
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Αθήνα, 29/07/2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ          Αρ. πρωτ.: οικ. 130464
ΕΙΔΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ

Ταχ.Δ/νση  :Ιατρίδου  2  & Κηφισίας 124
Ταχ. Κωδ.          :11526, Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Τασόγλου, Μ. Χρυσή                        Α Π Ο Φ Α Σ Η
Τηλέφωνο :210 6931310
Fax :210 6994357

ΘΕΜΑ: Ανάθεση μελέτης  με  τίτλο:  «Μελέτη  διερεύνησης των επικρατουσών συνθηκών 
ευστάθειας της περιοχής Μεσοχώρας, των επιπτώσεων από την πλήρωση της λεκάνης του 
φράγματος Μεσοχώρας και πρότασης μέτρων διασφάλισης έναντι θραύσης και λειτουργίας».

Έχοντας υπόψη:

1) Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση 
και Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει σήμερα.
2) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/1995) άρθρο 85 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 
3) Την υπ' αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση του 
Συστήματος Διαχείρισης, όπως ισχύει.
4) Τις διατάξεις του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/22.9.2010) «Εθνική υποδομή Γεωχωρικών 
Πληροφοριών -Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν.1647/1986 
«Οργανισμός  Κτηματολογίου  και  Χαρτογραφήσεων  Ελλάδας(ΟΚΧΕ)  και  άλλες  σχετικές 
διατάξεις» (ΦΕΚ141/Α).
5) Το  Ν.  2286/1995  (ΦΕΚ19/Α/1995)  «Προμήθειες  του  Δημόσιου  Τομέα  και  ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 2 (§12) αυτού.
6) Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».
7) Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
8) Το  Π.Δ.  60/2007  (ΦΕΚ  64/Α/2007)  «Προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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9) Το  Ν.  3199/2003  (ΦΕΚ  280/Α/2003)  «Προστασία  και  διαχείριση  των  υδάτων  – 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως ισχύει.  
10) Το Π.Δ. 51/2007 (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.
11) Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας 
και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12) Το Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας-Επείγοντα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», σχετικά με τις αμοιβές συλλογικών 
οργάνων (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κλπ).
13) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
14) Τις  διατάξεις  του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2000/35  της  29-06-2000  για  την  καταπολέμηση  των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 
15) Το  Π.Δ.  100/2014  «Οργανισμός  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και 
Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167/Β/28-8-2014), σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 322/2013 (ΦΕΚ 
679/Β/2013) «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ», όπως ισχύουν.
16) Το  Π.Δ.  70/2015  «Ανασύσταση  των  Υπουργείων  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 
Υπουργείου  Ναυτιλίας  και  Αιγαίου  και  μετονομασία  του  σε  Υπουργείο  Ναυτιλίας 
Νησιωτικής  Πολιτικής.  Μετονομασία  του  Υπουργείου  Πολιτισμού,  Παιδείας  και 
Θρησκευμάτων  σε  Υπουργείο  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων,  του  Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού  και  του  Υπουργείου  Παραγωγικής  Ανασυγκρότησης,  Περιβάλλοντος  και 
Ενέργειας  σε  Υπουργείο  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας.  Μεταφορά  Γενικής  Γραμματείας 
Βιομηχανίας  στο Υπουργείο  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού » (ΦΕΚ 114/Α/22-9-
2015).
17) Το  Π.Δ.  73/2015  «Διορισμός  Αντιπροέδρου  της  Κυβέρνησης,  Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015).
18) Την  με  αρ.  Υ  31/9-10-2015  απόφαση  του  Πρωθυπουργού  με  θέμα  «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» 
(Φ.Ε.Κ. 2183/Β/12-10-2015).
19) Την  υπ΄  αριθμ.  οικ.  20476/13-5-2015  απόφαση  Πρωθυπουργού  και  Υπουργού 
Π.Α.Π.ΕΝ.  «Διορισμός  Ειδικού  Γραμματέα  Υδάτων  του  Υπουργείου  Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 342/Υ.Ο.Δ.Δ./15-5-2015).
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20) Την με αριθμ. οικ. 125772/08-06-2016 αίτηση χρηματοδότησης προς το ΔΣ Πράσινου 
Ταμείου.
21) Τη με αριθμ 108.7/2016 Απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.
22)   Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 125973/18-06-2016 πρόσκληση της Δ/νσης Προστασίας & 
Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων προς τον Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κύριο Αιμίλιο Κωμοδρόμο. 
23) Την από 19/07/2016 (αριθμ.  πρωτ.  ΕΓΥ 125978/19-07-2016) υποβολή συνοπτικής 
περιγραφής του τρόπου εκπόνησης της μελέτης συνοδευόμενη με οικονομική προσφορά για 
τη  μελέτη  με  τίτλο  «Μελέτη  διερεύνησης  των  επικρατουσών  συνθηκών  ευστάθειας  της 
περιοχής  Μεσοχώρας,  των  επιπτώσεων  από  την  πλήρωση  της  λεκάνης  του  φράγματος 
Μεσοχώρας και πρότασης μέτρων διασφάλισης έναντι θραύσης και λειτουργίας».

Και επειδή:

1. η προστασία των ανθρώπων βρίσκεται στο επίκεντρο της ορθολογικής διαχείρισης 
των επιφανειακών και υπογείων υδάτων,  

2. κρίνεται  απαραίτητη  η  προστασία  και  η  ασφάλεια  του  κοινωνικού  συνόλου  της 
περιοχής, στο πλαίσιο της βιώσιμης προστασίας του περιβάλλοντος, 

3. είναι αναγκαία η διερεύνηση των επικρατουσών συνθηκών ευστάθειας της περιοχής 
και της πρότασης μέτρων διασφάλισης έναντι θραύσης και λειτουργίας και 

4. ο συγκεκριμένος ανάδοχος διαθέτει όλα τα απαραίτητα προσόντα για την έγκαιρη και 
άρτια παροχή της παραπάνω μελέτης, διαθέτει ειδική γνώση και εμπειρία για το αντικείμενο 
της Σύμβασης και μπορεί να αντεπεξέλθει με ευχέρεια τόσο στο χρονοδιάγραμμα όσο και 
στις ουσιαστικές απαιτήσεις του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Την απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη διερεύνησης των επικρατουσών 
συνθηκών ευστάθειας της περιοχής Μεσοχώρας, των επιπτώσεων από την πλήρωση της 
λεκάνης του φράγματος Μεσοχώρας και πρότασης μέτρων διασφάλισης έναντι θραύσης 
και λειτουργίας» στον: 

Κύριο Αιμίλιο Κωμοδρόμο, Δρ Πολιτικό Μηχανικό
Καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Λ. Νίκης 11, 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 6977596669 
e-mail: ecomo@civ.uth.gr

Η  κατανομή  της  μελέτης  και  του  κόστους  (σε  ευρώ  πλέον  ΦΠΑ)  περιγράφεται  στην 
οικονομική προσφορά του αναδόχου και έχει ως εξής:
Σταδιο Α: 3.000 ευρω 
Σταδιο Β: 3.000 ευρω 
Σταδιο Γ: 8.000 ευρω 
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Σταδιο Δ: 1.000 ευρω
Η  συνολικά  προσφερόμενη  τιμή  για  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών 
ανέρχεται στο ποσό των 15.000  € (δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ. Στην αμοιβή της 
μελέτης  περιλαμβανονται  τα  έξοδα επιτοπου επισκεψης,  τα  έξοδα μετακινησεων  για  την 
παρουσιαση  της  μελέτης  καθως  και  η  υποβολη  των  τευχων  και  των  σχεδιων  σε  τρια 
αντιγραφα.

  Β. Χρόνος και τρόπος υλοποίησης του έργου – τόπος παράδοσης

Ο  χρόνος  ολοκλήρωσης  ορίζεται  μέχρι  την  16η Σεπτεμβρίου  2016  και  αρχίζει  από  την 
ημερομηνία  υπογραφής  της  σύμβασης.  Ο  χρόνος  αυτός  αποτελεί  τον  καθαρό  χρόνο 
ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 125973/18-06-2016 
πρόσκληση της  Δ/νσης  Προστασίας  & Διαχείρισης  Υδάτινου  Περιβάλλοντος  της  Ειδικής 
Γραμματείας Υδάτων.
Ο Ανάδοχος θα εργαστεί,  ανάλογα με τις απαιτήσεις της σύμβασης στην έδρα του, στην 
περιοχή της μελέτης στο πλαίσιο υλοποίησής της καθώς και στην έδρα της Αναθέτουσας 
Αρχής.
Ο τόπος  παράδοσης  και  τα  παραδοτέα αναφέρονται  αναλυτικά  στη  Σύμβαση μεταξύ  της 
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 
Πριν το πέρας της σύμβασής του ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων τα παραδοτέα που προβλέπονται στη σύμβασή του.
Ο τρόπος παρακολούθησης και  παραλαβής του Έργου θα αποτυπώνεται  λεπτομερώς  στη 
Σύμβαση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.

   Γ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
   Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση.
   Δ. Πληρωμή

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση. 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

Ο Ανάδοχος ή νόμιμος  εκπρόσωπός του,  στον οποίο κοινοποιείται  η παρούσα απόφαση, 
οφείλει  να  προσέλθει  στα  γραφεία  της  Υπηρεσίας  μας  για  την  υπογραφή  της  σχετικής 
σύμβασης εντός πέντε ημερών από την κοινοποίησή της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2. Γραφ. Υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος και Ενέργειας
3. Γρ. Ειδικού Γραμματέα Υδάτων
4. Κύριο Αιμίλιο Κωμοδρόμο

Εσωτερική Διανομή:
         - Φ. Έργων 

- Δ/νση A
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