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Α1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η λιμνοθάλασσα Ψήφτας,  λόγω της  θέσης  της  και  σε  συνάρτηση με  το γεγονός πως
αποτελεί  έναν  από  τους  λιγοστούς  υγροτόπους  της  νότιας  Ελλάδας,  έχει  σημαντική
περιβαλλοντική σημασία, με δεδομένο ότι αποτελεί σταθμό ξεκούρασης και ανεφοδιασμού
για  τα  μεταναστευτικά  πουλιά,  ενώ  διαθέτει  πλούσια  αρωματική  και  φαρμακευτική
χλωρίδα,  όπου  καταγράφονται  περισσότερα  από  150  αυτοφυή  αρωματικά  και
φαρμακευτικά  φυτά.Η  περιοχή  έχει  κηρυχθεί  από  το  ΥΠ.ΠΟ.  ως  «περιοχή  εξαίρετου
φυσικού  κάλλους»  (ΦΕΚ  849/Β/25-9-79),  αλλά  και  ως  αρχαιολογικός  χώρος  (ΦΕΚ
1466/Β/26-10-2001), λόγω των αρχαιοτήτων που έχουν εντοπιστεί εντός των ορίων της
(θεμέλια πώρινου οικοδομήματος που έχει ταυτιστεί με το ιερό της Σαρωνίας Αρτέμιδος
και  κατάλοιπα  πρωτοελλαδικού  οικισμού).  Στην  παραλία  της  Ψήφτας,  στα  νότια  του
κόλπου της Επιδαύρου, βρίσκεται επίσης η «Βυθισμένη Πολιτεία» των Ρωμαϊκών χρόνων,
που υπολογίζεται ότι είχε έως και 70.000 κατοίκους. Διακρίνονται στοιχεία της τοιχοποιίας
της καθώς και σπαράγματα ρωμαϊκών αγγείων. Με την 

Τις τελευταίες δεκαετίες εντοπίζονται σημαντικές απειλές για τον υγρότοπο, κυρίως λόγω
της σταδιακής εντατικοποίησης των γεωργικών καλλιεργειών και κατ’ ακολουθία λόγω της
χρήσης γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, της ρίψης απορριμμάτων και η απώλεια
ενδιαιτημάτων.  Επίσης,  βασικό  ζήτημα  προς  αντιμετώπιση  αποτελεί  η  αύξηση  της
αλατότητας, που είχε επιχειρηθεί να ελεγχθεί από τα θυροφράγματα της τεχνητής διαύλου
(χωρίς  όμως συστηματικό  μηχανισμό  καταγραφής  και  παρακολούθησης),  καθώς  και  η
εξυγίανση των υδάτων με εκβαθύνσεις που είχαν διενεργηθεί στο παρελθόν από την τ.
Νομαρχία Πειραιά.

Πρόσφατα η Δ/νση Τεχνικών ‘Εργων Πειραιά και  Νήσων κατασκεύασε οδογέφυρα στο
στόμιο  της  λιμνοθάλασσας  και  στους  περιβαλλοντικούς  όρους  του  έργου
συμπεριλαμβάνονταν η τοποθέτηση θυροφραγμάτων μεταξύ των βάθρων αυτής κατόπιν
οικολογικής μελέτης που θα εκπονούσε ο Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων στην οποία 
θα  περιγράφονταν  τα  βιοτικά  και  μορφολογικά  χαρακτηριστικά  της  λίμνης  και  θα
προσδιοριζόταν ο τρόπος  της ομαλής επικοινωνία των υδάτων της λίμνης με τη θάλασσα
αλλά και των τυχόν μεταναστευτικών ιχθύων. 
Ως εκ τούτων, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του υδροβιότοπου Ψήφτας για το Δήμο
Τροιζηνίας  Μεθάνων αλλά και για την ευρύτερη περιοχή, κρίνεται απολύτως αναγκαίος ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση παρεμβάσεων για την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη
του εν λόγω σημαντικού οικοσυστήματος.

Αντικείμενο λοιπόν του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης και
μελέτης  ανακατασκευής  του  διαύλου  επικοινωνίας  της  λίμννης  της  Ψήφτας  με  τη
θάλασσα, στη βάση της οποίας θα στηριχθούν τα οποιαδήποτε άμεσα ή/και μελλοντικά
έργα/δράσεις προστασίας της λιμνοθάλασσας και αποκατάστασης της χωρητικότητάς της,
καθώς και ανάδειξης της ευρύτερης περιοχής της.

Α2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ

Με  το  παρόν  έργο  προβλέπεται  η  εκπόνηση  περιβαλλοντικής  μελέτης  με  στόχο  την
ανάλυση  της  υφιστάμενης  κατάστασης  της  περιοχής  της  λίμνης  και  τη  διατύπωση
προτάσεων αναφορικά με την προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση της λιμνοθάλασσας
Ψήφτας. 

Η  περιοχή  μελέτης  (υδροβιότοπος  Ψήφτας),  βρίσκεται  στο  μοιχό  του  κόλπου  της
Επιδαύρου εντός των ορίων της Τ.Κ. Τακτικούποληςτου Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και
καλύπτει  μια  έκταση περίπου 500 στρεμμάτων (μαζί  με την χερσαία  έκτασή της  είναι
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περίπου 830 στρ.). Η στάθμη του νερού της είναι 0,50 - 0,80μ από την επιφάνεια της
θάλασσας ενώ τροφοδοτείται  τόσο από το ρέμα του Χρυσορρώα, όσο και  εισροές  της
θάλασσας  μέσω  τεχνητού  διαύλου.  Ανήκει  στον  υγροτοπικό  τύπο  των  «παράκτιων
υγροτόπων», οι οποίοι είναι πλέον από τους πιο απειλούμενους τόσο στον ελλαδικό όσο
και στον διεθνή χώρο.

Με  την  εκπόνηση  της  εν  λόγω  μελέτης  θα  πρέπει  να  καλυφθούν  κατ’  ελάχιστον  τα
παρακάτω:

 Η αναλυτική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής παρέμβασης και
των βιοτικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών της λίμνης 

 Η  αξιολόγηση  της  περιοχής  παρέμβασης  τόσο  ως  προς  την  οικολογική
/περιβαλλοντική κατάσταση, όσο και ως προς τα αποτελέσματα των ανθρωπογενών
παρεμβάσεων (έργων υποδομής, κ.λπ.) στην λιμνοθάλασσα της Ψήφτας διαχρονικά. 

 Εργαστηριακές  περιοδικές  μετρήσεις  του  νερού  που  ενδεικτικά  θα  αφορούν  σε
θερμοκρασία, ph, διαλυμένο οξυγόνο, αλατότητα, νιτρικά κλπ 

 Η διατύπωση ολοκληρωμένης πρότασης η οποία θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις που θα
αποσκοπούν κατ’ ελάχιστον στα κάτωθι:

o ενίσχυση  του  υγροτοπικού  χαρακτήρα  της  λιμνοθάλασσας  με  υποστηρικτικές
παρεμβάσεις αναφορικά με την συγκέντρωση και διατήρηση του γλυκού νερού
στο εσωτερικό της και παράλληλα την επικοινωνία με την θάλασσα.

o αποκατάσταση της χωρητικότητας της λιμνοθάλασσας 

o ανακατασκευή  του  στομίου  επικοινωνίας/εσοδευτικού  στομίου.  Θα  προταθεί  ο
τρόπος και η μορφή της επικοινωνίας της λίμνης με τη θάλασσα. 

o προγραμματισμό/σχεδιασμό έργων ανάδειξης, προστασίας και αποκατάστασης των
υγροτοπικών λειτουργιών του του υγροτόπου

Α2.1 Διαθέσιμα στοιχεία και προηγούμενες μελέτες

Σχετικά με την προστασία της λιμνοθάλασσας Ψήφτας έχει εκπονηθεί στο παρελθόν από
την  Δ/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  της  Νομαρχίας  Πειραιώς  μελέτη  με  τίτλο  «Διαχείριση
Υγροτόπου ΨήφταςΤροιζηνίας  και  Ευρύτερης Περιοχής» η  οποία  εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ.  ΤΥ  4955/23.11.98  απόφαση  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  της  Νομαρχίας
Πειραιά καθώς και η αντίστοιχη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία εγκρίθηκε
με την με αρ.πρωτ. 14233/Ζ.1556/98/20.11.1998 απόφαση της Δ/νσης Πολεοδομίας και
Περιβάλλοντος του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά.

Επιπλέον έχει εκπονηθεί για λογαριασμό της Νομαρχίας Πειραιά η «Ειδική περιβαλλοντική
μελέτη υγροτόπου Ψήφτας και ευρύτερης περιοχής» 

Επίσης,  έχει  εκπονηθεί  η  «Υδρογεωλογική  μελέτη  τεχνητού  εμπλουτισμού  υπόγειων
υδροφορέων Τροιζήνας»

Οι παραπάνω μελέτες θα τεθούν στη διάθεση των υποψηφίων αναδόχων-διαγωνιζομένων
μελετητικών σχημάτων για  τη  σύνταξη της  προσφοράς  τους,  αλλά και  του αναδόχου
μελετητικού σχήματος για την προώθηση της παρούσας μελέτης. 
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Α2.2 Περιγραφή των τοπικών συνθηκών, των ιδιαιτεροτήτων του έργου και της
ευρύτερης περιοχής και λοιπών δεσμεύσεων

Η περιοχή παρέμβασης έχει  κηρυχθεί  από το ΥΠ.ΠΟ.  ως  «περιοχή εξαίρετου φυσικού
κάλλους» (ΦΕΚ 849/Β/25-9-79), αλλά και ως αρχαιολογικός χώρος (ΦΕΚ 1466/Β/26-10-
2001),  λόγω  των  αρχαιοτήτων  που  έχουν  εντοπιστεί  εντός  των  ορίων  της  (θεμέλια
πώρινου  οικοδομήματος  που  έχει  ταυτιστεί  με  το  ιερό  της  Σαρωνίας  Αρτέμιδος  και
κατάλοιπα πρωτοελλαδικού οικισμού). Στην παραλία της Ψήφτας, στα νότια του κόλπου
της Επιδαύρου, βρίσκεται  επίσης η «Βυθισμένη Πολιτεία» των Ρωμαϊκών χρόνων, που
υπολογίζεται ότι είχε έως και 70.000 κατοίκους. Διακρίνονται στοιχεία της τοιχοποιίας της
καθώς και σπαράγματα ρωμαϊκών αγγείων. Στα 3 χλμ. βορειοανατολικά της βρίσκονται η
Τακτικούπολη και ο ισθμός που ενώνει τα Μέθανα με την Πελοπόννησο.

Βάσει του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής (ΦΕΚ 156/Α/1-8-2014), η Λιμνοθάλασσα
Ψήφτας Μεθάνων εντάσσεται, ως υγρότοπος Α' Προτεραιότητας, σε ειδικό πρόγραμμα για
οριοθέτηση,  εκπόνηση  μελετών,  χρηματοδότηση  δράσεων  και  έργων  προστασίας,
αποκατάστασης,  ανάδειξης  και  διαχείρισης  και  εκκρεμεί  η  θεσμική  της  οριοθέτηση,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Νόμο περί βιοποικιλότητας (Ν.3937/2011, άρθ.13 και
20). Κατόπιν πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης (Ν.4559/2018, άρθ.54 - ΦΕΚ 142/Α/3-8-
18),  έχουν  διατυπωθεί  πρόσθετες  νομικές  προβλέψεις  για  τη  θεσμική  προστασία  της
λίμνης, η οποία καταγράφεται ως ένας από τους δεκαπέντε (15) μεγάλους υγροτόπους της
ευρύτερης  μητροπολιτικής  περιφέρειας  της  Αττικής  που  έχουν  χαρακτηριστεί  ως  Α'
προτεραιότητας  και  χρήζουν  ιδιαίτερης  προστασίας  (απαγορεύσεις  δόμησης,
επιχωματώσεων, άσκησης οχλουσών δραστηριοτήτων, κάθε είδους δραστηριοτήτων που
υποβαθμίζουν την οικολογική τους κατάσταση καθώς και έκδοσης αδειών δόμησης).

Α3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το έργο αφορά στην εκπόνηση Περιβαλλοντικής Μελέτης η οποία θα περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 Ανάλυση, καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής/οικολογικής
κατάστασης της περιοχής της λιμνοθάλασσας Ψήφτας

 Αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  /  επιπτώσεων των  παλαιότερων παρεμβάσεων /
έργων υποδομής στην λιμνοθάλασσα 

 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων επιπτώσεων από την κατασκευή της νέας γέφυρας
πάνω από το στόμιο της λιμνοθάλασσας 

 Διατύπωση  ολοκληρωμένης  πρότασης  για  την  προστασία  και  ανάδειξη  της
λιμνοθάλασσας, την ενίσχυση του υγροτοπικού χαρακτήρα της, την αποκατάσταση
του  εσοδευτικού  στομίου  και  την  περιβαλλοντική  ενημέρωση  των  κατοίκων  και
επισκεπτών.

Α3.2 Χρονοδιάγραμμα μελέτης

Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες ενώ
το  οριστικό  χρονοδιάγραμμα θα υποβληθεί  από  τον  ανάδοχο  και  θα  εγκριθεί  από  τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρ.184 του Ν.4412/2016.
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Α4. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Η  παρούσα  σύμβαση  συσχετίζεται  με  τον  κωδικό  CPV  90712000-1  Περιβαλλοντικές
Μελέτες όπως δηλώνεται στο Παράρτημα I του Προσαρτήματος Γ΄ του Ν.4412/2016.

Η προεκτίμηση των αμοιβών έγινε σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΝΣγ / 32129/ΦΝ 466 / 16-5-
2017 /Υ.Μ.Ε. (ΦΕΚ 2519 Β720-7-2017) απόφαση έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων
Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
κατά τη διαδικασία της παρ.8δ του άρθρου 53 του Ν.4412/2016 (Α'147).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρ. 89943/02.04.2021 (ΑΔΑ: 6Τ50465ΧΘΞ-ΟΦΔ), του
Υπ. Υποδομών & Μεταφορών για τις αμοιβές του έτους 2021 ο συντελεστής τκ για το έτος
2021 ισούται με 1,199.

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΚΑΤΗΓ. 27)

1. Άρθρο ΓΛΕ.34 Δειγματοληψία  Νερού και  Αποστολή στο Εργαστήριο  για
Ανάλυση

Περιλαμβάνει την επιλογή καταλληλότερων χαρακτηριστικών υδροσημείων (πηγές,

φρέατα, γεωτρήσεις κλπ.), την κατάρτιση δικτύου δειγματοληψιών νερού και την

λήψη δείγματος νερού με ειδικές φιάλες και σύμφωνα με τις απαιτούμενες

προδιαγραφές, την μέτρηση της θερμοκρασίας νερού κατά τη στιγμή της

δειγματοληψίας,  τη  συσκευασία  και  τη  μεταφορά  των  δειγμάτων  σε  ειδικό
εργαστήριο

για την εκτέλεση χημικής ή ειδικής ανάλυσης.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή ανά δειγματοληψία καθορίζεται σε 20 €/δείγμα.

2. Άρθρο ΓΛΕ.35 Εκτέλεση Χημικής Ανάλυσης Νερού

Η προεκτιμώμενη αμοιβή μίας χημικής ανάλυσης νερού περιλαμβάνει την εκτέλεση

από Εγκεκριμένο Χημικό Εργαστήριο, προσδιορισμών συγκεκριμένων διαλυμένων

στοιχείων στο νερό και τη σύνταξη μητρώου αποτελεσμάτων που συνολικά θα

χαρακτηρίζουν το γενικό χημικό χαρακτήρα του νερού. Οι προσδιορισμοί που θα

περιλαμβάνει η χημική ανάλυση νερού είναι:

 Φυσικά Χαρακτηριστικά: Διαύγεια, οσμή, ηλεκτρική αγωγιμότητα σε 250 C και

pΗ.

 Σκληρότητα: Παροδική, μόνιμη και ολική σκληρότητα.

Χημικά Χαρακτηριστικά: Σύνολο διαλυμένων αλάτων σε ppm καθώς επίσης και

των παρακάτω στοιχείων:

 Ανιόντα: Ουδέτερα ανθρακικά, όξινα ανθρακικά, θειϊκα, χλώριο, νιτρικά και

νιτρώδη.

 Κατιόντα: Ασβέστιο, μαγνήσιο, νάτριο, κάλιο, σίδηρο και αμμώνιο
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Στην τιμή περιλαμβάνεται και ο ενδεχόμενος σχολιασμός για συγκεντρώσεις που

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η προεκτιμώμενη αμοιβή για κάθε χημική ανάλυση νερού όπως ορίζεται παραπάνω

καθορίζεται σε 250 €/τεμ.

Α/Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΑΡΘΡΟ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
(ΕΥΡΩ)

ΠΟΣΟ
(ΕΥΡΩ)

 Α.       

 1
Δειγματοληψί
α νερού

ΓΛ34 ΤΕΜ 32  20  640

2
Χημική 
ανάλυση 
νερού

ΓΛ34 ΤΕΜ  28 250 7.000

     ΣΥΝΟΛΟ 7.640

α/α

Α
Ρ
Θ
Ρ
Ο

ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Μον
άδα

Ποσότη
τα

Τιμή
μονάδ

ας

Στάδιο 
Εργασιών

      

1.
ΓΕ
Ν.4
Β

Α
Μ

Ο
ΙΒ

Η
 Π

Ε
Ρ

ΙΒ
Α

Λ
Λ

Ο
Ν

Τ
ΙΚ

Η
Σ

 
Μ

Ε
Λ

Ε
Τ

Η
Σ

ΤΕΜ. 1,00
33.300

€

Τιμή μονάδας : Α = (Α1 * ΗΜ1 + Α2 * ΗΜ2 + Α3*ΗΜ3) 

Α1= 450 Ημερήσια αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας 10- 20 έτη 
ΗΜ1
=

33 χρόνος απασχόλησης επιστήμονα εμπειρίας 10- 20 έτη

Α2= 450 Ημερήσια αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας 10- 20 έτη 
ΗΜ2
=

33 χρόνος απασχόλησης επιστήμονα εμπειρίας 10-20έτη 

Α3= 300 Ημερήσια αμοιβή επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη 
ΗΜ3
=

12
χρόνος απασχόλησης επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 
έτη 

τκ=
1,19

9
Για το έτος 2021

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΚΑΤΗΓ. 27)
Η αμοιβή υπολογίζεται με βάση το χρόνο απασχόλησης ενός ειδικού

επιστήμονα σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4
Σύνολο Α = 7.640€ 

                                                             Σύνολο Β =
33.300 

Σύνολο Α+Β = 40.940

τκ(2021) 1,199

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 49.088,36

Απρόβλεπτα (15%) = 7.363,25 €

Σύνολο 1 = 56.451,61 €

ΦΠΑ (24%) = 13.548,39 €

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ = 70.000€
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Α4.1 ΠΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών
που δραστηριοποιούνται  στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας  27 «Περιβαλλοντικές
Μελέτες», της παρ.15 του άρθρου 2 του ν. 4412/16, κατόχων πτυχίου μελετητή/εταιρίας
μελετών με τάξη Β’ και άνω.

Στην  ομάδα  έργου  κάθε  υποψήφιου  Αναδόχου  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  κατ’
ελάχιστον τα κάτωθι μέλη με την αντίστοιχη εμπειρία:

 Υπεύθυνος μελέτης  : ένας (1) περιβαλλοντολόγος με 15-ετή εμπειρία στην εκπόνηση
περιβαλλοντικών μελετών (κατηγ. 27)

 Ειδικός προστατευόμενων περιοχών  : ένας (1) βιολόγος με 20-ετή εμπειρία σε μελέτες
και έργα διαχείρισης προστατεύομενων περιοχών.

Επιπλέον, ο ανάδοχος θα πρέπει  να διαθέτει  την ακόλουθη σχετική εμπειρία κατά την
τελευταία 10-ετία:

 Τουλάχιστον μία (1) μελέτη με αντικείμενο την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την
ειδική  οικολογική  αξιολόγηση  για  την  εκτέλεση  έργων  διαμόρφωσης  λιμνών  ή
λιμνοθαλασσών ή αλυκών.

 Τουλάχιστον  μία  (1)  μελέτη  με  αντικείμενο  την  επιστημονική  παρακολούθηση/
εποπτεία  του  καθεστώτος  διατήρησης  ειδών  (κατά  κύριο  λόγο  ιχθυοπανίδας)
λιμνοθαλασσών ή/και εσωτερικών υδάτων.

 τουλάχιστον  τρεις  (3)  μελέτες  εκτίμησης  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων
έργων/εγκαταστάσεων σε θαλάσσια ή εσωτερικά ύδατα.
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 
640380/2021 Απόφαση

O Συντάξας      Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΔΟ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Σ. Χαλά Α. Κωνσταντάρα Ε. Παγωτέλης
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