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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                      
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 
Από ην πξαθηηθό ηεο  17/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 
Αξηζ. Απόθαζεο  296/2011 

 
«Τπνβνιή πξόηαζεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ «Γεκνηηθόο δξόκνο παξαιίαο Κππαξηζζίνπ» 
ζην πιαίζην πξόζθιεζεο (θωδ. 32) ηνπ Δ.Π. Γπη. Διιάδαο-Πεινπνλλήζνπ-Ινλίωλ Νήζωλ 2077-
2013, Άμνλαο Πξνηεξαηόηεηαο 02 «Τπνδνκέο θαη Τπεξεζίεο Πξνζπειαζηκόηεηαο 
Πεινπνλλήζνπ, ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΣΠΑ, θωδηθόο ζεκαηηθήο πξνηεξαηόηεηα:  
23 «Πεξηθεξεηαθέο/Σνπηθέο Οδνί», έγθξηζε πξνγξακκαηηθήο ζύκβαζεο ηνπ άξζξνπ 22 Ν. 
3614/2007 κε ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ/Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Λαθωλίαο/Γ/λζε 
Σερληθώλ Έξγωλ γηα νξηζκό θνξέα πινπνίεζεο-νξηζκόο εθπξνζώπνπ κε ηνλ αλαπιεξωηή ηνπ 
γηα ηελ  παξαθνινύζεζε ηεο Π..». 

 

    Πηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 29 ηνπ κελφο Πεπηεκβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Ξέκπηε θαη ψξα 18,00, 
ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 17/23-09-2011 

έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87). 

   Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ βξέζεθαλ 
παξφληα ηα είθνζη ηέζζεξα (24) δειαδή:  

                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνχινο Ππχξνο  πξφεδξνο 1. Ρζάθνο Θσλ/λνο (Α.Γ.Π. 211/2011) 

2. Αιεηθέξε Ξαλαγηψηα 2. Κηραιφπνπινο Κηραήι 

3. Βνπλειάθεο Γεψξγηνο 3. Θξππσηφο Ξαλαγηψηεο 
4. Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο     

5. Θαινγεξίλεο Ζιίαο   
6. Θνιιηάθνο Ησάλλεο   

7. Θνπηζνληθνιήο Σαξάιακπνο   

8. Ιχξαο Σαξάιακπνο   
9. Καξνχζεο Σξάιακπνο   

10. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο   
11. Ξεηξάθεο Σξήζηνο   

12. Ξξηθηάθε-Σαηδεγξεγνξίνπ Ξαλ.   
13. Πνπξιάο Ησάλλεο   

14. Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο   

15. Πηαζάθεο Ξαλαγηψηεο   
16. Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα   

17. Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο   
18. Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηψηεο   

19. Ξαπαδάθεο Γεψξγηνο   

20. Ρζάθνο Ξέηξνο   
21. Σαξακήο Αληψληνο   

22. Σξηζηάθνο Πηαχξνο   
23. Κέληεο Γεψξγηνο   

24.  Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο   
Ζ Ππλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Ρξηρείιε. 

  Απφ ηνπο πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ησλ Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

Ρνπηθψλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Θ. Κνιάσλ, Πσηήξαιεο Σξήζηνο Γ.Θ. 
Λεάπνιεο, Πθάγθνο Ησάλλεο Ρ.Θ. Αγίνπ Ησάλλνπ, Κπίιηαο Γεψξγηνο Ρ.Θ. Αγίνπ Ληθνιάνπ Κνλ/ζίαο, Κπαηζάθεο 

Θσλ/λνο Ρ.Θ. Αγίσλ Απνζηφισλ, Θνπξθνχιεο Σαξάιακπνο Άλσ Θαζηαλέαο, Καθξήο Θεφδσξνο Ρ.Θ. Αζσπνχ, 
Ρξηπφληηθαο Γεψξγηνο Ρ.Θ. Βειαληδίσλ, Παξκπάλεο Ιάκπξνο Ρ.Θ. Γαηκνληάο, Ρδεξεθφο Αλάξγπξνο Ρ.Θ. Θάησ 

Θαζηαληάο, Οακάθεο Θσλ/λνο Ρ.Θ. Θνπιεληίσλ, Γξίβαο Δκκαλνπήι Ρ.Θ. Θνππίσλ, Βαξβαξέζνο Γεψξγηνο Ρ.Θ. 
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Ιαρίνπ, Αξηηληφο Ξαλαγηψηεο Ρ.Θ. Ιηξψλ, Πσηήξαιεο Ξαξαζθεπάο Ρ.Θ. Κεζνρσξίνπ, Σνπζάθνο Γεκήηξηνο Ρ.Θ. 

Κνλεκβαζίαο, Σξηζηνθνξάθνο Ξαλαγηψηεο Ρ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνχλεο Κηραήι Ρ.Θ. Ξαθίσλ, Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο 

Ρ.Θ. Ξαληαλάζζεο,  Παξγθάλεο Γεψξγηνο Ρ.Θ. Ππθέαο, Θιεξνλφκνο Θσλ/λνο Ρ.Θ. Ραιάλησλ, Γειήγηαλλεο Ξέηξνο 
Ρ.Θ. Φαξαθινχ. 

   Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Ξαπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ 
πξαθηηθψλ. 

   Δπίζεο παξαβξέζεθε ν θιεηήξαο ηνπ Γήκνπ θ. Γεσξγαθάθνο Ληθφιανο. 

   Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Σαξακήο Αληψληνο θαη κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7νπ 
ζέκαηνο απνρψξεζαλ νη θ. Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο θαη Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηψηεο. 

 
   Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην 

ιφγν ζηελ Αληηδήκαξρν θα Ξξηθηάθε, ε νπνία είπε ηα εμήο: 
 ΝΝ  ΓΓήήκκννοο  ΚΚννλλεεκκββααζζηηάάοο,,  ζζηηνν  ππιιααίίζζηηνν  ηηεεοο  κκεε  ααξξηηζζ..  ππξξσσηη..  885544//22001111  ππξξφφζζθθιιεεζζεεοο  ηηεεοο  ΔΔΓΓΑΑ  ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ  γγηηαα  

ππππννββννιιήή  ππξξννηηάάζζεεσσλλ  ζζηηνν  ΔΔ..ΞΞ  ΞΞξξφφγγξξαακκκκαα    ««ΓΓππηηηηθθήήοο  ΔΔιιιιάάδδααοο  ––  ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ  ––  ΗΗννλλίίσσλλ  ΛΛήήζζσσλλ  22000077--22001133»»  

ΆΆμμννλλααοο    ππξξννηηεεξξααηηφφηηεεηηααοο  0022::  ««ππννδδννκκέέοο  θθααηη  ππεεξξεεζζίίεεοο  ΞΞξξννζζππεειιααζζηηκκφφηηεεηηααοο  ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ»»  θθσσδδηηθθφφοο  

ππξξννηηεεξξααηηφφηηεεηηααοο::  2233  ––  ««ΞΞεεξξηηθθεεξξεεηηααθθέέοο  //  ΡΡννππηηθθέέοο  ΝΝδδννίί»»  νν  ννππννίίννοο  ζζππγγρρξξεεκκααηηννδδννηηεείίηηααηη  ααππφφ  ηηνν  ΔΔΡΡΞΞΑΑ  ((ΔΔππξξσσππααττθθφφ  

ΡΡαακκεείίνν  ΞΞεεξξηηθθεεξξεεηηααθθήήοο  ΑΑλλάάππηηππμμεεοο)),,  ππξξννγγξξαακκκκααηηίίδδεεηη  ηηεελλ  ππππννββννιιήή  ηηεεοο  ππξξάάμμεεοο  ««ΓΓεεκκννηηηηθθφφοο  ΓΓξξφφκκννοο  ΞΞααξξααιιίίααοο  

ΘΘππππααξξηηζζζζίίννππ  »»,,  έέρρννλληηααοο  ψψξξηηκκεε  ηηεε  ζζρρεεηηηηθθήή  κκεειιέέηηεε..  

  TToo  έέξξγγνν  ααθθννξξάά  ζζηηεε  δδηηεεχχξξππλλζζεε  ηηεεοο  ππααξξααιιηηααθθήήοο  ννδδννχχ  ηηεεοο  ΡΡ..ΘΘ..  ΘΘππππααξξηηζζζζίίννππ  ηηεεοο  ΓΓεεκκννηηηηθθήήοο  ΔΔλλφφηηεεηηααοο  ΕΕάάξξααθθαα,,  

εε    ζζεεκκααζζίίαα  ηηννππ  ννππννίίννππ  εείίλλααηη  ππννιιχχ  κκεεγγάάιιεε..  

  ΠΠχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηαα  ππξξννββιιεεππφφκκεελλαα  ζζηηνν  άάξξζζξξνν  2222  ηηννππ  ΛΛ..  33661144//22000077  ((φφππσσοο  ηηξξννππννππννηηήήζζεεθθεε  θθααηη  ηηζζρρχχεεηη)),,  θθααηηάά  ηηεελλ  

ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήή  ππεεξξίίννδδνν  22000077--22001133  ααππααηηηηεείίηηααηη  εε  εεππηηββεεββααίίσσζζεε  ηηεεοο  δδηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήήοο  εεππάάξξθθεεηηααοο  ηησσλλ  θθννξξέέσσλλ  

ππιιννππννίίεεζζεεοο  ζζππγγρρξξεεκκααηηννδδννηηννχχκκεελλσσλλ  έέξξγγσσλλ  ππξξηηλλ  ααππφφ  ηηεελλ  ααλλάάιιεεςςεε  ηηεεοο  εεππζζχχλλεεοο  εεθθηηέέιιεεζζεεοο  έέξξγγσσλλ,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  

εεππηηηηεεππρρζζεείί  νν  ζζηηφφρρννοο  ππννππ  ηηίίζζεεηηααηη  γγηηαα  ηηεελλ  ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθήή  θθααηη  ααππννδδννηηηηθθήή  δδηηννίίθθεεζζεε  θθααηη  δδηηααρρεείίξξηηζζεε  ηησσλλ  

ζζππγγρρξξεεκκααηηννδδννηηννχχκκεελλσσλλ  έέξξγγσσλλ..  

  ΓΓηηαα  ηηννλλ  ΘΘχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  δδεελλ  εεππηηββεεββααηηψψλλεεηηααηη  εε  δδηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήή  ηηννππ  εεππάάξξθθεεηηαα  γγηηαα  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  

ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλννππ  ΈΈξξγγννππ,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηηηοο  ππξξννββιιεεππφφκκεελλεεοο  ξξππζζκκίίζζεεηηοο  ηηεεοο  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  ππεεξξηηφφδδννππ  22000077--22001133..  ΝΝ  δδεε  

ΦΦννξξέέααοο  ιιννππννίίεεζζεεοο  δδηηααζζέέηηεεηη  εεππηηββεεββααίίσσζζεε  ηηεεοο  δδηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήήοο  ηηννππ  εεππάάξξθθεεηηάάοο  γγηηαα  έέξξγγαα  ζζππγγρρξξεεκκααηηννδδννηηννχχκκεελλαα  ααππφφ  

ηηνν  ΔΔΠΠΞΞΑΑ,,  ππννππ  ππεεξξηηιιαακκββάάλλεεηη  εεππηηββεεββααίίσσζζεε  ηηχχππννππ//θθααηηεεγγννξξίίααοο  ΑΑ  ππννππ  ααππααηηηηεείίηηααηη  γγηηαα  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  

ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλννππ  έέξξγγννππ..  ΡΡαα  ζζππκκββααιιιιφφκκεελλαα  κκέέξξεε  ππξξννββααίίλλννππλλ,,  θθααηηάά  ηηαα  ππξξννββιιεεππφφκκεελλαα  ζζηηνν  άάξξζζξξνν  2222  ππααξξ..  33  ηηννππ  ΛΛ..  

33661144//22000077  ((φφππσσοο  ηηξξννππννππννηηήήζζεεθθεε  θθααηη  ηηζζρρχχεεηη)),,  γγηηαα  ηηεε  ζζχχλλααςςεε  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ΞΞξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  ΠΠχχκκββααζζεεοο,,  κκεε  ηηεελλ  

ννππννίίαα  ππξξννζζδδηηννξξίίδδεεηηααηη  ηηνν  γγεελληηθθφφ  ππιιααίίζζηηνν  θθααηη  ννηη  εεηηδδηηθθννίί  φφξξννηη  γγηηαα  ηηεελλ  εεθθηηέέιιεεζζεε  ηηννππ  ααλληηηηθθεεηηκκέέλλννππ  ηηεεοο..    

  ΘΘααηηφφππηηλλ  ηησσλλ  ααλλσσηηέέξξσσ  θθααηη  εεππεεηηδδήή  νν  ΓΓήήκκννοο  κκααοο  δδεελλ  έέρρεεηη  δδηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήή  εεππάάξξθθεεηηαα,,  ππξξννηηεείίλλεεηηααηη  εε  ζζχχλλααςςεε  

ΞΞξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  ΠΠχχκκββααζζεεοο  κκεε  ηηεελλ  ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηαα  ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ  δδηηαα  κκέέζζννππ  ΞΞεεξξηηθθεεξξεεηηααθθήήοο  ΔΔλλφφηηεεηηααοο  ΙΙααθθσσλλίίααοο//  

ΓΓηηεεχχζζππλλζζεε  ΡΡεερρλληηθθψψλλ  ΈΈξξγγσσλλ  ηηεεοο  ΞΞ..ΔΔ..  ΙΙααθθσσλλίίααοο,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  ιιεεηηηηννππξξγγήήζζεεηη  σσοο  δδηηθθααηηννχχρρννοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  έέλλααλληηηη  ηηεεοο  

ΔΔλλδδηηάάκκεεζζεεοο  ΓΓηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήήοο  ΑΑξξρρήήοο  ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ  θθααηη  εεθθηηεειιέέζζεεηη  ηηηηοο  ππααξξααθθάάηησσ  εελλέέξξγγεεηηεεοο::    

  ΛΛαα  εελλεεξξγγεείί  σσοο  ΓΓηηθθααηηννχχρρννοο  γγηηαα  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  

  ΛΛαα  ααππααζζρρννιιεείί  θθααηη  λλαα  δδηηααζζέέηηεεηη  εεππηηζζηηεεκκννλληηθθφφ  ππξξννζζσσππηηθθφφ  κκεε  ηηαα  ααππααξξααίίηηεεηηαα  θθααηη  ααλλάάιιννγγαα  ππξξννζζφφλληηαα,,  

ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  δδηηααζζθθααιιηηζζζζεείί  εε  ααξξηηηηφφηηεεηηαα  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  

  ΛΛαα  θθννηηλλννππννηηεείί  ζζηηννλλ  ΘΘχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ηηηηοο  ααλλααθθννξξέέοο  ππξξννφφδδννππ  γγηηαα  ηηεελλ  εεμμέέιιηημμεε  ηηννππ  θθππζζηηθθννχχ  θθααηη  ννηηθθννλλννκκηηθθννχχ  

ααλληηηηθθεεηηκκέέλλννππ  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ,,  ηηηηοο  ννππννίίεεοο  ααππννζζηηέέιιιιεεηη  ζζηηεελλ  ααξξκκφφδδηηαα  ΔΔλλδδηηάάκκεεζζεε  ΓΓηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήή  ΑΑξξρρήή  ηηεεοο  ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  

ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ..  

  ΛΛαα  ζζππλλεεξξγγααζζηηεείί  κκεε  ηηννλλ  ΘΘχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  γγηηαα  ηηεε  ζζχχλληηααμμεε  ηηννππ  ΡΡεερρλληηθθννχχ  ΓΓεειιηηίίννππ  ΞΞξξννηηεεηηλλφφκκεελλεεοο  ΞΞξξάάμμεεοο  θθααηη  

ηηεελλ  ππππννββννιιήή  ηηννππ  ζζηηεελλ  ααξξκκφφδδηηαα  ΔΔλλδδηηάάκκεεζζεε  ΓΓηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήή  ΑΑξξρρήή  ηηεεοο  ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ  θθααηη  λλαα  ππξξννββααίίλλεεηη  

ζζηηηηοο  ααππααηηηηννχχκκεελλεεοο  ηηξξννππννππννηηήήζζεεηηοο  ηηννππ  ΡΡεερρλληηθθννχχ  ΓΓεειιηηίίννππ  ΞΞξξάάμμεεοο  θθααηη  ζζηηεε  ζζχχλληηααμμεε  ηησσλλ  ΡΡεερρλληηθθψψλλ  ΓΓεειιηηίίσσλλ  ππννέέξξγγσσλλ..    

  ΛΛαα  θθααηηααξξηηίίζζεεηη  ηηαα  ηηεεχχρρεε  δδηηααθθήήξξππμμεεοο  ηησσλλ  δδηηααγγσσλληηζζκκψψλλ..  

  ΛΛαα  δδηηεελλεεξξγγεείί  ηηννπποο  δδηηααγγσσλληηζζκκννχχοο,,  ηηεελλ  ααμμηηννιιφφγγεεζζεε  ηησσλλ  ππξξννζζθθννξξψψλλ  θθααηη  ηηεελλ  ππππννγγξξααθθήή  ηησσλλ  ζζρρεεηηηηθθψψλλ  

ζζππκκββάάζζεεσσλλ,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηεε  ζζρρεεηηηηθθήή  λλννκκννζζεεζζίίαα  θθααηη  ηηνν  θθααλλννλληηζζηηηηθθφφ  ππιιααίίζζηηνν  ιιεεηηηηννππξξγγίίααοο  ηηννππ..  

  ΛΛαα  εειιέέγγρρεεηη  ππννηηννηηηηθθάά  θθααηη  ππννζζννηηηηθθάά  ηηαα  ππααξξααδδννηηέέαα  θθααηη  λλαα  ηηαα  ππααξξααιιαακκββάάλλεεηη  ββάάζζεεηη  ηησσλλ  ζζρρεεηηηηθθψψλλ  ζζππκκββάάζζεεσσλλ..  

  ΛΛαα  ππααξξααθθννιιννππζζεείί  ηηηηοο  ρρξξεεκκααηηννξξξξννέέοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  θθααηη  λλαα  εεθθηηεειιεείί  ηηηηοο  ααλληηίίζζηηννηηρρεεοο  ππιιεεξξσσκκέέοο..  

  ΛΛαα  κκεεξξηηκκλλάά  γγηηαα  ηηεελλ  εελλεεκκέέξξσσζζεε  ηηννππ  θθννηηλλννχχ  θθααηη  ηηεελλ  ππξξννββννιιήή  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ,,  ζζεε  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  ηηννλλ  ΘΘχχξξηηνν  ηηννππ  

ΈΈξξγγννππ..  

  ΛΛαα  εεμμααζζθθααιιίίζζεεηη  ((ζζεε  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  ηηννλλ  ΘΘχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ))  ηηεε  ρρξξεεκκααηηννδδφφηηεεζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  κκεεξξηηκκλλψψλληηααοο  γγηηαα  

ηηεελλ  εεγγγγξξααθθήή  ηηννππ  ζζεε  ζζππιιιιννγγηηθθήή  ααππφφθθααζζεε  ρρξξεεκκααηηννδδφφηηεεζζεεοο  θθααηη  γγηηαα  ηηεελλ  εεηηήήζζηηαα  θθααηηααλλννκκήή  ππηηζζηηψψζζεεσσλλ..    

  ΝΝ  ΦΦννξξέέααοο  ιιννππννίίεεζζεεοο,,  ζζηηηηοο  ππεεξξηηππηηψψζζεεηηοο  δδεεκκννζζίίσσλλ  ζζππκκββάάζζεεσσλλ  ηηεερρλληηθθψψλλ  έέξξγγσσλλ  θθααηη  κκεειιεεηηψψλλ,,  δδηηαα  ηησσλλ  

ααξξκκννδδίίσσλλ  ννξξγγάάλλσσλλ  θθααηη  ηηννππ  ππξξννζζσσππηηθθννχχ  ηηννππ,,  ααζζθθεείί  φφιιαα  ηηαα  θθααζζήήθθννλληηαα  ηηεεοο  ΞΞξξννττζζηηαακκέέλλεεοο  ΑΑξξρρήήοο  θθααηη  ηηεεοο  

ΓΓηηεεππζζχχλλννππζζααοο  ππεεξξεεζζίίααοο,,  φφππσσοο  ααππηηάά  ππξξννββιιέέππννλληηααηη  ζζηηεε  λλννκκννζζεεζζίίαα  ππεεξξίί  ΓΓεεκκννζζίίσσλλ  ΈΈξξγγσσλλ..  

   Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο  Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε ηνπ, ην 
πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Λ. 3852/2010, ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 

3614/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3840/2010 θαη κεηά απφ  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη  νκόθωλα 
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   1. Ρελ ππνβνιή  αίηεζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ «Γεκνηηθόο δξόκνο παξαιίαο 

Κππαξηζζίνπ» πξνυπνινγηζκνχ 745.001,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ 

Ξξφγξακκα ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ-ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ-ΗΝΛΗΩΛ ΛΖΠΩΛ 2007-2013, ΑΜΝΛΑΠ 
ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ 02 «πνδνκέο θαη πεξεζίεο Ξξνζπειαζηκφηεηαο Ξεινπνλλήζνπ», ν νπνίνο 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΡΞΑ, θσδηθφο ζεκαηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 23 «Ξεξηθεξεηαθέο/Ρνπηθέο Νδνί». 
 2. Δγθξίλεη ηελ ππνγξαθή Ξξνγξακκαηηθήο Πχκβαζεο κε ηελ  Ξεξηθέξεηα Ξεινπνλλήζνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, σο εμήο: 

  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΜΜΒΒΑΑΗΗ  

ηηννππ  άάξξζζξξννππ  2222  ηηννππ  ΛΛ..  33661144//22000077  

((φφππσσοο  ηηξξννππννππννηηήήζζεεθθεε  κκεε  ηηηηοο  δδηηααηηάάμμεεηηοο  ηηννππ  ΛΛ..  33884400//1100,,  ΦΦΔΔΘΘ--5533  ΑΑ//3311--33--1100))  

  

ΚΚεεηηααμμχχ  

««ΠΠΔΔΡΡΙΙΦΦΔΔΡΡΔΔΙΙΑΑ  ΠΠΔΔΛΛΟΟΠΠΟΟΝΝΝΝΗΗΟΟΤΤ»»  

&&  

««ΓΓΗΗΜΜΟΟΤΤ  ΜΜΟΟΝΝΔΔΜΜΒΒΑΑΙΙΑΑ»»  

γγηηαα  ηηεελλ  ΞΞξξάάμμεε  

««ΓΓεεκκννηηηηθθόόοο  ΓΓξξόόκκννοο  ΠΠααξξααιιίίααοο  ΚΚππππααξξηηζζζζίίννππ»»  

  

  

  ΠΠηηεε  ΡΡξξίίππννιιεε,,  ζζήήκκεεξξαα  ηηεελλ    …………………………....22001111  εεκκέέξξαα    …………………………………………....ηηεεοο  εεββδδννκκάάδδααοο  κκεεηηααμμχχ  ηησσλλ  ααθθφφιιννππζζσσλλ  

ζζππκκββααιιιιφφκκεελλσσλλ  ::  

  

  ΡΡεελλ  ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηαα  ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ,,  ππννππ  εεδδξξεεχχεεηη  ζζηηεελλ  ΡΡξξίίππννιιεε,,  φφππσσοο  εεθθππξξννζζσσππεείίηηααηη  λλφφκκηηκκαα  ααππφφ  ηηνν  ΓΓεελληηθθφφ  

ΓΓξξαακκκκααηηέέαα  ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ  θθ..  ΞΞέέηηξξνν  ΡΡααηηννχχιιεε  θθααηη  νν  ννππννίίννοο  ζζαα  ααππννθθααιιεείίηηααηη  ζζηηνν  εεμμήήοο  ρράάξξηηλλ  

ζζππλληηννκκίίααοο  σσοο  ««ΦΦννξξέέααοο  ιιννππννίίεεζζεεοο»»..  

  

  ΡΡνν  ΓΓήήκκνν  ΚΚννλλεεκκββααζζηηάάοο,,  ππννππ  εεδδξξεεχχεεηη  ζζηηννπποο  ΚΚννιιάάννπποο  ΙΙααθθσσλλίίααοο,,  φφππσσοο  εεθθππξξννζζσσππεείίηηααηη  λλφφκκηηκκαα  ααππφφ  ηηνν  

ΓΓήήκκααξξρρνν  θθ..  ΖΖξξααθθιιήή  ΡΡξξηηρρεείίιιεε,,  θθααηη  νν  ννππννίίννοο  ζζαα  ααππννθθααιιεείίηηααηη  εεθθεεμμήήοο  ζζηηεελλ  ππααξξννχχζζαα  ρράάξξηηλλ  ζζππλληηννκκίίααοο  ««ΘΘχχξξηηννοο  

ηηννππ  ΈΈξξγγννππ»»..  

  ΈΈρρννλληηααοο  ππππφφςςεε  ηηεελλ  θθεείίκκεελλεε  ΔΔζζλληηθθήή  θθααηη  ΘΘννηηλλννηηηηθθήή  ΛΛννκκννζζεεζζίίαα  θθααηη  εεηηδδηηθθφφηηεεξξαα  ηηηηοο  ππααξξααθθάάηησσ  δδηηααηηάάμμεεηηοο  φφππσσοο  

ααππηηέέοο  ηηζζρρχχννππλλ  θθάάζζεε  θθννξξάά::  

  ΡΡνν  ΛΛ..  33661144//22000077  ««ΓΓηηααρρεείίξξηηζζεε,,  έέιιεεγγρρννοο  θθααηη  εεθθααξξκκννγγήή  ααλλααππηηππμμηηααθθψψλλ  ππααξξεεκκββάάζζεεσσλλ  γγηηαα  ηηεελλ  

ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήή  ππεεξξίίννδδνν  22000077--22001133»»  ((ΦΦΔΔΘΘ  226677  ΑΑ//33--1122--22000077))  θθααηη  εεηηδδηηθθφφηηεεξξαα  ηηνν  άάξξζζξξνν  2222  ππααξξ..  33    ααππηηννχχ  φφππσσοο  

ηηξξννππννππννηηήήζζεεθθεε  κκεε  ηηηηοο  δδηηααηηάάμμεεηηοο  ηηννππ  ΛΛ..  33884400//1100,,  ΦΦΔΔΘΘ--5533  ΑΑ//3311--33--1100..    

  ΡΡνν  άάξξζζξξνν  222255  ηηννππ  ΛΛ..  33446633//22000066  ((ΦΦΔΔΘΘ  111144ΑΑ//88--66--22000066))  ««ΘΘχχξξσσζζεε  ηηννππ  ΘΘψψδδηηθθαα  ΓΓήήκκσσλλ  θθααηη  

ΘΘννηηλλννηηήήηησσλλ»»..  

  ΡΡεελλ  κκεε  ααξξηηζζκκφφ  ............……....//22001111  ΑΑππφφθθααζζεε  ηηννππ  ΓΓεεκκννηηηηθθννχχ  ΠΠππκκββννππιιίίννππ  ΓΓήήκκννππ  ΚΚννλλεεκκββααζζηηάάοο..    

  ΡΡεελλ  κκεε  ααξξηηζζκκφφ  ......................//22001111  ααππφφθθααζζεε  ηηννππ  ΞΞεεξξηηθθεεξξεεηηααθθννχχ  ΠΠππκκββννππιιίίννππ  ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ  

ππεεξξίί  ζζχχλλααςςεεοο  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  ζζχχκκββααζζεεοο  κκεε  ηηνν  ΓΓήήκκνν  ΚΚννλλεεκκββααζζηηάάοο  γγηηαα  ηηεελλ  ππααξξααθθννιιννχχζζεεζζεε  ηηννππ  έέξξγγννππ  κκεε  

ηηίίηηιινν  ««ΓΓεεκκννηηηηθθφφοο  ΓΓξξφφκκννοο  ΞΞααξξααιιίίααοο  ΘΘππππααξξηηζζζζίίννππ»»..    

  ΡΡνν  κκεε  ααξξηηζζ..  ππξξσσηη..  77334422//2222--0011--22000099  έέγγγγξξααθθνν  εεππηηββεεββααίίσσζζεεοο  ηηεεοο  ΔΔλλδδηηάάκκεεζζεεοο  ΓΓηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήήοο  ΑΑξξρρήήοο  

ηηεεοο  ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ,,  κκεε  ηηνν  ννππννίίνν  εεππηηββεεββααηηψψλλεεηηααηη  εε  δδηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήή  ηηεεοο  εεππάάξξθθεεηηαα  γγηηαα  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  

θθααηη  ηηεελλ  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  δδηηααρρεείίξξηηζζεε  έέξξγγσσλλ..    

ΠΠππκκθθσσλλννχχλληηααηη,,  ζζππλλννκκννιιννγγννχχλληηααηη  θθααηη  γγίίλλννλληηααηη  αακκννηηββααίίσσοο  ααππννδδεεθθηηάά  ηηαα  ααθθφφιιννππζζαα::  

ΠΠΡΡΟΟΟΟΙΙΜΜΙΙΟΟ  

  ΠΠθθννππφφοο  ηηεεοο  ζζχχκκββααζζεεοο  εείίλλααηη  εε  ππιιννππννίίεεζζεε  θθααηη  εε  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  δδηηααρρεείίξξηηζζεε  ηηεεοο  ππξξάάμμεεοο  ««ΓΓεεκκννηηηηθθφφοο  ΓΓξξφφκκννοο  

ΞΞααξξααιιίίααοο  ΘΘππππααξξηηζζζζίίννππ»»    ζζηηνν  ππιιααίίζζηηνν  ΔΔ..ΞΞ  ΞΞξξφφγγξξαακκκκαα    ««ΓΓππηηηηθθήήοο  ΔΔιιιιάάδδααοο  ––  ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ  ––  ΗΗννλλίίσσλλ  ΛΛήήζζσσλλ  

22000077--22001133»»  ΆΆμμννλλααοο    ππξξννηηεεξξααηηφφηηεεηηααοο  0022::  ««ππννδδννκκέέοο  θθααηη  ππεεξξεεζζίίεεοο  ΞΞξξννζζππεειιααζζηηκκφφηηεεηηααοο  ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ»»  

θθσσδδηηθθφφοο  ππξξννηηεεξξααηηφφηηεεηηααοο::  2233  ––  ««ΞΞεεξξηηθθεεξξεεηηααθθέέοο  //  ΡΡννππηηθθέέοο  ΝΝδδννίί»»  νν  ννππννίίννοο  ζζππγγρρξξεεκκααηηννδδννηηεείίηηααηη  ααππφφ  ηηνν  ΔΔΡΡΞΞΑΑ    

((ΔΔππξξσσππααττθθφφ  ΡΡαακκεείίνν  ΞΞεεξξηηθθεεξξεεηηααθθήήοο  ΑΑλλάάππηηππμμεεοο))..  

  ΌΌππννππ  ααθθννιιννχχζζσσοο  ααλλααθθέέξξεεηηααηη  ««ΔΔΟΟΓΓΝΝ»»  ζζαα  λλννεείίηηααηη  εε  ΞΞξξάάμμεε  ««ΓΓεεκκννηηηηθθφφοο  ΓΓξξφφκκννοο  ΞΞααξξααιιίίααοο  ΘΘππππααξξηηζζζζίίννππ»»..    

  ΝΝ  ΘΘχχξξηηννοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ,,  ζζηηνν  ππιιααίίζζηηνν  ηηννππ  ΔΔππηηρρεεηηξξεεζζηηααθθννχχ  ΞΞξξννγγξξάάκκκκααηηννοο    ΔΔ..ΞΞ  ΞΞξξφφγγξξαακκκκαα    ««ΓΓππηηηηθθήήοο  ΔΔιιιιάάδδααοο  ––  

ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ  ––  ΗΗννλλίίσσλλ  ΛΛήήζζσσλλ  22000077--22001133»»  ΆΆμμννλλααοο    ππξξννηηεεξξααηηφφηηεεηηααοο  0022::  ««ππννδδννκκέέοο  θθααηη  ππεεξξεεζζίίεεοο  

ΞΞξξννζζππεειιααζζηηκκφφηηεεηηααοο  ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ»»  θθσσδδηηθθφφοο  ππξξννηηεεξξααηηφφηηεεηηααοο::  2233  ––  ««ΞΞεεξξηηθθεεξξεεηηααθθέέοο  //  ΡΡννππηηθθέέοο  ΝΝδδννίί»»  νν  ννππννίίννοο  

ζζππγγρρξξεεκκααηηννδδννηηεείίηηααηη  ααππφφ  ηηνν  ΔΔΡΡΞΞΑΑ  ((ΔΔππξξσσππααττθθφφ  ΡΡαακκεείίνν  ΞΞεεξξηηθθεεξξεεηηααθθήήοο  ΑΑλλάάππηηππμμεεοο))  ππξξννγγξξαακκκκααηηίίδδεεηη  ηηεελλ  

ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ««ΔΔΟΟΓΓΝΝ»»..  

  ΡΡνν  έέξξγγνν  ρρσσξξίίδδεεηηααηη  ζζεε  δδχχνν  ααλλεεμμάάξξηηεεηηεεοο  ππππννππεεξξηηννρρέέοο,,  ηηεελλ  ««ΑΑ»»  θθααηη  ηηεελλ  ««ΓΓ»»,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηννλλ  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζκκφφ  

ππννππ  δδφφζζεεθθεε  θθααηηάά  ηηεελλ  γγεεσσιιννγγηηθθήή  ααλλααγγλλψψξξηηζζεε..  

  ΣΣαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηηεεοο  ππππννππεεξξηηννρρήήοο  ““ΑΑ””  εείίλλααηη::  

  ΠΠρρεεδδφφλλ  θθααηηααθθφφξξππθθνν  κκέέηησσππνν  ππξξααλλννχχοο  χχςςννπποο  ααππφφ  66..0000  έέσσοο  88..0000mm,,  κκεε  ηηεελλ  θθχχξξηηαα  ππααξξααιιηηααθθήή  ννδδφφ  ––  ππιιάάηηννπποο  

~~44..5500mm  ––  ζζηηεελλ  θθννξξππθθήή  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο  θθααηη  ααθθξξηηββψψοο  ππίίζζσσ  ααππφφ  ααππηηήήλλ  θθηηίίζζκκααηηαα  ((θθααηηννηηθθίίεεοο))..  

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΚ9-ΗΒ5
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  ΝΝηη  γγεεσσηηεερρλληηθθννίί  ππππννιιννγγηηζζκκννίί  έέδδεεηημμααλλ  ααλλάάγγθθεε  άάκκεεζζσσλλ  κκέέηηξξσσλλ  ααλληηηηζζηηήήξξηημμεεοο..  ΠΠεεκκεεηηψψλλννππκκεε  εεδδψψ  ηηεελλ  

εεππηηζζππκκεεηηήή  ααππφφ  ηηννλλ  θθχχξξηηνν  ηηννππ  έέξξγγννππ  δδηηααππιιάάηηππλλζζεε  ηηεεοο  ννδδννχχ  ππξξννοο  ηηεε  ζζάάιιααζζζζαα..  

  ΖΖ  εεθθααξξκκννγγήή  ννππννηηααζζδδήήππννηηεε  ζζππλλήήζζσσοο  εεθθααξξκκννδδφφκκεελλεεοο  ζζεε  ππααξξφφκκννηηεεοο  ππεεξξηηππηηψψζζεεηηοο  κκεεζζφφδδννππ  

ααλληηηηζζηηήήξξηημμεεοο,,  δδεειιααδδήή  εε  θθααηηααζζθθεεππήή  ννηηννππδδήήππννηηεε  εείίδδννπποο  εεκκθθααλλννχχοο  ηηννίίρρννππ  ααλληηηηζζηηήήξξηημμεεοο  ήή  εε  εεππέέλλδδππζζεε  φφιιννππ  

ηηννππ  κκεεηηψψππννππ  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο  κκεε  εεθθηηννμμεεππφφκκεελλνν  ζζθθππξξφφδδεεκκαα  θθααηη  ρρξξήήζζεε  κκννλλίίκκσσλλ  ααγγθθππξξίίσσλλ  ββξξίίζζθθεεηηααηη  ζζεε  ππιιήήξξεε  

ααλληηίίζζεεζζεε  κκεε  ηηηηοο  ηηδδηηααίίηηεεξξεεοο  ααηηζζζζεεηηηηθθέέοο  θθααηη  ππεεξξηηββααιιιιννλληηηηθθέέοο  ααππααηηηηήήζζεεηηοο  ππννππ  δδηηέέππννππλλ  ηηεελλ  ππεεξξηηννρρήή  ηηννππ  έέξξγγννππ..  

  ΘΘααηηφφππηηλλ  ηηννχχηηννππ  θθααηη  θθααηηφφππηηλλ  εεθθηηεεηηαακκέέλλεεοο  δδηηεεξξεεχχλλεεζζεεοο  φφιισσλλ  ηησσλλ  ππηηζζααλλψψλλ  ιιχχζζεεσσλλ,,  ααππννθθααζζίίζζζζεεθθεε  

ααππφφ  ηηννπποο  κκεειιεεηηεεηηέέοο  εε  εεθθααξξκκννζζζζεείίζζαα  ιιχχζζεε,,  εε  ννππννίίαα  έέρρεεηη  ηηαα  εεμμήήοο  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά::  

αα))ΘΘααηηααζζθθεεππήή  ππααζζζζααιιφφηηννηηρρννππ  εελληηφφοο  ηηννππ  εεδδάάθθννπποο,,  ζζεε  ααππφφζζηηααζζεε  33..0000mm  ππεεξξίίππννππ  ααππφφ  ηηνν  κκέέηησσππνν  ηηννππ  

ππξξααλλννχχοο..  ΝΝηη  ππάάζζζζααιιννηη  έέρρννππλλ  δδηηάάκκεεηηξξνν  8800εεθθααηη..  θθααηη  εε  ααππφφζζηηααζζεε  κκεεηηααμμχχ  ηηννπποο  εείίλλααηη  11..6600mm..  ΝΝηη  ππάάζζζζααιιννηη  

εεδδξξάάδδννλληηααηη  θθααηη  ππααθθηηψψλλννλληηααηη  ζζηηνν  ππγγηηέέοο  ββξξααρρψψδδεεοο  ππππφφββααζζξξνν  ππννππ  ζζππλλααλληηήήζζεεθθεε  θθάάηησσ  ααππφφ  ηηνν  ππφφδδηη  ηηννππ  

ππξξααλλννχχοο  ((ββιι..  ΓΓεεσσηηεερρλληηθθήή  ΚΚεειιέέηηεε))..  ΠΠηηεελλ  θθεεθθααιιήή  ηηννπποο  ππξξννββιιέέππεεηηααηη  θθεεθθααιιφφδδεεζζκκννοο  δδηηααζζηηάάζζεεσσλλ  11..0000  ΣΣ  11..0000  

mm..  ΡΡνν  ζζππλλννιιηηθθφφ  κκήήθθννοο  ηηννππ  εελλ  ιιφφγγσσ  ππααζζζζααιιφφηηννηηρρννππ  θθααηη  ηηννππ  ηηεερρλληηθθννχχ  ππννππ  εεδδξξάάδδεεηηααηη  ζζεε  ααππηηφφλλ  ((ββιι..  εεππφφκκεελλεε  

ππααξξάάγγξξααθθνν))  εείίλλααηη  7700..4400  mm..  

ββ))ΘΘααηηααζζθθεεππήή  ππιιάάθθααοο  ααππφφ  ννππιιηηζζκκέέλλνν  ζζθθππξξφφδδεεκκαα  ππάάρρννπποο  4400  εεθθ..,,  εε  ννππννίίαα  εείίλλααηη  αακκθθηηππξξννέέρρννππζζαα  ααππφφ  ηηννλλ  

θθεεθθααιιφφδδεεζζκκνν  ηησσλλ  ππααζζζζάάιισσλλ  θθααηη  έέρρεεηη  εειιάάρρηηζζηηνν  ζζππλλννιιηηθθφφ  ππιιάάηηννοο  66..5500mm..  ΖΖ  εελλ  ιιφφγγσσ  ππιιάάθθαα  ζζαα  θθέέξξεεηη  ππιιέέννλλ  

ηηννλλ  δδξξφφκκνν,,  νν  ννππννίίννοο  ζζαα  έέρρεεηη  εειιάάρρηηζζηηνν  ππιιάάηηννοο  66..0000  κκ..,,  εελλψψ  ζζηηνν  άάθθξξνν  ηηεεοο  ππξξννοο  ηηεελλ  ζζάάιιααζζζζαα  ππξξννββιιέέππεεηηααηη  

ππππεεξξππςςσσκκέέλλνν  θθξξάάζζππεεδδνν  ππιιάάηηννπποο  5500  εεθθααηη..  ηηνν  ννππννίίνν  θθέέξξεεηη  ζζηηεεζζααίίνν  ααζζθθααιιεείίααοο  ααππφφ  ννππιιηηζζκκέέλλνν  ζζθθππξξφφδδεεκκαα,,  

χχςςννπποο  7700εεθθααηη..  &&  ππάάρρννπποο  2200  εεθθ..,,  γγηηαα  ηηνν  ννππννίίνν  ππξξννββιιέέππεεηηααηη  εεζζσσηηεεξξηηθθήή  θθααηη  εεμμσσηηεεξξηηθθήή  ιιηηζζεεππέέλλδδππζζεε..  ΠΠηηεελλ  

θθεεθθααιιήή  ηηννππ  εελλ  ιιφφγγσσ  ζζηηεεζζααίίννππ  ππξξννββιιέέππννλληηααηη  κκεεηηααιιιιηηθθννίί  ννξξζζννζζηηάάηηεεοο  ΗΗΟΟΔΔ8800  χχςςννπποο  2200  εεθθααηη..,,  ννηη  ννππννίίννηη  

ζζηηεεξξίίδδννππλλ  ρρεεηηξξννιιηηζζζζήήξξαα  ΦΦ22””..  ΠΠηηνν  άάιιιινν  άάθθξξνν  ηηεεοο  ννδδννχχ  --  ππννππ  ζζππλλννξξεεχχεεηη  κκεε  ηηηηοο  ηηδδηηννθθηηεεζζίίεεοο  ––  ππξξννββιιέέππεεηηααηη  

ππππφφγγεεηηννοο  εειιεεθθηηξξννκκεερρααλλννιιννγγηηθθφφοο  δδηηάάδδξξννκκννοο    γγηηαα  ηηεελλ  κκεειιιιννλληηηηθθήή  δδηηέέιιεεππζζεε  ηησσλλ  δδηηθθηηχχσσλλ  ηηαα  ννππννίίαα  ζζήήκκεεξξαα  

ππααλληηεειιψψοο  ααππννππζζηηάάδδννππλλ  θθάάηησσ  ααππφφ  ηηννλλ  ππππάάξξρρννλληηαα  δδξξφφκκνν..  ΝΝ  εελλ  ιιφφγγσσ  δδηηάάδδξξννκκννοο  έέρρεεηη  εεζζσσηηεεξξηηθθέέοο  δδηηααζζηηάάζζεεηηοο  

11..0055  ΣΣ  11..7755  mm  θθααηη  κκννξξθθψψλλεεηηααηη  ααππφφ  ηηννηηρρεείίαα  ππάάρρννπποο  1155  εεθθααηη..  ΖΖ  ππιιάάθθαα  ννξξννθθήήοο  ηηννππ  δδηηααδδξξφφκκννππ  έέρρεεηη  ππάάρρννοο  2200  

εεθθααηη..,,  δδηηφφηηηη  δδεελλ  ππππάάξξρρεεηη  ιιφφγγννοο  ––  ααππφφ  ππιιεεππξξάάοο  ααλληηννρρήήοο  ηηεεοο  ––  λλαα  ππααξξαακκεείίλλεεηη  4400  εεθθααηη..  ΝΝ  εελλ  ιιφφγγσσ  δδηηάάδδξξννκκννοο  

ππξξννββιιέέππεεηηααηη  λλαα  θθηηιιννμμεελλήήζζεεηη  δδίίθθηηππνν  χχδδξξεεππζζεεοο,,  ααππννρρέέηηεεππζζεεοο  ((ααθθάάζζααξξηηαα)),,  ηηεειιεεθθψψλλννππ  θθααηη  εειιεεθθηηξξηηθθννχχ  

ξξεεχχκκααηηννοο  ((ρραακκεειιήή  θθααηη  κκέέζζεε  ηηάάζζεε))  θθααηη  θθααηηάά  ηηεελλ  κκφφξξθθσσζζήή  ηηννππ  έέρρννππλλ  ιιεεθθζζεείί  ππππ’’φφςςεε  φφιιεεοο  ννηη  ζζρρεεηηηηθθέέοο  

ππξξννδδηηααγγξξααθθέέοο  ηησσλλ  εεκκππιιεεθθννκκέέλλσσλλ  ππππεεξξεεζζηηψψλλ  θθννηηλλήήοο  σσθθεειιεείίααοο  ((εειιάάρρηηζζηηεεοο  ααππννζζηηάάζζεεηηοο  κκεεηηααμμχχ  ηησσλλ  ααγγσσγγψψλλ,,  

θθιιππ))..  ΓΓηηαα  ηηεελλ  εεμμππππεεξξέέηηεεζζεε  ηηννππ  σσοο  άάλλσσ  δδηηααδδξξφφκκννππ  ππξξννββιιέέππννλληηααηη  ηηξξίίαα  θθξξεεάάηηηηαα  ΦΦ8800  εεθθααηη..,,  δδχχνν  ζζηηαα  άάθθξξαα  θθααηη  

έέλλαα  ππεεξξίί  ηηνν  κκέέζζννλλ  ηηννππ  έέξξγγννππ..  ΡΡνν  σσοο  άάλλσσ  ηηεερρλληηθθφφ  ρρσσξξίίδδεεηηααηη  κκεε  ααξξκκννχχοο  ((ζζηηεελλ  ππιιάάθθαα  θθααηη  ζζηηννλλ  θθεεθθααιιφφδδεεζζκκνν))  

ζζεε  55  εεππίί  κκέέξξννπποο  ηηκκήήκκααηηαα..    

γγ))ΘΘααηηααζζθθεεππήή  κκφφλληηκκσσλλ  εεδδααθθηηθθψψλλ  ήήιισσλλ  ((ξξάάββδδννηη  ØØ2288  ααλλάά  11..6600mm))  ζζεε  χχςςννοο  11..3300mm  ααππφφ  ηηνν  ππφφδδηη  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο..  

δδ))ΘΘααηηααζζθθεεππήή  ηηννίίρρννππ  ααππφφ  ααξξγγννιιηηζζννδδννκκήή  ιιίίγγνν  ππηηνν  κκππξξννζζηηάά  ααππφφ  ηηνν  ππφφδδηη  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο  θθααηη  κκεε  χχςςννοο  ηηνν  ππννιιχχ  

22..0000mm,,  κκεε  ρρψψξξνν  θθχχηηεεππζζεεοο  ζζάάκκλλσσλλ  ππίίζζσσ  ααππφφ  ααππηηφφλλ..  

  ΚΚεε  ηηεελλ  σσοο  άάλλσσ  ιιχχζζεε  εεππηηηηππγγρράάλλεεηηααηη::  

αα))ΚΚέέζζσσ  ηηννππ  ππααζζζζααιιφφηηννηηρρννππ  ααλληηηηζζηηεεξξίίδδεεηηααηη  φφιιεε  εε  ππεεξξηηννρρήή  ααλλάάλληηεε  ααππηηννχχ  θθααηη  θθππξξίίσσοο  ηηαα  θθηηίίζζκκααηηαα,,  εεηηδδηηθθάά  ζζεε  

ππεεξξίίππηησσζζεε  ηηζζρρππξξννχχ  ζζεεηηζζκκννχχ..  

ββ))ΓΓηηααππιιααηηχχλλεεηηααηη  εε  ννδδφφοο  ((ααππφφ  44..5500  ζζεε  66..0000mm))  θθααηη  φφρρηη  κκφφλλνν  δδεελλ  εεππηηββααξξχχλλεεηηααηη  ηηνν  ππξξααλλέέοο,,  ααιιιιάά  ααππηηφφ  

ααλλααθθννππθθίίδδεεηηααηη  δδηηφφηηηη  φφιιαα  ηηαα  θθννξξηηίίαα  θθππθθιιννθθννξξίίααοο  κκεεηηααθθέέξξννλληηααηη  ππιιέέννλλ  κκέέζζσσ  ηηεεοο  άάθθαακκππηηεεοο  ππιιάάθθααοο  ααππφφ  

ννππιιηηζζκκέέλλνν  ζζθθππξξφφδδεεκκαα  ζζηηννπποο  ππααζζζζάάιιννπποο  θθααηη  ααππφφ  εεθθεείί  ζζηηνν  ππγγηηέέοο  ββξξααρρψψδδεεοο  ππππφφββααζζξξνν  φφππννππ  ααππηηννίί  εεδδξξάάδδννλληηααηη..  

γγ))ΑΑλληηηηζζηηεεξξίίδδεεηηααηη  ηηνν  ηηκκήήκκαα  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο  κκππξξννζζηηάά  ααππφφ  ηηννπποο  ππααζζζζάάιιννπποο  ––  σσοο  ππξξννοο  ηηεε  ζζππλλννιιηηθθήή  

««ααππννθθφφιιιιεεζζεε»»  --  κκέέζζσσ  ηησσλλ  κκφφλληηκκσσλλ  εεδδααθθηηθθψψλλ  εειιψψζζεεσσλλ..  

δδ))ΝΝ  ηηννίίρρννοο  ααππφφ  ααξξγγννιιηηζζννδδννκκήή,,  ααθθ’’  εελλφφοο  κκεελλ  θθξξχχββεεηη  ηηεελλ  θθεεθθααιιήή  ηησσλλ  εειιψψζζεεσσλλ,,  ααθθ’’  εεηηέέξξννππ  δδεε  ππααίίδδεεηη  ηηνν  ξξφφιινν  

««ββξξααρρννππααγγίίδδααοο»»  γγηηαα  ηηαα  ππννιιχχ  κκηηθθξξάά  ζζξξααχχζζκκααηηαα  ππννππ  ζζαα  κκππννξξννχχζζααλλ  θθααηηάά  θθααηηξξννχχοο  λλαα  ααππννθθννιιιιεεζζννχχλλ  ιιφφγγσσ  

θθππζζηηθθήήοο  δδηηάάββξξσσζζεεοο  ααππφφ  ηηνν  κκέέηησσππνν  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο..  ΔΔδδψψ  ππξξέέππεεηη  λλαα  ζζεεκκεεηηψψζζννππκκεε  φφηηηη  εε  εεππηηθθααλλεεηηααθθήή  δδηηάάββξξσσζζεε  

ηηννππ  κκεεηηψψππννππ  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο  ααππφφ  ηηαα  ζζηηννηηρρεείίαα  ηηεεοο  θθχχζζεεοο  ((άάλλεεκκννοο,,  ββξξννρρήή))  εείίλλααηη  κκίίαα  δδηηααδδηηθθααζζίίαα  εε  ννππννίίαα  έέρρεεηη  

ππννιιχχ  ββξξααδδεείίαα  ρρξξννλληηθθήή  εεμμέέιιηημμεε  ζζεε  ζζρρέέζζεε  κκεε  ηηννλλ  ππξξννββιιεεππφφκκεελλνν  ααππφφ  ηηηηοο  ηηζζρρχχννλληηεεοο  θθααλλννλληηζζκκννχχοο  ρρξξφφλλνν  δδσσήήοο  

ηηννππ  έέξξγγννππ  ((5500  ρρξξφφλληηαα))..  

  ΡΡέέιιννοο,,  νν  εελλ  ιιφφγγσσ  ηηννίίρρννοο  ααλλααββααζζκκίίδδεεηη  ααηηζζζζεεηηηηθθάά  ηηεελλ  εελλ  ιιφφγγσσ  ππεεξξηηννρρήή,,  εε  ννππννίίαα  ααππννηηεειιεείί  θθααηη  ηηνν  ππίίζζσσ  

φφξξηηνν  ηηεεοο  ππααξξααιιίίααοο..  

  ΣΣαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηηεεοο  ππππννππεεξξηηννρρήήοο  ““ΓΓ””  εείίλλααηη::  

  ΎΎςςννοο  ππξξααλλννχχοο  ηηνν  ππννιιχχ  66..0000mm,,  κκεε  ηηεελλ  θθχχξξηηαα  ππααξξααιιηηααθθήή  ννδδφφ  ––  ππιιάάηηννπποο  ~~66..0000mm  ––  ζζηηεελλ  θθννξξππθθήή  ηηννππ  

ππξξααλλννχχοο..  ΡΡνν  κκέέηησσππνν  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο  ππααξξννππζζηηάάδδεεηη  εεθθηηεεηηαακκέέλλεεοο  ππξξφφζζθθααηηεεοο  ααζζηηννρρίίεεοο..  ΑΑππηηφφ,,  ζζεε  ζζππλλδδππααζζκκφφ  κκεε  

ηηνν  θθααθθήήοο  ππννηηφφηηεεηηννοο  εεδδααθθηηθθφφ  ππιιηηθθφφ  ((κκεε  ζζππλλεεθθηηηηθθφφ  ααξξγγηηιιψψδδεεοο  αακκκκννρράάιιηηθθνν))  ζζεεκκααίίλλεεηη  φφηηηη  ππππάάξξρρεεηη  άάκκεεζζννοο  

θθίίλλδδππλλννοο  ζζππλλννιιηηθθήήοο  ααζζηηννρρίίααοο  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο  θθααηη  θθααηηααζζηηξξννθθήή  ηηεεοο  ννδδννχχ,,  ηηνν  ννππννίίνν  ααππεεδδεείίρρζζεε  θθααηη  ππππννιιννγγηηζζηηηηθθάά  

θθααηηάά  ηηννπποο  γγεεσσηηεερρλληηθθννχχοο  ππππννιιννγγηηζζκκννχχοο..  

  ΔΔππεεηηδδήή  ηηνν  εεδδααθθηηθθφφ  ππιιηηθθφφ  εείίλλααηη  κκεε  ζζππλλεεθθηηηηθθφφ,,  εεδδψψ  δδεε  κκππννξξεείί  λλαα  εεθθααξξκκννζζζζεείί  εε  κκέέζζννδδννοο  ηηννππ  

««εεζζσσηηεεξξηηθθννχχ»»  ππααζζζζααιιφφηηννηηρρννππ,,  φφππσσοο  έέγγηηλλεε  ζζηηεελλ  ππππννππεεξξηηννρρήή  ««ΑΑ»»,,  γγηηααηηίί  ζζαα  ππππήήξξρρεε  ααζζηηννρρίίαα  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο  

κκππξξννζζηηάά  ααππφφ  ηηννπποο  ππααζζζζάάιιννπποο..  

  ΘΘααηηφφππηηλλ  ηηννχχηηννππ  ααππννθθααζζίίζζζζεεθθεε  ααππφφ  ηηννπποο  κκεειιεεηηεεηηέέοο  εε  θθααηηααζζθθεεππήή  εελλφφοο  ηηππππηηθθννχχ  ηηννίίρρννππ  ααππφφ  

ννππιιηηζζκκέέλλνν  ζζθθππξξφφδδεεκκαα,,  εεδδξξααδδφφκκεελλννππ  ζζεε  ζζππζζηηννηηρρίίαα  ααππφφ  ππααζζζζάάιιννπποο  ØØ8800//11..6600mm..  ΖΖ  ζζεεκκεειιίίσσζζεε  ηηννππ  ηηννίίρρννππ  ζζεε  

ππααζζζζάάιιννπποο  θθξξίίζζεεθθεε  ααππααξξααίίηηεεηηεε  εεππεεηηδδήή  έέηηζζηη  ααππννθθεεχχγγννλληηααηη  ννηη  εεθθηηεεηηαακκέέλλεεοο  εεθθζζθθααθθέέοο  ζζηηννλλ  ππφφδδαα  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο  
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γγηηαα  ηηεελλ  θθααηηααζζθθεεππήή  εεππηηθθααλλεεηηααθθήήοο  ζζεεκκεειιίίσσζζεεοο  ((ππέέδδηηιιννππ)),,  θθααζζψψοο  εεππίίζζεεοο  θθααηη  εεμμ  ααηηηηίίααοο  ηηννππ  γγεεγγννλλφφηηννοο  φφηηηη  ηηνν  

έέδδααθθννοο  ζζηηννλλ  ππφφδδαα  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο  έέρρεεηη  ηηδδηηααίίηηεεξξαα  ρραακκεειιήή  ααλληηννρρήή  θθααηη  ζζππλλεεππψψοο  εείίλλααηη  κκάάιιιιννλλ  ααθθααηηάάιιιιεειινν  γγηηαα  

εεππηηθθααλλεεηηααθθήή  ζζεεκκεειιίίσσζζεε  ηηννίίρρννππ  ηηέέηηννηηννππ  χχςςννπποο..  

  ΡΡνν  ππάάρρννοο  ηηννππ  ηηννίίρρννππ  εείίλλααηη  3300  εεθθααηη..  ζζηηεελλ  θθεεθθααιιήή  θθααηη  7700  εεθθααηη..  ζζηηννλλ  ππφφδδαα..  ΠΠηηεελλ  θθεεθθααιιήή  θθέέξξεεηη  θθξξάάζζππεεδδνν  

ππιιάάηηννπποο  5500  εεθθααηη..  κκεε  ζζηηεεζζααίίνν  ααζζθθααιιεείίααοο  ααππφφ  ννππιιηηζζκκέέλλνν  ζζθθππξξφφδδεεκκαα  θθααηη  κκεεηηααιιιιηηθθφφ  ««ηηεειιεείίσσκκαα»»  ζζηηεελλ  θθννξξππθθήή  ηηννππ,,  

ίίδδηηνν  κκεε  εεθθεείίλλνν  ππννππ  εεθθααξξκκφφδδεεηηααηη  ζζηηεελλ  ππππννππεεξξηηννρρήή  ««ΑΑ»»..  

  ΠΠηηεελλ  φφςςεε  ηηννππ  ηηννίίρρννππ  ππξξννββιιέέππεεηηααηη  εεππέέλλδδππζζεε  κκεε  ααξξγγννιιηηζζννδδννκκήή  γγηηαα  ββεειιηηηησσκκέέλλνν  ααηηζζζζεεηηηηθθφφ  ααππννηηέέιιεεζζκκαα..  

  ΡΡνν  έέξξγγνν  ζζαα  ααλληηηηκκεεηησσππίίζζεεηη  ππππααξξθθηηάά  ζζεεκκααλληηηηθθάά  ππξξννββιιήήκκααηηαα  ζζχχλλδδεεζζεεοο  ηησσλλ  ννηηθθηηζζκκψψλλ  ηηεεοο  ΡΡννππηηθθήήοο  ΘΘννηηλλφφηηεεηηααοο  

ΘΘππππααξξηηζζζζίίννππ  ΓΓ..ΔΔ  ΕΕάάξξααθθαα  ηηννππ  ΓΓήήκκννππ  ΚΚννλλεεκκββααζζηηάάοο..  

  ΠΠχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηαα  ππξξννββιιεεππφφκκεελλαα  ζζηηνν  άάξξζζξξνν  2222  ηηννππ  ΛΛ..  33661144//22000077  φφππσσοο  ηηξξννππννππννηηήήζζεεθθεε  κκεε  ηηνν  ΛΛ..    θθααηηάά  ηηεελλ  

ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήή  ππεεξξίίννδδνν  22000077--22001133  ααππααηηηηεείίηηααηη  εε  εεππηηββεεββααίίσσζζεε  ηηεεοο  δδηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήήοο  εεππάάξξθθεεηηααοο  ηησσλλ  θθννξξέέσσλλ  

ππιιννππννίίεεζζεεοο  ζζππγγρρξξεεκκααηηννδδννηηννχχκκεελλσσλλ  έέξξγγσσλλ  ππξξηηλλ  ααππφφ  ηηεελλ  ααλλάάιιεεςςεε  ηηεεοο  εεππζζχχλλεεοο  εεθθηηέέιιεεζζεεοο  έέξξγγσσλλ,,  ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  

εεππηηηηεεππρρζζεείί  νν  ζζηηφφρρννοο  ππννππ  ηηίίζζεεηηααηη  γγηηαα  ηηεελλ  ααππννηηεειιεεζζκκααηηηηθθήή  θθααηη  ααππννδδννηηηηθθήή  δδηηννίίθθεεζζεε  θθααηη  δδηηααρρεείίξξηηζζεε  ηησσλλ  

ζζππγγρρξξεεκκααηηννδδννηηννχχκκεελλσσλλ  έέξξγγσσλλ..    

                  ΓΓεεδδννκκέέλλννππ  φφηηηη  γγηηαα  ηηννλλ  ΘΘχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  δδεελλ  εεππηηββεεββααηηψψλλεεηηααηη  εε  δδηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήή  ηηννππ  εεππάάξξθθεεηηαα  γγηηαα  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  

ηηννππ  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλννππ  ΈΈξξγγννππ,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηηηοο  ππξξννββιιεεππφφκκεελλεεοο  ξξππζζκκίίζζεεηηοο  ηηεεοο  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  ππεεξξηηφφδδννππ  22000077--22001133,,  νν  

δδεε  ΦΦννξξέέααοο  ιιννππννίίεεζζεεοο  δδηηααζζέέηηννππλλ  εεππηηββεεββααίίσσζζεε  ηηεεοο  δδηηααρρεεηηξξηηζζηηηηθθήήοο  εεππάάξξθθεεηηάάοο  ηηννπποο  γγηηαα  έέξξγγαα  ζζππγγρρξξεεκκααηηννδδννηηννχχκκεελλαα  

ααππφφ  ηηνν  ΔΔΠΠΞΞΑΑ,,  ππννππ  ππεεξξηηιιαακκββάάλλεεηη  εεππηηββεεββααίίσσζζεε  ηηχχππννππ//θθααηηεεγγννξξίίααοο  ΑΑ  ππννππ  ααππααηηηηεείίηηααηη  γγηηαα  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  

ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλννππ  έέξξγγννππ,,  ηηαα  ζζππκκββααιιιιφφκκεελλαα  κκέέξξεε  ππξξννββααίίλλννππλλ,,  θθααηηάά  ηηαα  ππξξννββιιεεππφφκκεελλαα  ζζηηνν  άάξξζζξξνν  2222  ππααξξ..  33  ηηννππ  ΛΛ..  

33661144//22000077  ((φφππσσοο  ηηξξννππννππννηηήήζζεεθθεε  θθααηη  ηηζζρρχχεεηη))  ζζηηεε  ζζχχλλααςςεε  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ΞΞξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  ΠΠχχκκββααζζεεοο,,  κκεε  ηηεελλ  ννππννίίαα  

ππξξννζζδδηηννξξίίδδννππλλ  ηηνν  γγεελληηθθφφ  ππιιααίίζζηηνν  θθααηη  ηηννπποο  εεηηδδηηθθννχχοο  φφξξννπποο  γγηηαα  ηηεελλ  εεθθηηέέιιεεζζεε  ηηννππ  ααλληηηηθθεεηηκκέέλλννππ  ηηεεοο..      
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ΑΑΝΝΣΣΙΙΚΚΔΔΙΙΜΜΔΔΝΝΟΟ  ΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΜΜΒΒΑΑΗΗ  

ΑΑλληηηηθθεείίκκεελλνν  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ΞΞξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  ΠΠχχκκββααζζεεοο  ααππννηηεειιεείί::  

((ΗΗ))  εε  κκεεηηααββίίββααζζεε  ηηεεοο  ααξξκκννδδηηφφηηεεηηααοο  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ηηεεοο  ΞΞξξάάμμεεοο  ««ΓΓεεκκννηηηηθθφφοο  ΓΓξξφφκκννοο  ΞΞααξξααιιίίααοο  ΘΘππππααξξηηζζζζίίννππ»»  

((««ηηννππ  ΈΈξξγγννππ»»))  ααππφφ  ηηννλλ  ΘΘχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ζζηηνν  ΦΦννξξέέαα  ιιννππννίίεεζζεεοο..    

ΔΔηηδδηηθθφφηηεεξξαα,,  ζζηηνν  ππιιααίίζζηηνν  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  θθααηη  γγηηαα  ηηννπποο  ζζθθννππννχχοο  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ζζχχκκββααζζεεοο,,  νν  ΘΘχχξξηηννοο  ηηννππ  

ΈΈξξγγννππ  ααλλααζζέέηηεεηη  ζζηηνν  ΦΦννξξέέαα  ιιννππννίίεεζζεεοο  λλαα  ιιεεηηηηννππξξγγήήζζεεηη  σσοο  δδηηθθααηηννχχρρννοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ    θθααηη  θθααιιεείίηηααηη  λλαα  εεθθηηεειιέέζζεεηη  

ηηηηοο  ππααξξααθθάάηησσ  εελλέέξξγγεεηηεεοο::  

11))  ΝΝξξγγάάλλσσζζεε  θθααηη  ζζρρεεδδηηααζζκκφφ  ππιιννππννίίεεζζεεοο..  

22))  ΔΔππηηθθααηηξξννππννίίεεζζεε  δδηηααθθεεξξχχμμεεσσλλ..  

33))  ΓΓηηεελλέέξξγγεεηηαα  δδηηααδδηηθθααζζηηψψλλ  ααλλάάζζεεζζεεοο  θθααηη  εεππηηιιννγγήήοο  ααλλααδδφφρρννππ  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηεε  λλννκκννζζεεζζίίαα  ΓΓεεκκννζζίίσσλλ  

ΠΠππκκββάάζζεεσσλλ..  

44))  ππννγγξξααθθήή  ηησσλλ  ζζρρεεηηηηθθψψλλ  ζζππκκββάάζζεεσσλλ..  

55))  ΠΠππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  ηηννλλ  ΘΘχχξξηηνν  ηηννππ  έέξξγγννππ  γγηηαα  ηηεε  ζζχχλληηααμμεε  θθααηη  ππππννββννιιήή  ηηεερρλληηθθψψλλ  δδεειιηηίίσσλλ  ππππννέέξξγγσσλλ..  

66))  ΓΓηηααρρεείίξξηηζζεε  θθααηη  ππααξξααθθννιιννχχζζεεζζεε  ηηεεοο  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  

77))  ΞΞααξξααιιααββήή  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ζζηηνν  ζζχχλλννιιφφ  ηηννππ  ((ζζηηηηοο  ππεεξξηηππηηψψζζεεηηοο  ηηεερρλληηθθψψλλ  έέξξγγσσλλ  έέσσοο  θθααηη  ηηεελλ  ννξξηηζζηηηηθθήή  

ππααξξααιιααββήή))  

88))  ΞΞααξξάάδδννζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ζζεε  ππιιήήξξεε  ιιεεηηηηννππξξγγίίαα  ζζηηννλλ  ΘΘχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  κκεε  ππιιήήξξεε  ηηεερρλληηθθήή  θθααηη  ννηηθθννλλννκκηηθθήή  

ηηεεθθκκεεξξίίσσζζεε..  

99))  ΞΞααξξααθθννιιννχχζζεεζζεε  ρρξξεεκκααηηννξξξξννψψλλ  θθααηη  εεθθηηέέιιεεζζεε  ππιιεεξξσσκκψψλλ  ζζεε  ββάάξξννοο  ηηννππ  ππξξννυυππννιιννγγηηζζκκννχχ  ηηννππ  

ΈΈξξγγννππ..  

ΩΩξξίίκκααλλζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ((έέιιεεγγρρννοο  ππιιεεξξφφηηεεηηααοο,,  ζζεεψψξξεεζζεε  ήή  ζζχχλληηααμμεε  κκεειιεεηηψψλλ  θθααηη  ιιήήςςεε  ηησσλλ  ααππααηηηηννχχκκεελλσσλλ  

ααδδεεηηννδδννηηήήζζεεσσλλ  θθααηη  εεγγθθξξίίζζεεσσλλ))..  

ΝΝ  ΦΦννξξέέααοο  ιιννππννίίεεζζεεοο,,  δδηηαα  ηησσλλ  ααξξκκννδδίίσσλλ  ννξξγγάάλλσσλλ  θθααηη  ηηννππ  ππξξννζζσσππηηθθννχχ  ηηννππ,,  ααζζθθεείί  φφιιαα  ηηαα  θθααζζήήθθννλληηαα  ηηεεοο  

ΞΞξξννττζζηηαακκέέλλεεοο  ΑΑξξρρήήοο  θθααηη  ηηεεοο  ΓΓηηεεππζζχχλλννππζζααοο  ππεεξξεεζζίίααοο,,  φφππσσοο  ααππηηάά  ππξξννββιιέέππννλληηααηη  ζζηηεε  λλννκκννζζεεζζίίαα  ππεεξξίί  

ΓΓεεκκννζζίίσσλλ  ΈΈξξγγσσλλ..  

εεκκεείίωωζζεε::  ΡΡεελλ  εεμμααζζθθάάιιηηζζεε  ηηεεοο  ρρξξεεκκααηηννδδφφηηεεζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ,,  ηηεε  κκέέξξηηκκλλαα  γγηηαα  ηηεελλ  εεγγγγξξααθθήή  ηηννππ  ζζεε  ζζππιιιιννγγηηθθήή  

ααππφφθθααζζεε  ρρξξεεκκααηηννδδφφηηεεζζεεοο  θθααηη  ηηεελλ  εεηηήήζζηηαα  θθααηηααλλννκκήή  ππηηζζηηψψζζεεσσλλ  ααλλααιιαακκββάάλλεεηη  εε  ΔΔΓΓΑΑ  ηηεεοο  ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  

ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ,,  ζζηηαα  ππιιααίίζζηηαα  ηησσλλ  ααξξκκννδδηηννηηήήηησσλλ  ηηεεοο..  

  ΖΖ  ΣΣξξεεκκααηηννδδφφηηεεζζεε  ηηννππ  έέξξγγννππ  γγίίλλεεηηααηη  ααππφφ  ηηνν  ΞΞξξφφγγξξαακκκκαα  ΓΓεεκκννζζίίσσλλ  ΔΔππεελλδδχχζζεεσσλλ  θθααηη  ζζππγγθθεεθθξξηηκκέέλλαα  ααππφφ  ηηεελλ  

………………………………....  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  22  

ΤΤΠΠΟΟΥΥΡΡΔΔΩΩΔΔΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΓΓΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΣΣΩΩΝΝ  ΤΤΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΔΔΝΝΩΩΝΝ  

ΝΝηη  ζζππκκββααιιιιφφκκεελλννηη  θθννξξεείίοο  ααλλααιιαακκββάάλλννππλλ  ηηηηοο  ππααξξααθθάάηησσ  ππππννρρξξεεψψζζεεηηοο  θθααηη  δδηηθθααηηψψκκααηηαα::  

22..11..  ΝΝ  ΘΘχχξξηηννοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ααλλααιιαακκββάάλλεεηη::  

  ΛΛαα  ππππννγγξξάάςςεεηη  ηηνν  ζζχχκκθθσσλλνν  ααππννδδννρρήήοο  φφξξσσλλ  ηηεεοο  ααππφφθθααζζεεοο  έέλληηααμμεεοο  ππξξάάμμεεοο  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηαα  

ννξξηηδδφφκκεελλαα  ζζηηεε  ππααξξάάγγξξααθθνν  11  ηηννππ  άάξξζζξξννππ  77  ηηννππ  ΛΛ..  33661144//22000077  θθααηη  ηηεελλ  ππννππξξγγηηθθήή  ΑΑππφφθθααζζεε  ΠΠππζζηηήήκκααηηννοο  

ΓΓηηααρρεείίξξηηζζεεοο  

  ΛΛαα  δδηηεεππθθννιιχχλλεεηη  κκεε  θθάάζζεε  ηηξξφφππνν  ηηνν  εεππηηζζηηεεκκννλληηθθφφ  ππξξννζζσσππηηθθφφ  ππννππ  ζζαα  ααππααζζρρννιιεεζζεείί  γγηηαα  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  

ηηννππ  ααλληηηηθθεεηηκκέέλλννππ  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ζζχχκκββααζζεεοο  ζζηηεε  ζζππγγθθέέλληηξξσσζζεε  ηησσλλ  ααππααξξααίίηηεεηησσλλ  ζζηηννηηρρεείίσσλλ  θθααηη  ππιιεεξξννθθννξξηηψψλλ..  

  ΛΛαα  ππααξξέέρρεεηη  ζζηηνν  ΦΦννξξέέαα  ιιννππννίίεεζζεεοο  ηηηηοο  ααλλααγγθθααίίεεοο  ππιιεεξξννθθννξξίίεεοο  θθααηη  κκεειιέέηηεεοο  ππννππ  έέρρεεηη  ζζηηεε  δδηηάάζζεεζζήή..  

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΚ9-ΗΒ5



 6 

  ΛΛαα  ννξξίίζζεεηη  ηηννλλ  εεθθππξξφφζζσσππφφ  ηηννππ  ζζηηεελλ  ΘΘννηηλλήή  ΔΔππηηηηξξννππήή  ΞΞααξξααθθννιιννχχζζεεζζεεοο  ηηεεοο  ΠΠχχκκββααζζεεοο  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  

ηηνν  άάξξζζξξνν  55  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο..    

  ΛΛαα  ππααξξέέρρεεηη  έέγγθθααηηξξαα  ζζηηνν  ΦΦννξξέέαα  ιιννππννίίεεζζεεοο  ηηεελλ  ααλλααγγθθααίίαα  ππιιεεξξννθθφφξξεεζζεε  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  ννξξγγααλλσσηηηηθθέέοο  ήή  

δδηηννηηθθεεηηηηθθέέοο  ααιιιιααγγέέοο  ππννππ  εεππεεξξεεάάδδννππλλ  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  

  ΛΛαα  δδηηααζζθθααιιίίζζεεηη  ηηεε  ιιεεηηηηννππξξγγίίαα  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  κκεεηηάά  ηηεελλ  ννιιννθθιιήήξξσσζζήή  ηηννππ  εείίηηεε  ααλλααιιαακκββάάλλννλληηααοο  νν  ίίδδηηννοο  ηηεε  

ιιεεηηηηννππξξγγίίαα  ηηννππ  ήή  ααλλααζζέέηηννλληηααοο  ααππηηήήλλ  ζζεε  ηηξξίίηηνν  θθννξξέέαα..  

  ΛΛαα  ζζππλλεεξξγγάάδδεεηηααηη  κκεε  ηηνν  ΦΦννξξέέαα  ιιννππννίίεεζζεεοο  γγηηαα  ηηεελλ  εελλεεκκέέξξσσζζεε  ηηννππ  θθννηηλλννχχ  θθααηη  ηηεελλ  ππξξννββννιιήή  ηηννππ  

ΈΈξξγγννππ..    

22..22..                ΝΝ  ΦΦννξξέέααοο  ιιννππννίίεεζζεεοο  ααλλααιιαακκββάάλλεεηη::  

  ΡΡεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ,,  φφππσσοο  ααππηηφφ  ππεεξξηηγγξξάάθθεεηηααηη  ζζηηνν  ζζππλλεεκκκκέέλλνν  ΞΞΑΑΟΟΑΑΟΟΡΡΖΖΚΚΑΑ  ΗΗ,,  ηηνν  ννππννίίνν  

ααππννηηεειιεείί  ααλλααππφφζζππααζζηηνν  κκέέξξννοο  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ζζχχκκββααζζεεοο..  

  ΛΛαα  ααππααζζρρννιιεείί  θθααηη  λλαα  δδηηααζζέέηηεεηη  εεππηηζζηηεεκκννλληηθθφφ  ππξξννζζσσππηηθθφφ  κκεε  ηηαα  ααππααξξααίίηηεεηηαα  θθααηη  ααλλάάιιννγγαα  ππξξννζζφφλληηαα,,  

ππξξννθθεεηηκκέέλλννππ  λλαα  δδηηααζζθθααιιηηζζζζεείί  εε  ααξξηηηηφφηηεεηηαα  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  

  ΛΛαα  θθννηηλλννππννηηεείί  ζζηηννλλ  ΘΘχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ηηηηοο  ααλλααθθννξξέέοο  ππξξννφφδδννππ  γγηηαα  ηηεελλ  εεμμέέιιηημμεε  ηηννππ  θθππζζηηθθννχχ  θθααηη  

ννηηθθννλλννκκηηθθννχχ  ααλληηηηθθεεηηκκέέλλννππ  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ,,  ηηηηοο  ννππννίίεεοο  ααππννζζηηέέιιιιεεηη  ζζηηεελλ  ΔΔ..ΓΓ..ΑΑ  ηηεεοο  ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ..    

  ΛΛαα  ζζππλλεεξξγγάάδδεεηηααηη  κκεε  ηηννλλ  ΘΘχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  γγηηαα  ηηππρρφφλλ  ααππααηηηηννχχκκεελλεεοο  ηηξξννππννππννηηήήζζεεηηοο  ηηννππ  ΡΡεερρλληηθθννχχ  

ΓΓεειιηηίίννππ  ΞΞξξάάμμεεοο  ααιιιιάά  θθααηη  ζζηηεε  ζζχχλληηααμμεε  ηησσλλ  ΡΡεερρλληηθθψψλλ  ΓΓεειιηηίίσσλλ  ππννέέξξγγσσλλ..    

  ΛΛαα  εεππηηθθααηηξξννππννηηήήζζεεηη//θθααηηααξξηηίίζζεεηη  θθααηη  εεγγθθξξίίλλεεηη  ηηαα  ηηεεχχρρεε  δδηηααθθήήξξππμμεεοο  ηησσλλ  δδηηααγγσσλληηζζκκψψλλ..  

  ΛΛαα  δδηηεελλεεξξγγεείί  ηηννπποο  δδηηααγγσσλληηζζκκννχχοο,,  ηηεελλ  ααμμηηννιιφφγγεεζζεε  ηησσλλ  ππξξννζζθθννξξψψλλ  θθααηη  ηηεελλ  ππππννγγξξααθθήή  ηησσλλ  ζζρρεεηηηηθθψψλλ  

ζζππκκββάάζζεεσσλλ,,  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηεε  ζζρρεεηηηηθθήή  λλννκκννζζεεζζίίαα  θθααηη  ηηνν  θθααλλννλληηζζηηηηθθφφ  ππιιααίίζζηηνν  ιιεεηηηηννππξξγγίίααοο  ηηννππ..  

  ΛΛαα  εειιέέγγρρεεηη  ππννηηννηηηηθθάά  θθααηη  ππννζζννηηηηθθάά  ηηαα  ππααξξααδδννηηέέαα  θθααηη  λλαα  ηηαα  ππααξξααιιαακκββάάλλεεηη  ββάάζζεεηη  ηησσλλ  ζζρρεεηηηηθθψψλλ  

ζζππκκββάάζζεεσσλλ..  

  ΛΛαα  κκεεξξηηκκλλάά  γγηηαα  ηηεελλ  εελλεεκκέέξξσσζζεε  ηηννππ  θθννηηλλννχχ  θθααηη  ηηεελλ  ππξξννββννιιήή  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ,,  ζζεε  ζζππλλεεξξγγααζζίίαα  κκεε  ηηννλλ  

ΘΘχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  

  ΓΓηηαα  ηηεελλ  ααππξξφφζζθθννππηηεε  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ααλληηηηθθεεηηκκέέλλννππ  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ζζχχκκββααζζεεοο,,  νν  ΦΦννξξέέααοο  ιιννππννίίεεζζεεοο  

έέρρεεηη  θθααηηααγγξξάάςςεεηη  φφιιεεοο  ηηηηοο  ππθθηηζζηηάάκκεελλεεοο  κκεειιέέηηεεοο  θθααηη  ααδδεεηηννδδννηηήήζζεεηηοο,,  ννηη  ννππννίίεεοο  ππεεξξηηιιαακκββάάλλννλληηααηη  ζζηηννλλ  ΞΞίίλλααθθαα  11  

ηηννππ  ΞΞααξξααξξηηήήκκααηηννοο  ΗΗΗΗ,,  ηηνν  ννππννίίνν  ααππννηηεειιεείί  ααλλααππφφζζππααζζηηνν  κκέέξξννοο  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο..  ΝΝηη  εεθθθθξξεεκκεείίοο  εελλέέξξγγεεηηεεοο  γγηηαα  ηηεελλ  

σσξξίίκκααλλζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ααλλααθθέέξξννλληηααηη  ζζηηννλλ  ΞΞίίλλααθθαα  22  ηηννππ  ΞΞααξξααξξηηήήκκααηηννοο  ΗΗΗΗ,,  φφππννππ  ηηαα  ζζππκκββααιιιιφφκκεελλαα  κκέέξξεε  

ννξξίίδδννππλλ  ππννηηννοο  εεθθ  ηησσλλ  δδχχνν  ζζαα  εείίλλααηη  ππππεεχχζζππλλννοο  γγηηαα  ηηεελλ  ππξξααγγκκααηηννππννίίεεζζεε  ήή  ννιιννθθιιήήξξσσζζεε  ηηννπποο..  

ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  33  

ΠΠΟΟΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΟΟΡΡΟΟΙΙ  ––  ΥΥΡΡΗΗΜΜΑΑΣΣΟΟΓΓΟΟΣΣΗΗΗΗ  

    ΝΝ  ζζππλλννιιηηθθφφοο  ππξξννυυππννιιννγγηηζζκκφφοο  γγηηαα  ηηεελλ  εεθθηηέέιιεεζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ηηεεοο  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  ζζχχκκββααζζεεοο  

ααλλέέξξρρεεηηααηη  ζζηηνν  ππννζζφφ  ηησσλλ  774455..000011,,0000  ΔΔππξξψψ  ζζππκκππεεξξηηιιαακκββααλλννκκέέλλννππ  ηηννππ  ΦΦ..ΞΞ..ΑΑ..,,  εεξξγγννιιααββηηθθννχχ  ννθθέέιιννπποο,,  

ααλλααζζεεσσξξήήζζεεσσλλ  θθααηη  ααππξξννββιιέέππηησσλλ..  

    ΡΡνν  ππννζζφφ  ααππηηφφ  κκππννξξεείί  λλαα  ααλλααππξξννζζααξξκκννζζζζεείί  κκεε  ηηεε  ζζχχκκθθσσλλεε  γγλλψψκκεε  ηηεεοο  ΘΘννηηλλήήοο  ΔΔππηηηηξξννππήήοο  

ΞΞααξξααθθννιιννχχζζεεζζεεοο  ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηηηοο  ππππννδδεείίμμεεηηοο  ηηεεοο  ααξξκκφφδδηηααοο  ΔΔ..ΓΓ..ΑΑ  ηηεεοο  ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ..  

    ΝΝ  ΦΦννξξέέααοο  ιιννππννίίεεζζεεοο  δδεελλ  κκππννξξεείί  λλαα  ααλλααιιάάββεεηη  ζζππκκββααηηηηθθέέοο  δδεεζζκκεεχχζζεεηηοο  έέλλααλληηηη  ηηξξίίηησσλλ,,  ππννππ  

ππππεεξξββααίίλλννππλλ  ηηνν  ππααξξααππάάλλσσ  ππννζζφφ,,  ρρσσξξίίοο  ππξξννεεγγννχχκκεελλεε  έέγγγγξξααθθεε  έέγγθθξξηηζζεε  ααππφφ  ηηεελλ  ΔΔ..ΓΓ..ΑΑ  ηηεεοο  ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  

ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ  θθααηη  ηηννλλ    ΘΘχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  44  

ΓΓΙΙΑΑΡΡΚΚΔΔΙΙΑΑ  

  ΖΖ  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ζζχχκκββααζζεεοο  ααξξρρίίδδεεηη  ααππφφ  ηηεελλ  εεκκεεξξννκκεελλίίαα  ππππννγγξξααθθήήοο  ηηεεοο  θθααηη  ιιήήγγεεηη  κκεε  ηηεελλ  

ννιιννθθιιήήξξσσζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  θθααηη  ηηεελλ  ππααξξάάδδννζζήή  ηηννππ  ζζεε  ππιιήήξξεε  ιιεεηηηηννππξξγγίίαα  ααππφφ  ηηνν  ΦΦννξξέέαα  ιιννππννίίεεζζεεοο  ζζηηννλλ  ΘΘχχξξηηνν  ηηννππ  

ΈΈξξγγννππ..  

  HH  δδηηάάξξθθεεηηαα  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  θθααζζννξξίίδδεεηηααηη  ζζηηνν  ΞΞΑΑΟΟΑΑΟΟΡΡΖΖΚΚΑΑ  ΗΗ  θθααηη  ννππννηηεεζζδδήήππννηηεε  ηηξξννππννππννηηήήζζεεηηοο  ηηεεοο  ππννππ  

ππππεεξξββααίίλλννππλλ  ηηννπποο  66  κκήήλλεεοο  γγίίλλννλληηααηη  κκεεηηάά  ααππφφ  ζζχχκκθθσσλλεε  γγλλψψκκεε  ηηεεοο  ΘΘννηηλλήήοο  ΔΔππηηηηξξννππήήοο  ΞΞααξξααθθννιιννχχζζεεζζεεοο..    

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  55  

ΚΚΟΟΙΙΝΝΗΗ  ΔΔΠΠΙΙΣΣΡΡΟΟΠΠΗΗ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΟΟΛΛΟΟΤΤΘΘΗΗΗΗ  ΣΣΗΗ  ΤΤΜΜΒΒΑΑΗΗ  

  ΓΓηηαα  ηηεελλ  ππααξξααθθννιιννχχζζεεζζεε  εεθθηηέέιιεεζζεεοο  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ζζχχκκββααζζεεοο  ζζππζζηηήήλλεεηηααηη  φφξξγγααλλνν  κκεε  ηηεελλ  εεππσσλλππκκίίαα  ««ΘΘννηηλλήή  

ΔΔππηηηηξξννππήή  ΞΞααξξααθθννιιννχχζζεεζζεεοο»»..  

  ΖΖ  ΘΘννηηλλήή  ΔΔππηηηηξξννππήή  ΞΞααξξααθθννιιννχχζζεεζζεεοο  ααππννηηεειιεείίηηααηη  ααππφφ::    

--  ΞΞααλλααγγηηψψηηαα  ΞΞξξηηθθηηάάθθεε--ΣΣααηηδδεεγγξξεεγγννξξίίννππ  ΑΑλληηηηδδήήκκααξξρρνν,,  εε  ννππννίίαα  ννξξίίδδεεηηααηη  ΞΞξξφφεεδδξξννοο  ηηεεοο  ΔΔππηηηηξξννππήήοο  κκεε    

ααλλααππιιεεξξσσηηήή  ηηννλλ  ΑΑλληηηηδδήήκκααξξρρνν  ΓΓεεψψξξγγηηνν  ΒΒννππλλεειιάάθθεε..    

--  έέλλααλλ  ((11))  εεθθππξξφφζζσσππνν  ηηννππ  ΦΦννξξέέαα  ιιννππννίίεεζζεεοο  κκεε  ηηννλλ  ααλλααππιιεεξξσσηηήή  ηηννππ  θθααηη    

--  έέλλαα  ((11))  εεθθππξξφφζζσσππνν  ηηννππ  ΞΞ..ΡΡ..ΑΑ..  ηηεεοο  ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ  κκεε  ηηννλλ  ααλλααππιιεεξξσσηηήή  ηηννππ..    

  ΡΡνν  ααξξγγφφηηεεξξνν  εελληηφφοο  1155  εεκκεεξξψψλλ  ααππφφ  ηηεελλ  έέθθδδννζζεε  ηηεεοο  ααππφφθθααζζεεοο  έέλληηααμμεεοο  ηηεεοο  ππξξάάμμεεοο  ζζηηνν  ΔΔ..ΞΞ..  ΓΓΔΔΞΞΗΗΛΛ,,  ννηη  

ζζππκκββααιιιιφφκκεελλννηη  θθννξξεείίοο  ννξξίίδδννππλλ  ηηαα  κκέέιιεε  ηηεεοο  ΘΘννηηλλήήοο  ΔΔππηηηηξξννππήήοο  ΞΞααξξααθθννιιννχχζζεεζζεεοο..  

  ΑΑλληηηηθθεείίκκεελλνν  ηηεεοο  ΘΘννηηλλήήοο  ΔΔππηηηηξξννππήήοο  ΞΞααξξααθθννιιννχχζζεεζζεεοο  εείίλλααηη  νν  ζζππλληηννλληηζζκκφφοο  θθααηη  εε  ππααξξααθθννιιννχχζζεεζζεε  φφιισσλλ  ηησσλλ  

εεξξγγααζζηηψψλλ  ππννππ  ααππααηηηηννχχλληηααηη  γγηηαα  ηηεελλ  εεθθηηέέιιεεζζεε  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  ζζχχκκββααζζεεοο  θθααηη  εεηηδδηηθθφφηηεεξξαα  εε  ηηήήξξεεζζεε  

ηησσλλ  φφξξσσλλ  ηηεεοο  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  ζζχχκκββααζζεεοο,,  εε  δδηηααππίίζζηησσζζεε  ηηεεοο  ννιιννθθιιήήξξσσζζεεοο  ηησσλλ  εεθθααηηέέξξσσζζεελλ  ππππννρρξξεεψψζζεεσσλλ,,  εε  

εεηηζζήήγγεεζζεε  ππξξννοο  ηηαα  ααξξκκφφδδηηαα  φφξξγγααλλαα  ηησσλλ  ζζππκκββααιιιιννκκέέλλσσλλ  κκεεξξψψλλ  θθάάζζεε  ααλλααγγθθααίίννππ  κκέέηηξξννππ  θθααηη  εελλέέξξγγεεηηααοο  γγηηαα  ηηεελλ  

ππιιννππννίίεεζζεε  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο,,  εε  ααηηηηηηννιιννγγεεκκέέλλεε  ααίίηηεεζζεε  ηηξξννππννππννίίεεζζεεοο  ηηεεοο  ααππφφθθααζζεεοο  έέλληηααμμεεοο  ππξξάάμμεεοο,,  εε  ππέέξξααλλ  ηηννππ  
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εεμμαακκήήλλννππ  ππααξξάάηηααζζεε  ηηννππ  ρρξξννλλννδδηηααγγξξάάκκκκααηηννοο  θθααηη  εε  εεππίίιιππζζεε  θθάάζζεε  δδηηααθθννξξάάοο  κκεεηηααμμχχ  ηησσλλ  ζζππκκββααιιιιννκκέέλλσσλλ  κκεεξξψψλλ  

ππννππ  ππξξννθθχχππηηεεηη  ζζρρεεηηηηθθάά  κκεε  ηηεελλ  εεξξκκεελλεείίαα  ηησσλλ  φφξξσσλλ  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ζζχχκκββααζζεεοο  θθααηη  ηηννλλ  ηηξξφφππνν  εεθθααξξκκννγγήήοο  ηηεεοο..    

 Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Ξξφεδξφ ηεο. Πηελ πξφζθιεζε αλαγξάθνληαη ηα 
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ελψ εηδνπνηνχληαη ηα κέιε ηεο εγθαίξσο εγγξάθσο. Πηελ εκεξήζηα δηάηαμε 

αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά θαη εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα δεηήζεη εγγξάθσο έζησ θαη έλα 
απφ ηα κέιε ηεο. Σξέε γξακκαηέα εθηειεί κέινο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο πνπ ζα εθιεγεί ζηελ 

πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε. 

 Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο είλαη δπλαηφ λα πιαηζηψλεηαη θαη απφ εηδηθφ πξνζσπηθφ πνπ έρεη γλψζε 
ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, φηαλ θαη εθφζνλ δεηεζεί απφ θάπνην απφ ηα κέιε ηεο. Ρν εηδηθφ απηφ πξνζσπηθφ 

δχλαηαη λα απνηειεί ηελ «Ρερληθή Δπηηξνπή», ε νπνία, κεηά απφ αίηεκα ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο, 
γλσκνδνηεί θαη εθθέξεη άπνςε επί ησλ εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Έξγνπ, αιιά δελ έρεη δηθαίσκα ςήθνπ. Νη ζρεηηθέο γλσκνδνηήζεηο, εηζεγήζεηο ή απφςεηο ηεο Ρερληθήο Δπηηξνπήο 
δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηελ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο. 

 Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ζπλέξρεηαη ηαθηηθά θάζε έμη κήλεο θαη έθηαθηα φηαλ ην δεηήζεη 

εγγξάθσο έλα απφ ηα κέιε ηεο. Θάζε κέινο ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο Ξαξαθνινχζεζεο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, 
λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ππεξεζηαθά ζηειέρε ηνπ θνξέα απφ ηνλ νπνίν έρεη νξηζζεί θαη ηα νπνία είλαη 

εκπιεθφκελα ζηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Ρα πξαθηηθά ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο 
Ξαξαθνινχζεζεο θνηλνπνηνχληαη ζε φια ηα κέιε αθνχ ππνγξαθνχλ . 

 Ζ Θνηλή Δπηηξνπή Ξαξαθνινχζεζεο ζπλεδξηάδεη έγθπξα φηαλ είλαη παξφληα φια ηα κέιε ηεο. Νη απνθάζεηο 

ηεο πξέπεη λα είλαη αηηηνινγεκέλεο, ιακβάλνληαη δε θαηά πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ θαη δεζκεχνπλ φινπο 
ηνπο ζπκβαιιφκελνπο θνξείο.  

 Νη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ελδερνκέλσο απαηηεζνχλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Θνηλήο Δπηηξνπήο, ζα 
θαζνξηζζνχλ κε απνθάζεηο ηεο.  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  66  

ΑΑΝΝΣΣΙΙΤΤΜΜΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΜΜΠΠΔΔΡΡΙΙΦΦΟΟΡΡΑΑ  ––  ΤΤΝΝΔΔΠΠΔΔΙΙΔΔ  

  ΖΖ  ππααξξάάββααζζεε  ννππννηηννππδδήήππννηηεε  ααππφφ  ηηννπποο  φφξξννπποο  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ζζχχκκββααζζεεοο,,  ννηη  ννππννίίννηη  ζζεεσσξξννχχλληηααηη  φφιιννηη  ννππζζηηψψδδεεηηοο  ήή  

εε  ππααξξάάββααζζεε  ηησσλλ  δδηηααηηάάμμεεσσλλ  ηηννππ  λλφφκκννππ  θθααηη  ηηεεοο  θθααιιήήοο  ππίίζζηηεεοο  ααππφφ  ννππννηηννδδήήππννηηεε  ααππφφ  ηηαα  ζζππκκββααιιιιφφκκεελλαα  κκέέξξεε  ππααξξέέρρεεηη  

ζζηηνν  άάιιιινν  κκέέξξννοο  ηηνν  δδηηθθααίίσσκκαα  λλαα  θθααηηααγγγγεείίιιεεηη  ηηεε  ζζχχκκββααζζεε  θθααηη  λλαα  ααμμηηψψζζεεηη  θθάάζζεε  ζζεεηηηηθθήή  ήή  ααππννζζεεηηηηθθήή  δδεεκκίίαα  ηηννππ..  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  77  

ΔΔΤΤΘΘΤΤΝΝΗΗ  ΦΦΟΟΡΡΔΔΑΑ  ΤΤΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΗΗ  

  ΠΠχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηνν  άάξξζζξξνν  2222  ππααξξάάγγξξααθθννοο  33  εεδδααθθ..  αα΄́  ηηννππ  λλ..  33661144//22000077  νν  ΦΦννξξέέααοο  ιιννππννίίεεζζεεοο  εεππζζχχλλεεηηααηη  θθααζζ’’  

φφιιεε  ηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  ζζχχκκββααζζεεοο  έέλλααλληηηη  ηηννππ  ΘΘππξξίίννππ  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  γγηηαα  ηηεελλ  θθααιιήή  εεθθηηέέιιεεζζεε  

ηησσλλ  θθααζζεεθθφφλληησσλλ  ηηννππ  θθααηη  έέλλααλληηηη  ηησσλλ  ηηξξίίηησσλλ  εεππζζχχλλεεηηααηη  εεηηοο  ννιιφφθθιιεεξξννλλ  κκεε  ηηννλλ  ΘΘχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  88  

ΔΔΚΚΠΠΡΡΟΟΩΩΠΠΗΗΗΗ  

  ΝΝ  ΦΦννξξέέααοο  ιιννππννίίεεζζεεοο  εεθθππξξννζζσσππεείί  δδηηθθααζζηηηηθθψψοο  θθααηη  εεμμσσδδίίθθσσοο  ηηννλλ  ΘΘχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  έέλλααλληηηη  ηησσλλ  ηηξξίίηησσλλ  θθααηηάά  

ηηεελλ  εελλάάζζθθεεζζεε  ηησσλλ  θθααζζεεθθφφλληησσλλ  ηηννππ  έέσσοο  ηηεε  ιιήήμμεε  ηηεεοο  κκεεηηααββίίββααζζεεοο  ηηεεοο  ααξξκκννδδηηφφηηεεηηααοο  ππιιννππννίίεεζζεεοο..    

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  99  

ΔΔΠΠΙΙΛΛΤΤΗΗ  ΓΓΙΙΑΑΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  

  ΘΘάάζζεε  δδηηααθθννξξάά  κκεεηηααμμχχ  ηησσλλ  ζζππκκββααιιιιννκκέέλλσσλλ  κκεεξξψψλλ  ππννππ  ααθθννξξάά  ζζηηεελλ  εεθθηηέέιιεεζζεε  θθααηη  εεξξκκεελλεείίαα  ηησσλλ  φφξξσσλλ  ηηεεοο  

ππααξξννχχζζααοο  ζζχχκκββααζζεεοο  θθααηη  ππννππ  δδεελλ  ζζαα  εεππηηιιχχεεηηααηη  ααππφφ  ηηεελλ  ΘΘννηηλλήή  ΔΔππηηηηξξννππήή  ΞΞααξξααθθννιιννχχζζεεζζεεοο  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ζζχχκκββααζζεεοο,,  

δδχχλλααηηααηη  λλαα  εεππηηιιχχεεηηααηη  ααππφφ  ηηαα  ααξξκκφφδδηηαα  ΓΓηηθθααζζηηήήξξηηαα  ηηεεοο  ΡΡξξίίππννιιεεοο  ..  

ΑΑΡΡΘΘΡΡΟΟ  1100  

ΔΔΙΙΓΓΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  

1100..11  ππννθθααηηάάζζηηααζζεε..  ΑΑππααγγννξξεεχχεεηηααηη  ξξεεηηψψοο  ζζηηνν  ΦΦννξξέέαα  ιιννππννίίεεζζεεοο  εε  ππππννθθααηηάάζζηηααζζήή  ηηννππ  ααππφφ  ηηξξίίηηνν  γγηηαα  ηηεελλ  

ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ..  ΑΑλλ  ρρσσξξίίζζεεηη  ππππννθθααηηάάζζηηααζζεε,,  ηηφφηηεε  νν  ΦΦννξξέέααοο  ιιννππννίίεεζζεεοο  εεππζζχχλλεεηηααηη  γγηηαα  θθάάζζεε  ππηηααίίζζκκαα  ηηννππ  

ηηξξίίηηννππ  έέλλααλληηηη  ηηννππ  ΘΘππξξίίννππ  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ,,  εελλψψ  ζζππγγρρξξφφλλσσοο  ιιχχεεηηααηη  εε  ππααξξννχχζζαα  ααππφφ  ππππααηηηηηηφφηηεεηηαα  ηηννππ  ΦΦννξξέέαα  ιιννππννίίεεζζεεοο..  

1100..22  ΞΞλλεεππκκααηηηηθθάά  δδηηθθααηηψψκκααηηαα..  ΌΌιιαα  ηηαα  έέγγγγξξααθθαα  ((ζζρρέέδδηηαα,,  κκεειιέέηηεεοο,,  ζζηηννηηρρεείίαα  θθ..νν..θθ..))  ππννππ  ζζαα  ζζππλληηααρρζζννχχλλ  ααππφφ  ηηνν  

ΦΦννξξέέαα  ιιννππννίίεεζζεεοο  ((θθααηη  ηηννπποο  ππξξννζζηηεεζζέέλληηεεοο  θθααηη  ααλληηηηζζππκκββααιιιιννκκέέλλννπποο  ηηννππ))  ζζηηνν  ππιιααίίζζηηνν  εεθθηηέέιιεεζζεεοο  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  

ΠΠχχκκββααζζεεοο  θθααηη  ηησσλλ  ζζππκκββάάζζεεσσλλ  ππννππ  ζζαα  ππππννγγξξάάςςεεηη  νν  ΦΦννξξέέααοο  ιιννππννίίεεζζεεοο  ζζηηνν  ππιιααίίζζηηνν  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ζζαα  

ααλλήήθθννππλλ  ζζηηεελλ  ηηδδηηννθθηηεεζζίίαα  ηηννππ  ΘΘππξξίίννππ  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ,,  νν  ννππννίίννοο  έέρρεεηη  ηηνν  δδηηθθααίίσσκκαα  λλαα  ηηαα  εεππααλλααρρξξεεζζηηκκννππννηηήήζζεεηη  εειιεεχχζζεεξξαα,,  

ζζαα  εείίλλααηη  ππάάλληηννηηεε  ζζηηεε  δδηηάάζζεεζζεε  ηησσλλ  λλννκκίίκκσσλλ  εεθθππξξννζζψψππσσλλ  ηηννππ  θθααηηάά  ηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηηζζρρχχννοο  ηηεεοο  ζζχχκκββααζζεεοο  θθααηη  ζζαα  

ππααξξααδδννζζννχχλλ  ζζηηννλλ  ΘΘχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  θθααηηάά  ηηνν  ρρξξφφλλνν  ππααξξάάδδννζζεεοο  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ήή  ααιιιιηηψψοο  θθααηηάά  ηηεελλ  θθααζζ’’  ννηηννλλδδήήππννηηεε  

ηηξξφφππνν  ιιήήμμεε  ήή  ιιχχζζεε  ηηεεοο  ΠΠχχκκββααζζεεοο..  ΡΡαα  ζζρρεεηηηηθθάά  ππλλεεππκκααηηηηθθάά  θθααηη  ζζππγγγγεελληηθθάά  δδηηθθααηηψψκκααηηαα  ξξεεηηψψοο  εεθθρρσσξξννχχλληηααηη  ζζηηννλλ  

ΘΘχχξξηηνν  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  ρρσσξξίίοο  ηηεελλ  θθααηηααββννιιήή  αακκννηηββήήοο..  

1100..33  ΔΔκκππηηζζηηεεππηηηηθθφφηηεεηηαα..  ΘΘααζζ’’  φφιιεε  ηηεε  δδηηάάξξθθεεηηαα  ηηζζρρχχννοο  ηηεεοο  ζζχχκκββααζζεεοο,,  ααιιιιάά  θθααηη  κκεεηηάά  ηηεε  ιιήήμμεε  ήή  ιιχχζζεε  ααππηηήήοο,,  νν  

ΦΦννξξέέααοο  ιιννππννίίεεζζεεοο  ((θθααηη  ννηη  ππξξννζζηηεεζζέέλληηεεοο  ηηννππ))  ααλλααιιαακκββάάλλεεηη  ηηεελλ  ππππννρρξξέέσσζζεε  λλαα  κκεε  γγλλσσζζηηννππννηηήήζζεεηη  ζζεε  ηηξξίίηηννπποο,,  

ζζππκκππεεξξηηιιαακκββααλλννκκέέλλσσλλ  ηησσλλ  εεθθππξξννζζψψππσσλλ  ηηννππ  εειιιιεελληηθθννχχ  θθααηη  δδηηεεζζλλννχχοο  ηηχχππννππ,,  ρρσσξξίίοο  ηηεελλ  ππξξννεεγγννχχκκεελλεε  έέγγγγξξααθθεε  

ζζππγγθθααηηάάζζεεζζεε  ηηννππ  ΘΘππξξίίννππ  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ,,  ννππννηηααδδήήππννηηεε  έέγγγγξξααθθαα  ήή  ππιιεεξξννθθννξξίίεεοο  ππννππ  ζζαα  ππεεξξηηέέιιζζννππλλ  ζζεε  γγλλψψζζεε  ηηννππ  

θθααηηάά  ηηεελλ  ππιιννππννίίεεζζεε  ηηννππ  ΈΈξξγγννππ  θθααηη  ηηεελλ  εεθθππιιήήξξσσζζεε  ηησσλλ  ππππννρρξξεεψψζζεεψψλλ  ηηννππ..  

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΚ9-ΗΒ5
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ΣΣΔΔΛΛΙΙΚΚΔΔ  ΓΓΙΙΑΑΣΣΑΑΞΞΔΔΙΙ  

  ΝΝππννηηααδδήήππννηηεε  ηηξξννππννππννίίεεζζεε  ήή  ππααξξάάηηααζζεε  ηηεεοο  ππααξξννχχζζααοο  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήήοο  ζζχχκκββααζζεεοο  γγίίλλεεηηααηη  κκφφλλννλλ  εεγγγγξξάάθθσσοο  

κκεε  θθννηηλλήή  ζζππκκθθσσλλίίαα  ηησσλλ  ζζππκκββααιιιιννκκέέλλσσλλ  κκεεξξψψλλ  θθααηη  ννππσσζζδδήήππννηηεε  κκεεηηάά  ααππφφ  ηηεε  ζζχχκκθθσσλλεε  γγλλψψκκεε  ηηεεοο  ΔΔ..ΓΓ..ΑΑ  

ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ..  

  ΖΖ  κκεε  άάζζθθεεζζεε  δδηηθθααηησσκκάάηησσλλ  ήή  εε  ππααξξάάιιεεηηςςεε  ππππννρρξξεεψψζζεεσσλλ  ααππφφ  ννππννηηννδδήήππννηηεε  ζζππκκββααιιιιφφκκεελλνν  κκέέξξννοο  ήή  εε  ααλλννρρήή  

θθααηηααζζηηάάζζεεσσλλ  ααλληηίίζζεεηησσλλ  ππξξννοο  ηηεελλ  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήή  ζζχχκκββααζζεε,,  θθααζζψψοο  θθααηη  εε  θθααζζππζζηηέέξξεεζζεε  ζζηηεε  ιιήήςςεε  κκέέηηξξσσλλ  ππννππ  

ππξξννββιιέέππεεηη  εε  ζζχχκκββααζζεε  ααππηηήή  ααππφφ  ννππννηηννδδήήππννηηεε  ζζππκκββααιιιιφφκκεελλνν  κκέέξξννοο,,  δδεελλ  κκππννξξεείί  λλαα  ζζεεσσξξεεζζεείί  σσοο  ππααξξααίίηηεεζζεε  ηησσλλ  

ζζππκκββααιιιιννκκέέλλσσλλ  κκεεξξψψλλ  ααππφφ  δδηηθθααίίσσκκαα  ήή  ααππααιιιιααγγήή  ααππφφ  ππππννρρξξεεψψζζεεηηοο  ηηννπποο  ήή  ααλλααγγλλψψξξηηζζεε  δδηηθθααηησσκκάάηησσλλ  ζζηηαα  

ζζππκκββααιιιιφφκκεελλαα  κκέέξξεε,,  ππννππ  δδεελλ  ααλλααγγλλσσξξίίδδννλληηααηη  ααππφφ  ααππηηήή  ηηεελλ  ππξξννγγξξαακκκκααηηηηθθήή  ζζχχκκββααζζεε..  

  ΑΑππηηάά  ζζππκκθθψψλλεεζζααλλ,,  ζζππλλννκκννιιφφγγεεζζααλλ  θθααηη  ζζππλλααππννδδέέρρζζεεθθααλλ  ηηαα  ζζππκκββααιιιιφφκκεελλαα  κκέέξξεε,,  ζζεε  ααππφφδδεεηημμεε  ηησσλλ  ννππννίίσσλλ  

ζζππλληηάάρρζζεεθθεε  εε  ππααξξννχχζζαα  θθααηη  ππππννγγξξάάθθεεηηααηη  ζζεε  ηηέέζζζζεεξξαα  ππξξσσηηφφηηππππαα,,  έέιιααββεε  δδεε  θθάάζζεε  ζζππκκββααιιιιφφκκεελλννοο  ααππφφ  έέλλαα  θθααηη  ηηνν  

ηηέέηηααξξηηνν  ζζαα  ππππννββιιεεζζεείί  ζζηηεελλ  ΔΔΓΓΑΑ  ηηεεοο  ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ  ..    

  

ΟΟΙΙ  ΤΤΜΜΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΜΜΔΔΝΝΟΟΙΙ  

ΟΟ  ΓΓεελληηθθόόοο  ΓΓξξαακκκκααηηέέααοο  

ΠΠεεξξηηθθέέξξεεηηααοο  ΠΠεειιννππννλλλλήήζζννππ  

  

ΠΠέέηηξξννοο  ΣΣααηηννύύιιεεοο  

ΟΟ  ΓΓήήκκααξξρρννοο    ΜΜννλλεεκκββααζζηηάάοο  

  

  

ΗΗξξααθθιιήήοο  ΓΓ..  ΣΣξξηηρρεείίιιεεοο    

  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΣΣΗΗΜΜΑΑ  ΙΙ  

ΒΒΑΑΙΙΚΚΑΑ  ΥΥΑΑΡΡΑΑΚΚΣΣΗΗΡΡΙΙΣΣΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ  

11..  ΣΣίίηηιιννοο  ΠΠξξάάμμεεοο::  ΓΓεεκκννηηηηθθφφοο  ΓΓξξφφκκννοο  ΞΞααξξααιιίίααοο  ΘΘππππααξξππζζζζίίννππ  

22..  ΦΦννξξέέααοο  ππξξόόηηααζζεεοο  ((θθύύξξηηννοο  ηηννππ  έέξξγγννππ))::  ΓΓήήκκννοο  ΚΚννλλεεκκββααζζηηάάοο  

33..  ΓΓηηθθααηηννύύρρννοο((ΦΦννξξέέααοο  ππιιννππννίίεεζζεεοο))::  ΞΞεεξξηηθθέέξξεεηηαα  ΞΞεειιννππννλλλλήήζζννππ  δδηηαα  κκέέζζννππ  ΞΞεεξξηηθθεεξξεεηηααθθήήοο    ΔΔλλφφηηεεηηααοο    

ΙΙααθθσσλλίίααοο..  

44..  ΦΦννξξέέααοο  ιιεεηηηηννππξξγγίίααοο::  ΓΓήήκκννοο  ΚΚννλλεεκκββααζζηηάάοο  

55..  ΦΦππζζηηθθόό  ααλληηηηθθεείίκκεελλνν  ηηεεοο  ΠΠξξάάμμεεοο::  ΖΖ  ππξξάάμμεε  ρρσσξξίίδδεεηηααηη  ζζεε  δδχχνν  ααλλεεμμάάξξηηεεηηεεοο  ππππννππεεξξηηννρρέέοο,,  ηηεελλ  ««ΑΑ»»  θθααηη  ηηεελλ  ««ΓΓ»»,,  

ζζχχκκθθσσλλαα  κκεε  ηηννλλ  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζκκφφ  ππννππ  δδφφζζεεθθεε  θθααηηάά  ηηεελλ  γγεεσσιιννγγηηθθήή  ααλλααγγλλψψξξηηζζεε..  

  ΡΡαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηηεεοο  ππππννππεεξξηηννρρήήοο  ““ΑΑ””  εείίλλααηη::  

  ΠΠρρεεδδφφλλ  θθααηηααθθφφξξππθθνν  κκέέηησσππνν  ππξξααλλννχχοο  χχςςννπποο  ααππφφ  66..0000  έέσσοο  88..0000mm,,  κκεε  ηηεελλ  θθχχξξηηαα  ππααξξααιιηηααθθήή  ννδδφφ  ––  ππιιάάηηννπποο  

~~44..5500mm  ––  ζζηηεελλ  θθννξξππθθήή  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο  θθααηη  ααθθξξηηββψψοο  ππίίζζσσ  ααππφφ  ααππηηήήλλ  θθηηίίζζκκααηηαα  ((θθααηηννηηθθίίεεοο))..  

  ΝΝηη  γγεεσσηηεερρλληηθθννίί  ππππννιιννγγηηζζκκννίί  έέδδεεηημμααλλ  ααλλάάγγθθεε  άάκκεεζζσσλλ  κκέέηηξξσσλλ  ααλληηηηζζηηήήξξηημμεεοο..  ΠΠεεκκεεηηψψλλννππκκεε  εεδδψψ  ηηεελλ  εεππηηζζππκκεεηηήή  

ααππφφ  ηηννλλ  θθχχξξηηνν  ηηννππ  έέξξγγννππ  δδηηααππιιάάηηππλλζζεε  ηηεεοο  ννδδννχχ  ππξξννοο  ηηεε  ζζάάιιααζζζζαα..  

  ΖΖ  εεθθααξξκκννγγήή  ννππννηηααζζδδήήππννηηεε  ζζππλλήήζζσσοο  εεθθααξξκκννδδφφκκεελλεεοο  ζζεε  ππααξξφφκκννηηεεοο  ππεεξξηηππηηψψζζεεηηοο  κκεεζζφφδδννππ  ααλληηηηζζηηήήξξηημμεεοο,,  

δδεειιααδδήή  εε  θθααηηααζζθθεεππήή  ννηηννππδδήήππννηηεε  εείίδδννπποο  εεκκθθααλλννχχοο  ηηννίίρρννππ  ααλληηηηζζηηήήξξηημμεεοο  ήή  εε  εεππέέλλδδππζζεε  φφιιννππ  ηηννππ  κκεεηηψψππννππ  ηηννππ  

ππξξααλλννχχοο  κκεε  εεθθηηννμμεεππφφκκεελλνν  ζζθθππξξφφδδεεκκαα  θθααηη  ρρξξήήζζεε  κκννλλίίκκσσλλ  ααγγθθππξξίίσσλλ  ββξξίίζζθθεεηηααηη  ζζεε  ππιιήήξξεε  ααλληηίίζζεεζζεε  κκεε  ηηηηοο  ηηδδηηααίίηηεεξξεεοο  

ααηηζζζζεεηηηηθθέέοο  θθααηη  ππεεξξηηββααιιιιννλληηηηθθέέοο  ααππααηηηηήήζζεεηηοο  ππννππ  δδηηέέππννππλλ  ηηεελλ  ππεεξξηηννρρήή  ηηννππ  έέξξγγννππ..  

  ΘΘααηηφφππηηλλ  ηηννχχηηννππ  θθααηη  θθααηηφφππηηλλ  εεθθηηεεηηαακκέέλλεεοο  δδηηεεξξεεχχλλεεζζεεοο  φφιισσλλ  ηησσλλ  ππηηζζααλλψψλλ  ιιχχζζεεσσλλ,,  ααππννθθααζζίίζζζζεεθθεε  ααππφφ  ηηννπποο  

κκεειιεεηηεεηηέέοο  εε  εεθθααξξκκννζζζζεείίζζαα  ιιχχζζεε,,  εε  ννππννίίαα  έέρρεεηη  ηηαα  εεμμήήοο  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά::  

αα))      ΘΘααηηααζζθθεεππήή  ππααζζζζααιιφφηηννηηρρννππ  εελληηφφοο  ηηννππ  εεδδάάθθννπποο,,  ζζεε  ααππφφζζηηααζζεε  33..0000  mm  ππεεξξίίππννππ  ααππφφ  ηηνν  κκέέηησσππνν  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο..  ΝΝηη  

ππάάζζζζααιιννηη  έέρρννππλλ  δδηηάάκκεεηηξξνν  8800  εεθθααηη..  θθααηη  εε  ααππφφζζηηααζζεε  κκεεηηααμμχχ  ηηννπποο  εείίλλααηη  11..6600  mm..  ΝΝηη  ππάάζζζζααιιννηη  εεδδξξάάδδννλληηααηη  θθααηη  

ππααθθηηψψλλννλληηααηη  ζζηηνν  ππγγηηέέοο  ββξξααρρψψδδεεοο  ππππφφββααζζξξνν  ππννππ  ζζππλλααλληηήήζζεεθθεε  θθάάηησσ  ααππφφ  ηηνν  ππφφδδηη  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο  ((ββιι..  ΓΓεεσσηηεερρλληηθθήή  

ΚΚεειιέέηηεε))..  ΠΠηηεελλ  θθεεθθααιιήή  ηηννπποο  ππξξννββιιέέππεεηηααηη  θθεεθθααιιφφδδεεζζκκννοο  δδηηααζζηηάάζζεεσσλλ  11..0000  ΣΣ  11..0000  mm..  ΡΡνν  ζζππλλννιιηηθθφφ  κκήήθθννοο  ηηννππ  εελλ  

ιιφφγγσσ  ππααζζζζααιιφφηηννηηρρννππ  θθααηη  ηηννππ  ηηεερρλληηθθννχχ  ππννππ  εεδδξξάάδδεεηηααηη  ζζεε  ααππηηφφλλ  ((ββιι..  εεππφφκκεελλεε  ππααξξάάγγξξααθθνν))  εείίλλααηη  7700..4400  mm..  

ββ))    ΘΘααηηααζζθθεεππήή  ππιιάάθθααοο  ααππφφ  ννππιιηηζζκκέέλλνν  ζζθθππξξφφδδεεκκαα  ππάάρρννπποο  4400  εεθθ..,,  εε  ννππννίίαα  εείίλλααηη  αακκθθηηππξξννέέρρννππζζαα  ααππφφ  ηηννλλ  θθεεθθααιιφφδδεεζζκκνν  

ηησσλλ  ππααζζζζάάιισσλλ  θθααηη  έέρρεεηη  εειιάάρρηηζζηηνν  ζζππλλννιιηηθθφφ  ππιιάάηηννοο  66..5500mm..  ΖΖ  εελλ  ιιφφγγσσ  ππιιάάθθαα  ζζαα  θθέέξξεεηη  ππιιέέννλλ  ηηννλλ  δδξξφφκκνν,,  νν  ννππννίίννοο  

ζζαα  έέρρεεηη  εειιάάρρηηζζηηνν  ππιιάάηηννοο  66..0000  κκ..,,  εελλψψ  ζζηηνν  άάθθξξνν  ηηεεοο  ππξξννοο  ηηεελλ  ζζάάιιααζζζζαα  ππξξννββιιέέππεεηηααηη  ππππεεξξππςςσσκκέέλλνν  θθξξάάζζππεεδδνν  

ππιιάάηηννπποο  5500  εεθθααηη..  ηηνν  ννππννίίνν  θθέέξξεεηη  ζζηηεεζζααίίνν  ααζζθθααιιεείίααοο  ααππφφ  ννππιιηηζζκκέέλλνν  ζζθθππξξφφδδεεκκαα,,  χχςςννπποο  7700εεθθααηη..  &&  ππάάρρννπποο  2200  εεθθ..,,  

γγηηαα  ηηνν  ννππννίίνν  ππξξννββιιέέππεεηηααηη  εεζζσσηηεεξξηηθθήή  θθααηη  εεμμσσηηεεξξηηθθήή  ιιηηζζεεππέέλλδδππζζεε..  ΠΠηηεελλ  θθεεθθααιιήή  ηηννππ  εελλ  ιιφφγγσσ  ζζηηεεζζααίίννππ  

ππξξννββιιέέππννλληηααηη  κκεεηηααιιιιηηθθννίί  ννξξζζννζζηηάάηηεεοο  ΗΗΟΟΔΔ8800  χχςςννπποο  2200  εεθθααηη..,,  ννηη  ννππννίίννηη  ζζηηεεξξίίδδννππλλ  ρρεεηηξξννιιηηζζζζήήξξαα  ΦΦ22””..  ΠΠηηνν  άάιιιινν  

άάθθξξνν  ηηεεοο  ννδδννχχ  --  ππννππ  ζζππλλννξξεεχχεεηη  κκεε  ηηηηοο  ηηδδηηννθθηηεεζζίίεεοο  ––  ππξξννββιιέέππεεηηααηη  ππππφφγγεεηηννοο  εειιεεθθηηξξννκκεερρααλλννιιννγγηηθθφφοο  δδηηάάδδξξννκκννοο    γγηηαα  

ηηεελλ  κκεειιιιννλληηηηθθήή  δδηηέέιιεεππζζεε  ηησσλλ  δδηηθθηηχχσσλλ  ηηαα  ννππννίίαα  ζζήήκκεεξξαα  ππααλληηεειιψψοο  ααππννππζζηηάάδδννππλλ  θθάάηησσ  ααππφφ  ηηννλλ  ππππάάξξρρννλληηαα  δδξξφφκκνν..  

ΝΝ  εελλ  ιιφφγγσσ  δδηηάάδδξξννκκννοο  έέρρεεηη  εεζζσσηηεεξξηηθθέέοο  δδηηααζζηηάάζζεεηηοο  11..0055  ΣΣ  11..7755  mm  θθααηη  κκννξξθθψψλλεεηηααηη  ααππφφ  ηηννηηρρεείίαα  ππάάρρννπποο  1155  εεθθααηη..  ΖΖ  

ππιιάάθθαα  ννξξννθθήήοο  ηηννππ  δδηηααδδξξφφκκννππ  έέρρεεηη  ππάάρρννοο  2200  εεθθααηη..,,  δδηηφφηηηη  δδεελλ  ππππάάξξρρεεηη  ιιφφγγννοο  ––  ααππφφ  ππιιεεππξξάάοο  ααλληηννρρήήοο  ηηεεοο  ––  λλαα  

ππααξξαακκεείίλλεεηη  4400  εεθθααηη..  ΝΝ  εελλ  ιιφφγγσσ  δδηηάάδδξξννκκννοο  ππξξννββιιέέππεεηηααηη  λλαα  θθηηιιννμμεελλήήζζεεηη  δδίίθθηηππνν  χχδδξξεεππζζεεοο,,  ααππννρρέέηηεεππζζεεοο  

((ααθθάάζζααξξηηαα)),,  ηηεειιεεθθψψλλννππ  θθααηη  εειιεεθθηηξξηηθθννχχ  ξξεεχχκκααηηννοο  ((ρραακκεειιήή  θθααηη  κκέέζζεε  ηηάάζζεε))  θθααηη  θθααηηάά  ηηεελλ  κκφφξξθθσσζζήή  ηηννππ  έέρρννππλλ  

ιιεεθθζζεείί  ππππ’’φφςςεε  φφιιεεοο  ννηη  ζζρρεεηηηηθθέέοο  ππξξννδδηηααγγξξααθθέέοο  ηησσλλ  εεκκππιιεεθθννκκέέλλσσλλ  ππππεεξξεεζζηηψψλλ  θθννηηλλήήοο  σσθθεειιεείίααοο  ((εειιάάρρηηζζηηεεοο  

ααππννζζηηάάζζεεηηοο  κκεεηηααμμχχ  ηησσλλ  ααγγσσγγψψλλ,,  θθιιππ))..  ΓΓηηαα  ηηεελλ  εεμμππππεεξξέέηηεεζζεε  ηηννππ  σσοο  άάλλσσ  δδηηααδδξξφφκκννππ  ππξξννββιιέέππννλληηααηη  ηηξξίίαα  θθξξεεάάηηηηαα  

ΦΦ8800  εεθθααηη..,,  δδχχνν  ζζηηαα  άάθθξξαα  θθααηη  έέλλαα  ππεεξξίί  ηηνν  κκέέζζννλλ  ηηννππ  έέξξγγννππ..    

              ΡΡνν  σσοο  άάλλσσ  ηηεερρλληηθθφφ  ρρσσξξίίδδεεηηααηη  κκεε  ααξξκκννχχοο  ((ζζηηεελλ  ππιιάάθθαα  θθααηη  ζζηηννλλ  θθεεθθααιιφφδδεεζζκκνν))  ζζεε  55  εεππίί  κκέέξξννπποο  ηηκκήήκκααηηαα..    

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΚ9-ΗΒ5
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γγ))      ΘΘααηηααζζθθεεππήή  κκφφλληηκκσσλλ  εεδδααθθηηθθψψλλ  ήήιισσλλ  ((ξξάάββδδννηη  ØØ2288  ααλλάά  11..6600mm))  ζζεε  χχςςννοο  11..3300mm  ααππφφ  ηηνν  ππφφδδηη  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο..  

δδ))      ΘΘααηηααζζθθεεππήή  ηηννίίρρννππ  ααππφφ  ααξξγγννιιηηζζννδδννκκήή  ιιίίγγνν  ππηηνν  κκππξξννζζηηάά  ααππφφ  ηηνν  ππφφδδηη  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο  θθααηη  κκεε  χχςςννοο  ηηνν  ππννιιχχ  22..0000mm,,  κκεε  

ρρψψξξνν  θθχχηηεεππζζεεοο  ζζάάκκλλσσλλ  ππίίζζσσ  ααππφφ  ααππηηφφλλ..  

  ΚΚεε  ηηεελλ  σσοο  άάλλσσ  ιιχχζζεε  εεππηηηηππγγρράάλλεεηηααηη::  

αα))      ΚΚέέζζσσ  ηηννππ  ππααζζζζααιιφφηηννηηρρννππ  ααλληηηηζζηηεεξξίίδδεεηηααηη  φφιιεε  εε  ππεεξξηηννρρήή  ααλλάάλληηεε  ααππηηννχχ  θθααηη  θθππξξίίσσοο  ηηαα  θθηηίίζζκκααηηαα,,  εεηηδδηηθθάά  ζζεε  

ππεεξξίίππηησσζζεε  ηηζζρρππξξννχχ  ζζεεηηζζκκννχχ..  

ββ))    ΓΓηηααππιιααηηχχλλεεηηααηη  εε  ννδδφφοο  ((ααππφφ  44..5500  ζζεε  66..0000mm))  θθααηη  φφρρηη  κκφφλλνν  δδεελλ  εεππηηββααξξχχλλεεηηααηη  ηηνν  ππξξααλλέέοο,,  ααιιιιάά  ααππηηφφ  ααλλααθθννππθθίίδδεεηηααηη  

δδηηφφηηηη  φφιιαα  ηηαα  θθννξξηηίίαα  θθππθθιιννθθννξξίίααοο  κκεεηηααθθέέξξννλληηααηη  ππιιέέννλλ  κκέέζζσσ  ηηεεοο  άάθθαακκππηηεεοο  ππιιάάθθααοο  ααππφφ  ννππιιηηζζκκέέλλνν  ζζθθππξξφφδδεεκκαα  

ζζηηννπποο  ππααζζζζάάιιννπποο  θθααηη  ααππφφ  εεθθεείί  ζζηηνν  ππγγηηέέοο  ββξξααρρψψδδεεοο  ππππφφββααζζξξνν  φφππννππ  ααππηηννίί  εεδδξξάάδδννλληηααηη..  

γγ))    ΑΑλληηηηζζηηεεξξίίδδεεηηααηη  ηηνν  ηηκκήήκκαα  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο  κκππξξννζζηηάά  ααππφφ  ηηννπποο  ππααζζζζάάιιννπποο  ––  σσοο  ππξξννοο  ηηεε  ζζππλλννιιηηθθήή  ««ααππννθθφφιιιιεεζζεε»»  --  κκέέζζσσ  

ηησσλλ  κκφφλληηκκσσλλ  εεδδααθθηηθθψψλλ  εειιψψζζεεσσλλ..  

δδ))      ΝΝ  ηηννίίρρννοο  ααππφφ  ααξξγγννιιηηζζννδδννκκήή,,  ααθθ’’  εελλφφοο  κκεελλ  θθξξχχββεεηη  ηηεελλ  θθεεθθααιιήή  ηησσλλ  εειιψψζζεεσσλλ,,  ααθθ’’  εεηηέέξξννππ  δδεε  ππααίίδδεεηη  ηηνν  ξξφφιινν  

««ββξξααρρννππααγγίίδδααοο»»  γγηηαα  ηηαα  ππννιιχχ  κκηηθθξξάά  ζζξξααχχζζκκααηηαα  ππννππ  ζζαα  κκππννξξννχχζζααλλ  θθααηηάά  θθααηηξξννχχοο  λλαα  ααππννθθννιιιιεεζζννχχλλ  ιιφφγγσσ  θθππζζηηθθήήοο  

δδηηάάββξξσσζζεεοο  ααππφφ  ηηνν  κκέέηησσππνν  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο..  ΔΔδδψψ  ππξξέέππεεηη  λλαα  ζζεεκκεεηηψψζζννππκκεε  φφηηηη  εε  εεππηηθθααλλεεηηααθθήή  δδηηάάββξξσσζζεε  ηηννππ  κκεεηηψψππννππ  

ηηννππ  ππξξααλλννχχοο  ααππφφ  ηηαα  ζζηηννηηρρεείίαα  ηηεεοο  θθχχζζεεοο  ((άάλλεεκκννοο,,  ββξξννρρήή))  εείίλλααηη  κκίίαα  δδηηααδδηηθθααζζίίαα  εε  ννππννίίαα  έέρρεεηη  ππννιιχχ  ββξξααδδεείίαα  ρρξξννλληηθθήή  

εεμμέέιιηημμεε  ζζεε  ζζρρέέζζεε  κκεε  ηηννλλ  ππξξννββιιεεππφφκκεελλνν  ααππφφ  ηηηηοο  ηηζζρρχχννλληηεεοο  θθααλλννλληηζζκκννχχοο  ρρξξφφλλνν  δδσσήήοο  ηηννππ  έέξξγγννππ  ((5500  ρρξξφφλληηαα))..  

ΡΡέέιιννοο,,  νν  εελλ  ιιφφγγσσ  ηηννίίρρννοο  ααλλααββααζζκκίίδδεεηη  ααηηζζζζεεηηηηθθάά  ηηεελλ  εελλ  ιιφφγγσσ  ππεεξξηηννρρήή,,  εε  ννππννίίαα  ααππννηηεειιεείί  θθααηη  ηηνν  ππίίζζσσ  φφξξηηνν  ηηεεοο  

ππααξξααιιίίααοο..  

  ΣΣαα  ρρααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθάά  ηηεεοο  ππππννππεεξξηηννρρήήοο  ““ΓΓ””  εείίλλααηη::  

  ΎΎςςννοο  ππξξααλλννχχοο  ηηνν  ππννιιχχ  66..0000mm,,  κκεε  ηηεελλ  θθχχξξηηαα  ππααξξααιιηηααθθήή  ννδδφφ  ––  ππιιάάηηννπποο  --66..0000mm  ––  ζζηηεελλ  θθννξξππθθήή  ηηννππ  

ππξξααλλννχχοο..  ΡΡνν  κκέέηησσππνν  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο  ππααξξννππζζηηάάδδεεηη  εεθθηηεεηηαακκέέλλεεοο  ππξξφφζζθθααηηεεοο  ααζζηηννρρίίεεοο..  ΑΑππηηφφ,,  ζζεε  ζζππλλδδππααζζκκφφ  κκεε  ηηνν  

θθααθθήήοο  ππννηηφφηηεεηηννοο  εεδδααθθηηθθφφ  ππιιηηθθφφ  ((κκεε  ζζππλλεεθθηηηηθθφφ  ααξξγγηηιιψψδδεεοο  αακκκκννρράάιιηηθθνν))  ζζεεκκααίίλλεεηη  φφηηηη  ππππάάξξρρεεηη  άάκκεεζζννοο  θθίίλλδδππλλννοο  

ζζππλλννιιηηθθήήοο  ααζζηηννρρίίααοο  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο  θθααηη  θθααηηααζζηηξξννθθήή  ηηεεοο  ννδδννχχ,,  ηηνν  ννππννίίνν  ααππεεδδεείίρρζζεε  θθααηη  ππππννιιννγγηηζζηηηηθθάά  θθααηηάά  ηηννπποο  

γγεεσσηηεερρλληηθθννχχοο  ππππννιιννγγηηζζκκννχχοο..  

  ΔΔππεεηηδδήή  ηηνν  εεδδααθθηηθθφφ  ππιιηηθθφφ  εείίλλααηη  κκεε  ζζππλλεεθθηηηηθθφφ,,  εεδδψψ  δδεε  κκππννξξεείί  λλαα  εεθθααξξκκννζζζζεείί  εε  κκέέζζννδδννοο  ηηννππ  ««εεζζσσηηεεξξηηθθννχχ»»  

ππααζζζζααιιφφηηννηηρρννππ,,  φφππσσοο  έέγγηηλλεε  ζζηηεελλ  ππππννππεεξξηηννρρήή  ««ΑΑ»»,,  γγηηααηηίί  ζζαα  ππππήήξξρρεε  ααζζηηννρρίίαα  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο  κκππξξννζζηηάά  ααππφφ  ηηννπποο  

ππααζζζζάάιιννπποο..  

  ΘΘααηηφφππηηλλ  ηηννχχηηννππ  ααππννθθααζζίίζζζζεεθθεε  ααππφφ  ηηννπποο  κκεειιεεηηεεηηέέοο  εε  θθααηηααζζθθεεππήή  εελλφφοο  ηηππππηηθθννχχ  ηηννίίρρννππ  ααππφφ  ννππιιηηζζκκέέλλνν  

ζζθθππξξφφδδεεκκαα,,  εεδδξξααδδφφκκεελλννππ  ζζεε  ζζππζζηηννηηρρίίαα  ααππφφ  ππααζζζζάάιιννπποο  ØØ8800//11..6600mm..  ΖΖ  ζζεεκκεειιίίσσζζεε  ηηννππ  ηηννίίρρννππ  ζζεε  ππααζζζζάάιιννπποο  

θθξξίίζζεεθθεε  ααππααξξααίίηηεεηηεε  εεππεεηηδδήή  έέηηζζηη  ααππννθθεεχχγγννλληηααηη  ννηη  εεθθηηεεηηαακκέέλλεεοο  εεθθζζθθααθθέέοο  ζζηηννλλ  ππφφδδαα  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο  γγηηαα  ηηεελλ  

θθααηηααζζθθεεππήή  εεππηηθθααλλεεηηααθθήήοο  ζζεεκκεειιίίσσζζεεοο  ((ππέέδδηηιιννππ)),,  θθααζζψψοο  εεππίίζζεεοο  θθααηη  εεμμ  ααηηηηίίααοο  ηηννππ  γγεεγγννλλφφηηννοο  φφηηηη  ηηνν  έέδδααθθννοο  ζζηηννλλ  

ππφφδδαα  ηηννππ  ππξξααλλννχχοο  έέρρεεηη  ηηδδηηααίίηηεεξξαα  ρραακκεειιήή  ααλληηννρρήή  θθααηη  ζζππλλεεππψψοο  εείίλλααηη  κκάάιιιιννλλ  ααθθααηηάάιιιιεειινν  γγηηαα  εεππηηθθααλλεεηηααθθήή  ζζεεκκεειιίίσσζζεε  

ηηννίίρρννππ  ηηέέηηννηηννππ  χχςςννπποο..  

  ΡΡνν  ππάάρρννοο  ηηννππ  ηηννίίρρννππ  εείίλλααηη  3300  εεθθααηη..  ζζηηεελλ  θθεεθθααιιήή  θθααηη  7700  εεθθααηη..  ζζηηννλλ  ππφφδδαα..  ΠΠηηεελλ  θθεεθθααιιήή  θθέέξξεεηη  θθξξάάζζππεεδδνν  

ππιιάάηηννπποο  5500  εεθθααηη..  κκεε  ζζηηεεζζααίίνν  ααζζθθααιιεείίααοο  ααππφφ  ννππιιηηζζκκέέλλνν  ζζθθππξξφφδδεεκκαα  θθααηη  κκεεηηααιιιιηηθθφφ  ««ηηεειιεείίσσκκαα»»  ζζηηεελλ  θθννξξππθθήή  ηηννππ,,  

ίίδδηηνν  κκεε  εεθθεείίλλνν  ππννππ  εεθθααξξκκφφδδεεηηααηη  ζζηηεελλ  ππππννππεεξξηηννρρήή  ««ΑΑ»»..  

  ΠΠηηεελλ  φφςςεε  ηηννππ  ηηννίίρρννππ  ππξξννββιιέέππεεηηααηη  εεππέέλλδδππζζεε  κκεε  ααξξγγννιιηηζζννδδννκκήή  γγηηαα  ββεειιηηηησσκκέέλλνν  ααηηζζζζεεηηηηθθφφ  ααππννηηέέιιεεζζκκαα..  

66..  ηηννηηρρεείίαα  ρρωωξξννζζέέηηεεζζεεοο  ηηεεοο  ΠΠξξάάμμεεοο::  ΡΡ..ΘΘ..  ΘΘππππααξξηηζζζζίίννππ  

77..  ΠΠξξννϋϋππννιιννγγηηζζκκόόοο::  774455..000011,,0000  εεππξξψψ  ((κκεε  ΦΦ..ΞΞ..ΑΑ..2233%%))  

88..ΓΓηηάάξξθθεεηηαα  ππιιννππννίίεεζζεεοο  ::  88  κκήήλλεεοο  

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΣΣΗΗΜΜΑΑ  ΙΙΙΙ11  

ΠΠΙΙΝΝΑΑΚΚΑΑ  11  ::ΤΤΦΦΙΙΣΣΑΑΜΜΔΔΝΝΗΗ  ΓΓΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΗΗ  ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗ22  

ΈΈγγγγρρααφφοο  //  ααππόόφφαασσηη  

ΦΦοορρέέααςς  έέγγκκρριισσηηςς  ήή  

ααδδεειιοοδδόόττηησσηηςς  

ΑΑρριιθθμμόόςς  ππρρωωττ..//  

ηημμεερροομμηηννίίαα  

ΑΑππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  

ΜΜοοννεεμμββαασσιιάάςς    γγιιαα  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  

ππρροογγρρααμμμμααττιικκήήςς  σσύύμμββαασσηηςς  μμεε  ττηηνν  ΠΠεερριιφφέέρρεειιαα  

ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ  

ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  

ΜΜοοννεεμμββαασσιιάάςς  

........................//22001111  

ΑΑππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ      

ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ  γγιιαα  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  

ππρροογγρρααμμμμααττιικκήήςς  σσύύμμββαασσηηςς  μμεε  ττοο  ΔΔήήμμοο  

ΜΜοοννεεμμββαασσιιάάςς  

ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  

ΠΠεελλοοπποοννννήήσσοουυ  

......................//22001111  

                                                 
11    ΤΤοο  ππεερριιεεττόόμμεεννοο  ηηωωνν  ππιιννάάκκωωνν  εείίννααιι  εεννδδεειικκηηιικκόό..  

22    ΣΣηηοονν  ΠΠίίνναακκαα  κκααηηααγγρράάθθοοννηηααιι  όόλλαα  ηηαα  έέγγγγρρααθθαα  κκααιι  ααπποοθθάάζζεειιςς  πποοσσ  ααθθοορροούύνν  ζζηηοο  ΈΈρργγοο  κκααιι  έέττοοσσνν  εεκκδδοοθθεείί,,  ππττ  ηηίίηηλλοοιι  

ιιδδιιοοκκηηηηζζίίεεςς  εεγγκκρριιηηιικκέέςς  ααπποοθθάάζζεειιςς  μμεελλεεηηώώνν,,  ππεερριιββααλλλλοοννηηιικκοοίί  όόρροοιι,,  γγννωωμμοοδδοοηηήήζζεειιςς  κκλλππ..  ΣΣεε  ππεερρίίππηηωωζζηη  σσπποοέέρργγωωνν  

ππέέρραανν  ηηοοσσ  εεννόόςς  οοιι  ΠΠίίνναακκεεςς  11  &&  22  ζζσσμμππλληηρρώώννοοννηηααιι  γγιιαα  κκάάθθεε  σσπποοέέρργγοο..  
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ΓΓννωωμμοοδδόόττηησσηη  55ηηςς  ΕΕφφοορρεείίααςς  ΒΒυυζζααννττιιννώώνν  ΑΑρρχχ//ττωωνν  

ΣΣππάάρρττηηςς  

55ηη  ΕΕ..ΒΒ..ΑΑ    

ΓΓννωωμμοοδδόόττηησσηη  ΕΕ΄́  ΕΕΠΠΚΚΑΑ    ΣΣππάάρρττηηςς  ΕΕ΄́ΕΕΠΠΚΚΑΑ      

ΈΈγγκκρριισσηη  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκώώνν  όόρρωωνν  ΝΝοομμ..  ΑΑυυττ//σσηη  ΛΛαακκωωννίίααςς    

ΓΓννωωμμοοδδόόττηησσηη  γγιιαα  ωωρριιμμόόττηητταα  μμεελλέέττηηςς  

ααπποο  ττοο  ΠΠεερριιφφ..  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ΔΔ..ΕΕ  

ΠΠεερριιφφ..  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο  ΔΔ..ΕΕ    

  

ΠΙΝΑΚΑ 2 : ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΗ 

(ΜΔΛΔΣΔ, ΔΓΚΡΙΔΙ, ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΔΙ Κ.Λ.Π.) 

Ενέργεια 
Υπεύθυνος φορέας 

κύριος του έργου φορέας υλοποίησης 

   

   

   

   

   

  

                  Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  296/2011. 
    

Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ. 
       Ν Ξξφεδξνο                           Ν Γξακκαηέαο                      Ρα  Κέιε 

 Αβδνχινο Ππχξνο  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Αθξηβέο Απφζπαζκα 

Κνιάνη 09-11-2011 
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Ξαπαδάθε Δπγελία 

   Κέληεο Γεψξγηνο Αιεηθέξε Ξαλαγηψηα 

Βνπλειάθεο Γεψξγηνο 
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 

Θαινγεξίλεο Ζιίαο 
Θνιιηάθνο Ησάλλεο 

Θνπηζνληθνιήο Σαξάιακπνο 
Ιχξαο Σαξάιακπνο 

Καξνχζεο Σαξάιακπνο 

Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο 
Ξεηξάθεο Σξήζηνο 

Ξξηθηάθε-Σ’’γξεγνξίνπ Ξαλ. 
Πνπξιάο Ησάλλεο 

Πππξηδάθνο Βαζίιεηνο 

Πηαζάθεο Ξαλαγηψηεο 
Ρζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 

Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο 
Κηραιφπνπινο Κηραήι 

Ληθνιηλάθνο Ξαλαγηψηεο 

Ξαπαδάθεο Γεψξγηνο 
Ρζάθνο Ξέηξνο 

Σαξακήο Αληψληνο 
Σξηζηάθνο Πηαχξνο 

Θξππσηφο Ξαλαγηψηεο 
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο 
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