θζματα”, όπωσ ιςχφει. 



16. Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ (πλθν 

αυτϊν που ιδθ προαναφζρκθκαν), κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται 

ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα  ζγγραφα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ 

και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 

περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (νόμου, 

π.δ., υπουργικισ απόφαςθσ, κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, ιςχφουν και 

υπερτεροφν τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Προςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ 

άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτϊσ ςτο κείμενο τθσ 

πρότυπθσ διακιρυξθσ) μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο 

εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με τθν ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία. 

17. Οι ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ για τισ ανατικζμενεσ υπθρεςίεσ. 

18. Οι διατάξεισ του ςτοιχείου δ) τθσ παρ. 1 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 14Β του ν. 

3429/2005 (ΦΕΚ Αϋ314/27-12-2005), όπωσ αυτό προςτζκθκε με τθν παρ. 1 του 

άρκρου 66 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Αϋ180/22-8-2011) 

19. Οι διατάξεισ τθσ υπϋαρικμ. 188763/10-10-2011 Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 

Βϋ2284/13-10-2011) «φςταςθ Οργανιςμοφ ˝ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ - 

ΔΗΜΗΣΡΑ˝ και ςυγχϊνευςθ εποπτευόμενων από το Τπουργείο Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ & Σροφίμων νομικϊν προςϊπων, όπωσ αυτι τροποποιικθκε - 

ςυμπλθρϊκθκε με: α) τθ με αρικμ. 919/131869/20-10-14 Κοινι Απόφαςθ των 

Τπουργϊν Οικονομικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων «Οργανιςμόσ του 

Ελλθνικοφ Γεωργικοφ Οργανιςμοφ- ΔΗΜΗΣΡΑ (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΣΡΑ)» (ΦΕΚ Βϋ2889/27-

10-14) και β) τθ με αρικμ. 9657/122441/10-11-15 όμοια ΚΤΑ (ΦΕΚ Βϋ2537/25-11-

15). 

20. Η αρικμ. 15β απόφαςθ τθσ 48θσ/7-11-2014 υνεδρίαςθσ του Δ του ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΣΡΑ περί εφαρμογισ τθσ αρικμ.  919/131869/20-10-14 ΚΤΑ (ΦΕΚ Βϋ2889/27-

10-14) και περί προςωρινισ ανάκεςθσ κακθκόντων Προϊςταμζνων του ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΣΡΑ (ΑΔΑ: 6ΩΝΡΟΞ3Μ- Α7Ψ) 

21. Η με αρικμ. 11Α απόφαςθ τθσ 73θσ/23-3-2016 υνεδρίαςθσ του Δ του ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΣΡΑ ςχετικά με τθ μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων του Δ ςε ςτελζχθ του 

Οργανιςμοφ. 

22. Οι διατάξεισ του Κανονιςμοφ Ανάλθψθσ και Τλοποίθςθσ Ερευνθτικϊν και 

Αναπτυξιακϊν Ζργων του ςυγχωνευκζντοσ ΕΘΙΑΓΕ (ΚΑΝΕΡΕ), όπωσ ζχουν 

τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

 

Β. ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ 

Οι δαςικζσ πυρκαγιζσ αποτελοφν τον ςθμαντικότερο παράγοντα διαταραχισ και 



υποβάκμιςθσ των φυςικϊνΜεςογειακϊνοικοςυςτθμάτων. φμφωνα με τα υπάρχοντα 

δεδομζνα οι δαςικζσ πυρκαγιζσ αναμζνεται να αυξθκοφν τόςο ςε ςυχνότθτα όςο και 

ςε ζνταςθ τα επόμενα χρόνια, οδθγοφμενεσ από ζνα ολοζνα και ξθροκερμικότερο 

περιβάλλον αλλά και από τθν ςθμαντικι αφξθςθ τθσ καφςιμθσ φλθσ που παρατθρείται 

από το τελευταίο τζταρτο του 20ουαιϊνα μζχρι ςιμερα. Η μζχρι τϊρα ςτρατθγικζσ 

αντιμετϊπιςθσ, που ςτθρίηονται ςε κλαςικζσ μεκόδουσ καταςτολισ ζχουν αποδειχτεί 

ανεπαρκισ να διαχειριςτοφν από μόνεσ τουσ τθν αυξθμζνθ δραςτθριότθτα των 

δαςικϊν πυρκαγιϊν. Ζτςι προκφπτει θ ανάγκθ βελτίωςθσ των εφαρμοηόμενων 

πρακτικϊν αλλά κυρίωσ θ ανάγκθ εκμετάλλευςθσ των δυνατοτιτων που προςφζρει θ 

ςφγχρονθ τεχνολογία και υπολογιςτικά ςυςτιματα. Η διαχείριςθ όμωσ των δαςικϊν 

πυρκαγιϊν όπωσ και θ ενςωμάτωςθ ςε αυτιν των ςφγχρονων τεχνολογιϊν και μζςων 

απαιτεί πολφπλευρεσ γνϊςεισ και ςυνκετικζσ και ςυνεργατικζσ μεκόδουσ. Η 

πολυςφνκετθ διάρκρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου, όπωσ περιγράφεται ςτο παρόν 

τεφχοσ, οδθγεί ςτθν ανάγκθ ςυγκρότθςθσ ομάδασ ζργου με διαφορετικζσ ειδικότθτεσ 

(δαςολόγοι – βιολόγοι, ειδικοί ςτα ΓΠ και πλθροφοριακά ςυςτιματα, κ.α.). Η ανάγκθ 

αυτι γίνεταιακόμθ πιο επιτακτικιλόγω τθσ διάςπαςθσ των εργαςιϊν τόςο ςτθν Ελλάδα 

όςο και ςτθν Κφπρο, αλλά και τθσ ζλλειψθσ του αναγκαίου ςε αρικμό προςωπικοφ ςτο 

ινςτιτοφτο μασ για τθν κάλυψθ του ςυνόλου των αντικειμζνων του ζργου και του 

μεγάλου όγκου εργαςιϊν γραφείου και πεδίου που απαιτείται ςε Ελλάδα και Κφπρο.  

Η ςφμπραξθ επομζνωσ του εξειδικευμζνου προςωπικοφ του Ινςτιτοφτου με επίςθσ 

εξειδικευμζνεσ εταιρίεσ παροχισ ςχετικϊν υπθρεςιϊν είναι απαραίτθτθ προκειμζνου 

να ολοκλθρωκεί με επιτυχία το ερευνθτικό ζργο SFEDA (INTERREG V-B_ BALKAN – 

MED), και να επιφζρει τα μεγαλφτερα δυνατά αποτελζςματα.  

 

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Η ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ κα ολοκλθρωκεί μζςα από 

τμθματικζσ παραδϊςεισ των αντικειμζνων που περιγράφονται ςτθν Σεχνικι Περιγραφι 

του παρόντοσ τεφχουσ ωσ ακολοφκωσ: 

1ο Παραδοτζο: «Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ τθσ οικολογικισ κατάςταςθσ περιοχϊν 

ζρευνασ ςτθν Ελλάδα  και Κφπρο και ςυνδρομι ςτθ ςυγγραφι ςχετικϊν αναφορϊν 

προόδου, τεχνικϊν εκκζςεων και δθμοςιεφςεων». 

Ολοκλιρωςθ ζωσ 30/11/2018. 

2ο Παραδοτζο:  «Αποτελζςματα ςυνδυαςμζνθσ χαρτογράφθςθσ των τφπων οικοτόπων 

(ΦΤΗ 2000) και τθσ εδαφοκάλυψθσ τουσ ςε κατθγορίεσ και των χριςεων γθσ και 



ςυνδρομι ςτθ ςυγγραφι ςχετικϊν αναφορϊν προόδου, τεχνικϊν εκκζςεων και 

δθμοςιεφςεων». 

Ολοκλιρωςθ ζωσ 31/12/2018. 

3o Παραδοτζο: «Αλγόρικμοσ ςε κατάλλθλθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ και περιβάλλον 

για τθν ενςωμάτωςθ του ςε ολοκλθρωμζνο λογιςμικό, και ςυνδρομι ςτθ ςυγγραφι 

ςχετικϊν αναφορϊν προόδου, τεχνικϊν εκκζςεων και δθμοςιεφςεων». 

Ολοκλιρωςθ ζωσ 28/02/2019. 

4ο Παραδοτζο: «Ανάλυςθ κινδφνου και διαςποράσ δαςικϊν πυρκαγιϊν με τθ χριςθ 

ανοιχτοφ κϊδικα μοντζλων ςυμπεριφοράσ δαςικϊν πυρκαγιϊν και τθσ εκτίμθςθσ 

καφςιμθσ φλθσ» και ςυνδρομι ςτθ ςυγγραφι ςχετικϊν αναφορϊν προόδου, τεχνικϊν 

εκκζςεων και δθμοςιεφςεων. 

Ολοκλιρωςθ ζωσ 30/09/2019. 

 

Δ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΤ 

Η δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ του ζργουφαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα και είναι οριςτικι. 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΜΟΙΒΗ  

 

  

ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕΡΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΟΛΙΚΗ 

Τποβοικθςθ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ 
οικολογικισ κατάςταςθσ και του 
κινδφνου δαςικϊν πυρκαγιϊν 
περιοχϊν ζρευνασ ςτθν Ελλάδα και 
Κφπρο του ερευνθτικοφ ζργου 
SFEDA (INTERREG V-B_ BALKAN – 
MED). 48.387,10   

ΤΝΟΛΟ      

 

48.387,10 

Φόροσ Προςτικζμενθσ 
Αξίασ 24%         11.612,90 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ       60.000,00 

 

 

 

 



Η τελικι αµοιβι για τθν εκπόνθςθ των εργαςιϊν, κα προκφψει µετά τθν αφαίρεςθ τθσ 

ζκπτωςθσ, που κα προςφζρει ο ανάδοχοσ και κα χρθματοδοτθκεί από INTERREG 

(ςυγχρθματοδότθςθ, Κωδικόσ Εναρίκμου ςτο ΠΔΕ 20.1478) 

 

Βαςιλικά, 3/4/2018 
 

Ο Διευκυντισ 

 
 

Δρ Θωμάσ Παπαχριςτου 

Σακτικόσ Ερευνθτισ 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i Αναγράφεται ο κωδικόσ ταυτοποίηςησ τησ διατιθέμενησ πίςτωςησ (π.χ. 
κωδικόσ ενάριθμου έργου ςτο ΠΔΕ ή κωδικόσ πίςτωςησ του τακτικού προώπολογιςμού 
του φορέα υλοποίηςησ). Σε περίπτωςη ςυγχρηματοδοτούμενων έργων από πόρουσ τησ 
Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ, αναγράφεται και ο τίτλοσ του Επιχειρηςιακού Προγράμματοσ του 
ΕΣΠΑ ή άλλου ςυγχρηματοδοτούμενου από πόρουσ ΕΕ προγράμματοσ ςτο πλαίςιο του 
οποίου είναι ενταγμένη η υπό ανάθεςη μελέτη. 
ii
 Τίθεται μόνο εφόςον πρόκειται για ςυγχρηματοδοτοφμενο ζργο από πόρουσ τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ. 


