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ΑΠΗΠΞ 1° - ΔΘΞΠΓΑΜΩΠΘΑ ΑΠΥΖ - ΑΠΛΞΔΘΑ ΣΟΖΠΔΡΘΑ
1.1 Ζ ΡΣΓΙΚΖΞΡ ΞΣ ΟΑΜΔΟΘΡΖΛΘΞΣ ΔΣΘΙΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ ποξκηοϋρρει Οαμελλήμιξ

Αμξιυςϊ Δημϊριξ Αουιςεκςξμικϊ Διαγχμιρμϊ ποξρυεδίχμ, με ςίςλξ: «ΑΠΥΘΔΙΞΜΘΙΞΡ
ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΡ ΓΘΑ ΖΜ ΑΜΔΓΔΠΡΖ ΙΘΠΘΑΙΞΣ ΡΣΓΙΠΞΖΛΑΞΡ ΡΥΞΚΖΡ ΙΑΚΩΜ ΔΥΜΩΜ
ΡΖ ΤΚΩΠΘΜΑ».
Διξογαμόςοια Αουή ςξσ Διαγχμιρμξϋ είμαι ςξ ΟΑΜΔΟΘΡΖΛΘΞ ΔΣΘΙΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ,
ςξ ξπξίξ είμαι και κϋοιξπ ςξσ έογξσ.
Θρςξρελίδα :www.uowm.gr
1.2

Αομϊδια σπηοερία πξσ θα διενάγει ςξ διαγχμιρμϊ (Διεσθϋμξσρα Σπηοερία) είμαι ςξ
Οαμεπιρςημιξ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ, σπξρςηοιζϊμεμξ απϊ ςη ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΥΜΘΙΩΜ
ΔΠΓΩΜ -

ΛΖΛΑ ΔΞΛΩΜ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΞΡ

(Έδοαπ),

ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑ ΔΣΘΙΖΡ

ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ.
Διεϋθσμρη:

Οεοιξυή Ε.Δ.Ο. , 50100, Ιξζάμη

ηλ. :

24610 52687

Fax :

24610 52685

Θρςξρελίδα :

www.pdm.gov.gr

Οληοξτξοίεπ και διεσκοιμήρειπ για ςξ διαγχμιρμϊ θα παοέυξμςαι καθημεοιμά, απϊ ςιπ
9:30 μέυοι ςιπ 13:30.
Οληοξτξοίεπ:

Ιχμρςαμςία Υαδιό.

ηλ. :

24610 56350

Fax :

24610 56301

E-mail :

kchadio@uowm.gr

1.3 Ξι Λελέςεπ θα καςαςεθξϋμ ρςξ Ιεμςοικϊ Οοχςϊκξλλξ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Δσςικήπ

Λακεδξμίαπ.
Διεϋθσμρη:

Οάοκξ Αγίξσ Δημηςοίξσ

αυ. Ιχδ. :

50131 Ιξζάμη

ηλ:

24610 56286

Fax :

24610 56271

Οληοξτξοίεπ και διεσκοιμήρειπ για ςξ διαγχμιρμϊ θα παοέυξμςαι ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ
Διξογαμόςοιαπ Αουήπ. Ζ Διξογαμόςοια Αουή θα δημξριξπξιήρει ξπξιαδήπξςε
εμδευϊμεμη μεςαβξλή ςχμ παοαπάμχ ρςξιυείχμ με αμάοςηρη ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ.
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ΑΠΗΠΞ 2Ξ - ΤΞΠΔΑΡ ΥΠΖΛΑΞΔΞΖΡΖΡ - ΘΡΥΣΞΜ ΗΔΡΛΘΙΞ ΟΚΑΘΡΘΞ
2.1 Τξοέαπ υοημαςξδϊςηρηπ είμαι η Οεοιτέοεια Δσςικήπ Λακεδξμίαπ – Δπιυειοηριακϊ
Οοϊγοαμμα Δσςικήπ Λακεδξμίαπ (ΔΡΟΑ 2014-2020) χπ σπξέογξ 1 & 2, με ςξ πξρϊ ςχμ
1.111.728,95, €, μέρχ ςηπ ποάνηπ: «ΑΜΑΟΣΝΖ ΙΘΠΘΑΙΩΜ ΔΓΙΑΑΡΑΡΔΩΜ
ΡΥΞΚΖΡ ΙΑΚΩΜ ΔΥΜΩΜ ΟΑΜΔΟΘΡΖΛΘΞΣ ΔΣΘΙΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ ΡΖ ΤΚΩΠΘΜΑ», με
κχδικϊ ΞΟΡ (MIS) 5030066 και με εμάοιθμξ ρςη ΡΑΔΟ 00512018ΔΟ00510016, ςξ
ξπξίξ καλϋπςει ςη δαπάμη ρϋμςανηπ ςηπ μελέςηπ, ςιπ δαπάμεπ ςχμ ποξβλεπξμέμχμ
βοαβείχμ και ςιπ δαπάμεπ ςχμ εναγξοόμ. Ζ αμξιβή ςχμ μελόμ ςηπ κοιςικήπ επιςοξπήπ
καλϋπςεςαι απϊ πϊοξσπ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ.
Ξ παοόμ Διαγχμιρμϊπ διενάγεςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ:
2.2 ηπ με αο. ποχς. ξικ. 26804/16-6-2011 απϊταρηπ Σ.Ο.Δ.Ι.Α. «Μέξ πλαίριξ

διεμέογειαπ ςχμ αουιςεκςξμικόμ διαγχμιρμόμ και γεμικά διαγχμιρμόμ μελεςόμ με
απξμξμή βοαβείχμ» (ΤΔΙ 1427Β' /2011) μεςά ςημ ςοξπξπξίηρη με ςημ σπ' αο.
22186/4-5-2012, απϊταρηπ Σ.Ο.Δ.Ι.Α (ΤΔΙ 1494Β'/2012), ϊπχπ ιρυϋει.
2.3 ημ

Δγκϋκλιξ

1/16-05-2017

Σπξσογείξσ

Οεοιβάλλξμςξπ

&

Δμέογειαπ

και

Σπηοεριόμ

(ΑΔΑ:ΦΠ64653Ο8-ΞΦ2) .
2.4 ξσ

Μ.4412/2016

Δημϊριεπ

Ρσμβάρειπ

Έογχμ,

Οοξμηθειόμ

(ποξραομξγή ρςιπ Ξδηγίεπ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ), ϊπχπ ιρυϋει.
2.5 ξσ Μ. 4472/2017 «Ρσμςανιξδξςικέπ διαςάνειπ Δημξρίξσ και ςοξπξπξίηρη διαςάνεχμ

ςξσ

μ.

4387/2016,

μεςαοοσθμίρεχμ,

μέςοα

μέςοα

εταομξγήπ

κξιμχμικήπ

ςχμ

ρςήοινηπ

δημξριξμξμικόμ
και

εογαριακέπ

ρςϊυχμ

και

οσθμίρειπ,

Λερξποϊθερμξ Ολαίριξ».
2.6 ξσ Μ.3833/2010 «Οοξρςαρία ςηπ εθμικήπ ξικξμξμίαπ – Δπείγξμςα μέςοα για ςημ

αμςιμεςόπιρη ςηπ δημξριξμξμικήπ κοίρηπ» (Τ.Δ.Ι. 40 Α/2010).
2.7 ξσ Μ.4129/2013 (ΤΔΙ52Α‟) «Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Μϊμχμ για ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ»,

ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει.
2.8 ξσ Μ. 4013/2011 (ΤΔΙ 204 Α‟) «Ρϋρςαρη Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ

Ρσμβάρεχμ και Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ.», ϊπχπ
ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει.
2.9 ξσ Μ.2690/1999 (ΤΔΙ45 Α‟) «Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και άλλεπ

διαςάνειπ» ϊπχπ ιρυϋει.
2.10 ξσ N.3548/2007 (ΤΔΙ 68 Α‟) «Ιαςαυόοιρη δημξριεϋρεχμ ςχμ τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ

ρςξ μξμαουιακϊ και ςξπικϊ ςϋπξ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ιρυϋει.
2.11 ξσ Μ.3861/2010(ΤΔΙ112Α‟/2010) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική

αμάοςηρη μϊμχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ
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ξογάμχμ ρςξ Διαδίκςσξ «Οοϊγοαμμα Διαϋγεια» και άλλεπ διαςάνειπ» και ςα ρυεςικά
έγγοατα εταομξγήπ.
2.12 ξσ Μ.4270/2014 (ΤΔΙ143 Α‟) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ

(εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) – δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ διαςάνειπ» ϊπχπ
ιρυϋει.
2.13 ξ ΟΔ 80/2016 (ΤΔΙ 145 Α‟) «Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ διαςάκςεπ»
2.14 ξσ Μ.3316/05 «Αμάθερη και εκςέλερη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ εκπϊμηρηπ μελεςόμ και

παοξυήπ ρσματόμ σπηοεριόμ και άλλεπ διαςάνειπ»(ΤΔΙ 42 Α'), ϊπχπ ιρυϋει.
2.15 ξσ Μ.3919/2011 «Αουή ςηπ επαγγελμαςικήπ ελεσθεοίαπ, καςάογηρη αδικαιξλϊγηςχμ

πεοιξοιρμόμ ρςημ ποϊρβαρη και άρκηρη επαγγελμάςχμ» (Α'/32), ϊπχπ ιρυϋει.
2.16 ξσ Μ.4278/2014 (Α΄157) και ειδικϊςεοα ςξ άοθοξ 59 ασςξϋ «Άορη πεοιξοιρμόμ

ρσμμεςξυήπ εογξληπςικόμ επιυειοήρεχμ ρε δημϊρια έογα»
2.17 ξσ Μ. 4024/2011, ΤΔΙ 226 Α /27-10-2011, «Ρσμςανιξδξςικέπ οσθμίρειπ, εμιαίξ

μιρθξλϊγιξ- βαθμξλϊγιξ, εογαριακή ετεδοεία και άλλεπ διαςάνειπ εταομξγήπ ςξσ
μερξποϊθερμξσ πλαιρίξσ δημξριξμξμικήπ ρςοαςηγικήπ 2012 - 2015».
2.18 ξσ Μ. 3833/2010 «Οοξρςαρία ςηπ εθμικήπ ξικξμξμίαπ- Δπείγξμςα μέςοα αμςιμεςόπιρηπ

ςηπ δημξριξμξμικήπ κοίρηπ» (Α'/40), ϊπχπ ιρυϋει.
2.19 ξσ Ο.Δ.60/2017, «Έγκοιρη ςξπικξϋ οσμξςξμικξϋ ρυεδίξσ ρςημ εκςϊπ εγκεκοιμέμξσ

οσμξςξμικξϋ ρυεδίξσ και εκςϊπ ξοίχμ ξικιρμξϋ πεοιξυή ποόημ Ακαδημίαπ ςηπ
Δημξςικήπ Δμϊςηςαπ Τλόοιμαπ ςξσ Δήμξσ Τλόοιμαπ (Μ. Τλόοιμαπ), για ςξμ καθξοιρμϊ
υόοξσ αμέγεορηπ κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ
ρςη Τλόοιμα και δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ και καθξοιρμϊπ ϊοχμ και πεοιξοιρμόμ
δϊμηρηπ ασςξϋ».
2.20 ξσ Μ.4314/2014 (Α‟ 265) “Α) Για ςη διαυείοιρη, ςξμ έλεγυξ και ςημ εταομξγή

αμαπςσνιακόμ παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2014−2020, Β)
Δμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2012/17 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ
ςηπ 13ηπ Θξσμίξσ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ρςξ ελλημικϊ δίκαιξ, ςοξπξπξίηρη ςξσ μ.
3419/2005 (Α‟ 297) και άλλεπ διαςάνειπ”, ξ μ. 3614/2007 (Α‟ 267) «Διαυείοιρη, έλεγυξπ
και εταομξγή αμαπςσνιακόμ παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2007
-2013».
2.21 ξσ Ο.Δ. 696/1974 “Οεοί αμξιβόμ μηυαμικόμ δια ρϋμςανιμ μελεςόμ, επίβλεφιμ,

παοαλαβήμ

κλπ

Ρσγκξιμχμιακόμ, Σδοασλικόμ και Ιςιοιακόμ Έογχμ , χπ και

ξπξγοατικόμ, Ιςημαςξγοατικόμ

και Υαοςξγοατικόμ Δογαριόμ και ρυεςικόμ

ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ μελεςόμ” (Α' 301), ϊπχπ ιρυϋει, χπ ποξπ ςξ μέοξπ Β΄
(Οοξδιαγοατέπ) και χπ ρσγκοιςικϊ ρςξιυείξ για ςη ποξεκςίμηρη αμξιβόμ μελεςόμ πξσ
δεμ καλϋπςξμςαι απϊ ςξμ Ιαμξμιρμϊ αμξιβόμ.
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2.22 Ζ με αο. ΔΜΡγ/32129/ΤΜ 466/2017 Σπξσογική Απϊταρη (ΤΔΙ Β‟ 2519) «Έγκοιρη

Ιαμξμιρμξϋ Οοξεκςιμόμεμχμ Αμξιβόμ μελεςόμ και παοξυήπ ςευμικόμ και λξιπόμ
ρσματόμ επιρςημξμικόμ σπηοεριόμ καςά ςη διαδικαρία ςηπ παο. 8 δ ςξσ άοθοξσ 53
ςξσ μ. 4412/2016.
2.23 Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές διατάξεις (πλην αυτών που

ήδη προαναφέρθηκαν), καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν
από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε
διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κλπ.) που διέπει την ανάθεση και
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
2.24 ιπ ιρυϋξσρεπ ποξδιαγοατέπ για ςιπ αμαςιθέμεμεπ καςηγξοίεπ μελεςόμ.

Για ςξμ παοϊμςα διαγχμιρμϊ έυει ςηοηθεί η ποξβλεπϊμεμη απϊ ςξ μϊμξ διαδικαρία.
ΑΠΗΠΞ 3Ξ- ΥΑΠΑΙΖΠΑΡ ΞΣ ΔΠΓΞΣ - ΔΘΔΞΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ
3.1 ξ έογξ για ςημ ΑΜΔΓΔΠΡΖ ΙΘΠΘΑΙΞΣ ΡΣΓΙΠΞΖΛΑΞΡ ΡΥΞΚΖΡ ΙΑΚΩΜ ΔΥΜΩΜ ΡΖ
ΤΚΩΠΘΜΑ», θεχοείςαι ανιϊλξγξ ςευμικϊ έογξ ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 2
παο.2 και παο. 3.α.1 ςηπ με αο. ποχς. ξικ. 26804/16-6-2011 Απϊταρηπ Σ.Ο.Δ.Ι.Α..
3.2

Ξ Διαγχμιρμϊπ υαοακςηοίζεςαι χπ ρύμθεςξπ, αμξικςόπ διαγχμιρμόπ ποξρυεδίχμ
μελέςηπ σλξπξίηρηπ, εμόπ ρςαδίξσ καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 1 και ςχμ
πεοιπςόρεχμ α.2, β.2, γ.1, δ.1, ςηπ παο.2, ςηπ με αο. ποχς. ξικ. 26804/16-6-2011
απϊταρηπ Σ.Ο.Δ.Ι.Α., ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ με αο. ποχς.22186/04-05-2012
απϊταρη

Σ.ΟΔ.ΙΑ.

Ξ

διαγχμιρμϊπ

πεοιλαμβάμει

αουιςεκςξμική,

ρςαςική,

ηλεκςοξμηυαμξλξγική και γεχςευμική μελέςη.
3.3

Ζ ποξεκςιμόμεμη αμξιβή εκπϊμηρηπ ϊλχμ ςχμ μελεςόμ, ρϋμτχμα με ςξ ςεϋυξπ
δεδξμέμχμ και ρςξιυείχμ πξσ ρσμξδεϋει ςημ ποξκήοσνη, ρςξ πξρϊ ςχμ 1.008.151,56
€ ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ Τ.Ο.Α.
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Α/Α
1

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΣΗ

1.2 ΚΕΝΑΚ ΑΡΧΙΣΕΚΣΩΝΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΟΤ
1.3 ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΩΝΙΚΩΝ
1.4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΧΩΡΟΤ
ΤΝΟΛΟ (Α)

268,455.70
42,337.38
6,867.85
16,940.15
334,601.08

ΣΑΣΙΚΕ

2.1 ΣΑΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΣΙΡΙΩΝ

141,614.43

2.2 ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΣΑΣΙΚΩΝ
ΤΝΟΛΟ (Β)
3

Α' ΒΡΑΒΕΙΟ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΕ

1.1 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΣΙΡΙΑΚΩΝ

2

60% ΣΗ
ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ

3,433.92
145,048.35

ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ

3.1 ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΚΣΙΡΙΟΤ

171,657.79

3.2 ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΚΕΝΑΚ

32,867.95

3.3 ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝ
ΤΝΟΛΟ (Γ)
4 ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ
4.1 ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

6,867.84
211,393.58
20,753.58

ΤΝΟΛΟ (Δ)
4 ΑΤ - ΦΑΤ
4.1 ΤΝΣΑΞΗ ΑΤ ΦΑΤ

20,753.58
3,579.96

ΤΝΟΛΟ (Ε)

3,579.96

ΤΝΟΛΟ (Α)+(Β)+(Γ)+(Δ)+(Ε)

715,376.55

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ
(ΠΡΟΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ - Α' ΒΡΑΒΕΙΟ)

650,992.66

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 15%

64,383.89

97,648.90

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ

748,641.56

64,383.89

Φ.Π.Α 24%

179,673.97

15,452.14

ΤΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%

928,315.53

79,836.03

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΛΕΣΗ

1,008,151.56
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ΑΠΗΠΞ 4Ξ - ΡΞΥΞΡ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ
Ζ Αμαθέςξσρα Αουή επιδιόκει μέρχ ςηπ διαδικαρίαπ ςξσ Αουιςεκςξμικξϋ Διαγχμιρμξϋ μα
εναρταλίρει ςξμ καλϋςεοξ δσμαςϊ ρυεδιαρμϊ για ςημ αμέγεορη Ιςιοιακξϋ Ρσγκοξςήμαςξπ,
ρςξ ξπξίξ θα ρςεγαρςεί η Ρυξλή Ιαλόμ ευμόμ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ ρςη
Τλόοιμα.
Ρςϊυξπ ςξσ διαγχμιρμξϋ είμαι η αμέγεορη εμϊπ ρϋγυοξμξσ, λειςξσογικξϋ, εκπαιδεσςικξϋ
ρσγκοξςήμαςξπ, ςξ ξπξίξ θα εμςάρρεςαι ρςξ πεοιβάλλξμ ςξσ και θα απξςελεί ρημείξ
αματξοάπ για ςημ πϊλη ςηπ Τλόοιμαπ, αλλά και ςξ Οαμεπιρςήμιξ. Δπιδιόκεςαι η επιλξγή ςηπ
καλϋςεοηπ και πληοέρςεοηπ ποϊςαρηπ απϊ λειςξσογική, αιρθηςική, ςευμική και ξικξμξμική
άπξφη με βάρη ςιπ απαιςήρειπ ςηπ ςέυμηπ και ςηπ επιρςήμηπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ
αουόμ ςξσ βιξκλιμαςικξϋ ρυεδιαρμξϋ υχοίπ ποξραϋνηρη ςξσ κϊρςξσπ καςαρκεσήπ,
ποξκειμέμξσ μα ποξκϋφει ρσμξλικϊ απξςέλερμα με ρϋγυοξμξ και ποϊςσπξ αουιςεκςξμικϊ
εμδιατέοξμ.
Ζ επίςεσνη ςχμ παοαπάμχ ρςϊυχμ θα ρσμβάλει ρςημ βελςίχρη ςχμ ρσμθηκόμ εκπαίδεσρηπ
και ςημ αμάπςσνη ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ.
ΑΠΗΠΞ 5Ξ - ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ
ξ αμςικείμεμξ ςξσ διαγχμιρμξϋ ατξοά ρςημ αμέγεορη εμϊπ κςιοιακξϋ ρσγκοξςήμαςξπ
ρσμξλικήπ επιτάμειαπ 4.600,00 ς.μ. με σπϊγειξ ρσμξλικήπ επιτάμειαπ 1.000,00 ς.μ.
(βξηθηςικξί υόοξι, Ζ/Λ εγκαςαρςάρειπ) με ρϋγυοξμεπ αμςιλήφειπ ρυεδιαρμξϋ και
καςαρκεσήπ για ςη ρσμπλήοχρη ςχμ κςιοιακόμ σπξδξμόμ ςξσ Ο.Δ.Λ. ρςη Τλόοιμα.
Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ποέπει μα εναρταλίζξμςαι ςα παοακάςχ:


Αμάδεινη ςηπ ρημαρίαπ εμϊπ κςιοίξσ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ για ςιπ Ιαλέπ έυμεπ
ςξ ξπξίξ ξτείλει με ςημ παοξσρία ςξσ χπ δημϊριξ κςίοιξ μα αμαβαθμίρει ςημ πξιϊςηςα
ςξσ κςιοιακξϋ πεοιβάλλξμςξπ ςηπ Τλόοιμαπ και μα απξςελέρει κςίοιξ αματξοάπ



Βέλςιρςη υχοξθέςηρη ρςξ ξικϊπεδξ με ρκξπϊ ςημ εϋκξλη ποϊρβαρη ρε ασςϊ και ςημ
αομξμική έμςανη ρςξ τσρικϊ πεοιβάλλξμ



Ρϋμδερη με ςιπ ήδη σπάουξσρεπ κςιοιακέπ σπξδξμέπ, καθόπ εκεί ρςεγάζξμςαι ςξ
ερςιαςϊοιξ, η βιβλιξθήκη και ςξ κεμςοικϊ αμτιθέαςοξ ςηπ Οαμεπιρςημιξϋπξληπ ςηπ
Τλόοιμαπ και θα γίμεςαι κξιμή υοήρη ασςόμ απϊ ςιπ δσξ Ρυξλέπ



Δπάοκεια ςηπ ερχςεοικήπ ξογάμχρηπ ςχμ επί μέοξσπ ποξβλεπϊμεμχμ υόοχμ βάρει
ςξσ κςιοιξλξγικξϋ ποξγοάμμαςξπ, έςρι όρςε μα ποξβλέπει ςημ καςαλληλϊςεοη
διάςανη ασςόμ, παοέυξμςαπ ςη βέλςιρςη πξιϊςηςα ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ ρε
ϊλξσπ ςξσ υόοξσπ, ςϊρξ για ςξσπ διδάρκξμςεπ ϊρξ και για ςξσ τξιςηςέπ.



Δταομξγή ςχμ αουόμ βιξκλιμαςικξϋ ρυεδιαρμξϋ και υοήρη αμαμεόριμχμ πηγόμ
εμέογειαπ



ήοηρη ςχμ καμξμιρμόμ για ςημ αρταλή κίμηρη και ενσπηοέςηρη

αςϊμχμ με

κιμηςικά ποξβλήμαςα (Α.Λ.Δ.Α.)
Σελίδα 8

18PROC004068920 2018-11-26


Δλαυιρςξπξίηρη ςξσ κϊρςξσπ καςαρκεσήπ, ρσμςήοηρηπ και λειςξσογίαπ ςξσ
ρσγκοξςήμαςξπ μέρα απϊ ρϋγυοξμεπ αμςιλήφειπ ρυεδιαρμξϋ και καςαρκεσήπ



Διαμϊοτχρη σπαίθοιχμ υόοχμ ρςάρηπ, ρσγκέμςοχρηπ, ποξρχοιμήπ ή μϊμιμηπ
έκθερηπ

καλλιςευμικόμ

έογχμ,

βιχμαςικόμ

εογαρςηοίχμ,

καλλιςευμικόμ

εκδηλόρεχμ κ.λπ. ρσμξλικήπ έκςαρηπ 1.000 ς.μ.


Απϊδξρη επιτάμειαπ ρςξ ρϋμξλξ ςηπ διάςανηπ ςξσ ξικξπέδξσ και ρε καςάλληλη θέρη
(καςά ςη κοίρη ςξσ μελεςηςή) με ποξξοιρμϊ ςημ επιβίβαρη – απξβίβαρη και
τξοςξεκτϊοςχρη ενξπλιρμξϋ καλλιςευμικόμ δοαρςηοιξςήςχμ κ.α.



Οοϊβλεφη υόοχμ ρςάθμεσρηπ ενσπηοέςηρηπ κςιοίξσ ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ.
ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία, αθοξιρςικά με ασςέπ πξσ θα σπάουξσμ ρςξ
σπϊγειξ.
ΟΑΠΑΖΠΖΡΔΘΡ



Ζ υοήρη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ κςιοίξσ έυει βαρικά υαοακςηοιρςικά κςιοίξσ
ςοιςξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ και ρσμεπόπ έυει ρσγκεκοιμέμεπ απαιςήρειπ πξσ ποέπει μα
λητθξϋμ σπϊφη καςά ςξμ ρυεδιαρμϊ.



Δεμ σπάουξσμ ρσγκεκοιμέμξι πεοιξοιρμξί ρςημ υοήρη σλικόμ για ςημ καςαρκεσή ςχμ
τεοϊμςχμ και ςχμ τεοϊμεμχμ ρςξιυείχμ ςχμ εγκαςαρςάρεχμ. Οαοϊλα ασςά, ςα
σλικά πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ ξτείλξσμ μα είμαι ρσμβαςά με ςξ τσρικϊ ςξπίξ και ςιπ
ιδιαίςεοεπ κλιμαςξλξγικέπ ςξπικέπ ρσμθήκεπ.



Ξι κάθε τϋρεχπ διαμξοτόρειπ σπϊγειχμ υόοχμ θα λάβξσμ σπϊφη ςα γεχλξγικά
υαοακςηοιρςικά ςηπ πεοιξυήπ.



Ζ ςελική ποϊςαρη διαμϊοτχρηπ ςξσ πεοιβάλλξμςα υόοξσ ξτείλει μα λαμβάμει
σπϊφη ςιπ ιδιαίςεοεπ ςξπικέπ ρσμθήκεπ κλίμαςξπ και υλχοίδαπ. Ζ επιλξγή ςχμ σλικόμ
και η γεμικϊςεοη ανιξπξίηρη ςξσ ποαρίμξσ, θα ποέπει μα ενσπηοεςεί ςημ κάθε
αουιςεκςξμική ποϊςαρη με έμταρη ρςιπ ρσμθήκεπ ποϊρβαρηπ, άμερηπ ρκιαρμξϋ
κ.λπ.



Ρςξ τάκελξ ςξσ Διαγχμιρμξϋ επιρσμάπςεςαι εγκεκοιμέμξ απϊ ςξ Σπξσογείξ Οαιδείαπ
και Ηοηρκεσμάςχμ Ιςιοιξλξγικϊ Οοϊγοαμμα.



Οοξβλέπεςαι η αμάθερη μελέςηπ ρςη βοαβεσθείρα ποϊςαρη απϊ ςη Διξογαμόςοια
Αουή.



Ξ

ποξωπξλξγιρμϊπ

έογξσ

θα

ποέπει

μα

είμαι

μέυοι

9.200.000,00€

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ Τ.Ο.Α. με μία εσελινία + 20%, αμ κοιθεί απαοαίςηςξ.
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ΑΠΗΠΞ 6° - ΟΠΞΫΟΞΗΔΡΔΘΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΡΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞ
6.1 Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμϊ έυξσμ τσρικά ή μξμικά ποϊρχπα, ςα ξπξία
καςέυξσμ ςημ απϊ ςξ Μϊμξ ξοιζϊμεμη άδεια άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ
ρςημ Δλλάδα ή ρε άλλξ κοάςξπ, ρϋμτχμα άοθοξ 77 ςξσ Μ.4412/16και ςξ άοθοξ 3 ςηπ
με αο. ποχς. Ξικ. 26804/16-6-2011 απϊταρηπ Σ.Ο.Δ.ΙΑ. «Μέξ πλαίριξ διεμέογειαπ ςχμ
αουιςεκςξμικόμ διαγχμιρμόμ και γεμικά ςχμ διαγχμιρμόμ μελεςόμ με απξμξμή
βοαβείχμ» (ΤΔΙ1427/Β'/16.06.2011).


Αουιςέκςξμα μηυαμικξϋ ΑΔΘ , για ςημ εκπϊμηρη ςηπ αουιςεκςξμικήπ μελέςηπ και
ςηπ μελέςηπ πεοιβάλλξμςξπ υόοξσ.



Οξλιςικξϋ μηυαμικξϋ ΑΔΘ, για ςημ εκπϊμηρη ςηπ ρςαςικήπ μελέςηπ.



Ληυαμξλϊγξσ ηλεκςοξλϊγξσ μηυαμικξϋ ΑΔΘ ή μηυαμξλϊγξσ μηυαμικξϋ ΑΔΘ ή
ηλεκςοξλϊγξσ μηυαμικξϋ ΑΔΘ για ςημ εκπϊμηρη ςηπ ηλεκςοξμηυαμξλξγικήπ
μελέςηπ (Ζ/Λ εγκαςαρςάρειπ, τχςιρμϊπ κλπ).



Οξλιςικξϋ μηυαμικξϋ ΑΔΘ για ςημ εκπϊμηρη ςηπ γεχςευμικήπ μελέςηπ.

Διεσκοιμίζεςαι ϊςι δεμ θα γίμει απξδεκςή η ρσμμεςξυή άλλχμ ειδικξςήςχμ μηυαμικόμ
για ςημ εκπϊμηρη ςχμ μελεςόμ, πέοαμ ασςόμ πξσ αματέοξμςαι ρςξ κάθε παοαπάμχ
εδάτιξ ςηπ ποξκήοσνηπ.
6.2 Ζ εγγοατή ρςξ μηςοόξ μελεςηςόμ και η λήφη αμςίρςξιυηπ ςάνηπ πςσυίξσ πξσ ξοίζεςαι
ρςα άοθοα 39 και 40 ςξσ Μ. 3316/05, ςα ξπξία διαςηοξϋμςαι ρε ιρυϋ μέυοι ςημ έκδξρη
ςξσ Οοξεδοικξϋ Διαςάγμαςξπ ςξσ άοθοξσ 83 ςξσ Μ. 4412/2016, καθόπ και ρςα Ληςοόα
(ΛΖΔ) ςξσ άοθοξσ 118 ςξσ Μ. 4472/2017, δεμ απξςελεί ποξαπαιςξϋμεμξ για ςη
ρσμμεςξυή ρςξ διαγχμιρμϊ (απϊταρη 26804/2011 ΣΟΔΙΑ - ΤΔΙ 1427/Β‟/16-6-2011).
6.3 Ξι ρσμμεςέυξμςεπ μπξοξϋμ ποξαιοεςικά μα ρσμεογαρθξϋμ και με άλλεπ ειδικϊςηςεπ,
υχοίπ σπξυοέχρη ςηπ Διξογαμόςοιαπ Αουήπ για καςαβξλή επιπλέξμ αμξιβήπ πέοαμ
ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ βοαβείχμ και υχοίπ σπξυοέχρη αμάθερηπ ςηπ μελέςηπ.
6.4 α απξδεικςικά ςξσ δικαιόμαςξπ ρσμμεςξυήπ κάθε διαγχμιζξμέμξσ σπξβάλλξμςαι μϊμξ
ρε έμςσπη μξοτή, ρε κλειρςϊ τάκελξ, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ άοθοξ 17.2
ςηπ παοξϋραπ, και είμαι ςα ενήπ:
α) Άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ ρε αμςίγοατξ
β)Οιρςξπξιηςικϊ

εγγοατήπ

ρςξμ

επαγγελμαςικϊ

τξοέα

ςηπ

υόοαπ

εγκαςάρςαρηπ ςξσ.
γ) Ρσμπληοχμέμξ απϊ κάθε ρσμμεςέυξμςα ςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ
Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ), άοθοξ 79 παο. 3, Μ.4412/2016 (ΤΔΙ Α‟147). Δπιρσμάπςεςαι
ρυεςικϊ έγγοατξ χπ ποϊςσπξ.
Ζ μη ποξρκόμιρη ςχμ απξδεικςικώμ δικαιώμαςξπ ρσμμεςξυήπ κάθε διαγχμιζξμέμξσ
απξςελεί λόγξ απξκλειρμξύ.
6.5 Ζ ρσμμεςξυή ςχμ εμδιατεοξμέμχμ ρςξμ Διαγχμιρμϊ έυει χπ ασςξδίκαιη ρσμέπεια ςημ
πλήοη και υχοίπ επιτσλάνειπ απξδξυή ςχμ ϊοχμ ςηπ παοξϋραπ Οοξκήοσνηπ.
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6.6

Απξκλείξμςαι

απϊ

ςξ

διαγχμιρμϊ

(απϊταρη

26804/2011

ΣΟΔΙΑ

-

ΤΔΙ

1427/Β‟/16-6-2011, άοθοξ 3, παοάγοατξπ 3β):


Ιάθε ποϊρχπξ πξσ έυει ρσμμεςάρυει με ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ ρςημ ποξπαοαρκεσή
και ρςη ρϋμςανη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ.



α μέλη ςηπ Ιοιςικήπ Δπιςοξπήπ.



α ποϊρχπα πξσ ρσμδέξμςαι με ςα αμχςέοχ ποϊρχπα άμερα επαγγελμαςικά ή
έυξσμ με ασςά ρσγγέμεια ποόςξσ έχπ δεϋςεοξσ βαθμξϋ.



ξ ποξρχπικϊ ςηπ Διξογαμόςοιαπ Αουήπ πξσ σπηοεςεί ρήμεοα και έχπ ςη λήνη
ςξσ διαγχμιρμξϋ.



Ξι ρσμμεςέυξμςεπ πξσ δεμ έυξσμ τξοξλξγική και αρταλιρςική εμημεοϊςηςα
καθόπ και ξι έυξμςεπ λϊγξσπ απξκλειρμξϋ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 73 ςξσ Μ.
4412/2016, έμαμςι ςχμ ξπξίχμ σπξβάλλεςαι σπεϋθσμη δήλχρη απϊ ςξσπ
ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ ΔΔΔΡ.

Για ςημ καςαβξλή ςχμ βοαβείχμ και εναγξοόμ είμαι απαοαίςηςη η ποξρκϊμιρη τξοξλξγικήπ
και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ.

ΑΠΗΠΞ 7° - ΥΠΖΛΑΘΙΑ ΒΠΑΒΔΘΑ - ΔΝΑΓΞΠΔΡ - ΑΟΞΕΖΛΘΩΡΔΘΡ
7.1 Για ςξ καθξοιρμϊ ςχμ βοαβείχμ ελήτθη σπϊφη ςξ άοθοξ 11 παο. 3 ςηπ Σ.Α.
26804/16-06-2011 Σ.ΟΔ.Ι.Α., ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ Σ.Α. 22189/04-05-2012
Σ.ΟΔ.Ι.Α. ξ ρσμξλικϊ υοημαςικϊ πξρϊ ςχμ βοαβείχμ καθξοίζεςαι ίρξ με ςξ 20% ςξσ
καςόςαςξσ ξοίξσ ςηπ ρσμξλικήπ ποξεκςιμόμεμηπ αμξιβήπ εκπϊμηρηπ μελέςηπ ρε
εταομξγή ςξσ Ιαμξμιρμξϋ Οοξεκςιμόμεμχμ Αμξιβόμ ςξσ Σπξσογείξσ Σπξδξμόμ και
Λεςατξοόμ Αοιθμ ΔΜΡγ/32129/ΤΜ 466/16.-5-2017 (ΤΔΙ 2519/Β‟/20-07-2017) και
ρϋμτχμα και με ςξ αοθ. 9.6 ςηπ παοξϋρηπ ποξκήοσνηπ ξοίζεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ
177.413,41 € με ΤΟΑ.
Ρςξ Διαγχμιρμϊ θα απξμεμηθξϋμ ρσμξλικά ςα παοακάςχ υοημαςικά βοαβεία
Α/Α

ΙΑΖΓΞΠΘΑ ΛΔΚΔΖΡ
ΡΣΜΞΚΞ

ΡΣΜΞΚΞ
ΒΠΑΒΔΘΩΜ ΑΜΑ
ΔΘΔΞΡ ΛΔΚΔΖΡ

Α' ΒΠΑΒΔΘΞ
(45%)

Β' ΒΠΑΒΔΘΞ
(33%)

Γ' ΒΠΑΒΔΘΞ
(22%)

143,075.32

64,383.89

47,214.86

31,476.58

ΤΟΑ ΒΠΑΒΔΘΩΜ 24%

34,338.09

15,452.13

11,331.57

7,554.38

ΡΣΜΞΚΞ ΒΠΑΒΔΘΩΜ

177,413.41

79,836.02

58,546.43

39,030.96

Ξ επιμεοιρμϊπ ςηπ αμξιβήπ ςχμ βοαβείχμ αμά είδξπ και αμά καςηγξοία μελέςηπ θα
καθξοιρςεί απϊ κάθε διαγχμιζϊμεμξ με σπεϋθσμη δήλχρη, καςά ςημ παοάγοατξ 17.2
ςηπ παοξϋρηπ.
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Ολέξμ ςχμ αμχςέοχ βοαβείχμ, μεςά απϊ σπϊδεινη ςηπ Ιοιςικήπ Δπιςοξπήπ η ξπξία
δεμ είμαι δερμεσςική, η Διξογαμόςοια Αουή δϋμαςαι μα εναγξοάρει επιπλέξμ αοιθμϊ
ποξςάρεχμ, πξσ δεμ μπξοεί μα σπεοβαίμει ςιπ ςοείπ (3), αμςί ςξσ πξρξϋ ςχμ 2.000 €
έκαρςη (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ Τ.Ο.Α.), με ςημ ποξωπϊθερη ςηπ ρσγκαςάθερηπ
ςχμ μελεςηςόμ για ςημ παοαυόοηρη ςχμ πμεσμαςικόμ δικαιχμάςχμ ςηπ μελέςηπ.
7.2 Δάμ καςά ςξ ρςάδιξ ςξσ διαγχμιρμξϋ σπξβληθξϋμ λιγϊςεοεπ απϊ 10 δέκα ρσμμεςξυέπ,
ξ Διξογαμχςήπ μπξοεί μα επιλένει μία εκ ςχμ καςχςέοχ εμαλλακςικόμ:
α. Μα κηοϋνει ςξμ Διαγχμιρμϊ άγξμξ.
β. Μα ρσμευίρει καμξμικά ςημ ϊλη διαδικαρία ςξσ διαγχμιρμξϋ, εάμ
ςξσλάυιρςξμ

δϋξ

ποξςάρειπ

κοιθξϋμ

επαοκόπ

ανιϊλξγεπ

καςά

ςημ

βαθμξλϊγηρη ςηπ Ιοιςικήπ Δπιςοξπήπ.
7.3

Ρε ξπξιαδήπξςε πεοίπςχρη μαςαίχρηπ ςηπ κοίρηπ ςηπ Δπιςοξπήπ μεςά ςημ σπξβξλή
ςχμ

ποξςάρεχμ

ςχμ

διαγχμιζϊμεμχμ,

με

σπαιςιϊςηςα

ςξσ

Διξογαμχςή,

η

Διξογαμόςοια Αουή θα ποέπει μα επαμαλάβει ςξ διαγχμιρμϊ ρε μεςαγεμέρςεοη
καθξοιζϊμεμη ημεοξμημία απϊ ςημ Διξογαμόςοια Αουή, αλλιόπ ςξ ρσμξλικϊ πξρϊ ςχμ
βοαβείχμ θα μξιοαρςεί ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ Διαγχμιρμϊ, εμό ξι ποξςάρειπ θα
επιρςοατξϋμ ρςξσπ διαγχμιζϊμεμξσπ.
7.4

Ξι μελέςεπ πξσ θα βοαβεσθξϋμ και θα εναγξοαρςξϋμ, μεςά ςημ καςαβξλή ςχμ
αμςίρςξιυχμ υοημαςικόμ πξρόμ, αμήκξσμ ρςημ πλήοη κσοιϊςηςα ςξσ Οαμεπιρςημίξσ
Δσςικήπ Λακεδξμίαπ ρϋμτχμα πάμςα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 16 ςηπ Σ.Α.
26804/16-06-2011 Σ.ΟΔ.Ι.Α. (Τ.Δ.Ι. 1427 Β/2011).

7.5

ημ παςοϊςηςα ςχμ μελεςόμ διαςηοξϋμ ξι μελεςηςέπ ασςόμ υχοίπ δικαίχμα πεοαιςέοχ
απξζημίχρηπ ή αμςιςίμξσ καθξιξμδήπξςε ςοϊπξ απϊ ςξ Οαμεπιρςήμιξ Δσςικήπ
Λακεδξμίαπ.

7.6

Ζ Ιοιςική Δπιςοξπή διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα μημ απξμείμει ςξ ποόςξ ή ϊλα ςα βοαβεία,
ϋρςεοα απϊ αιςιξλϊγηρη, ετϊρξμ κοίμει ϊςι δεμ σπάουξσμ μελέςεπ πξσ μα επιλϋξσμ
βαρικέπ αμάγκεπ για ςημ λειςξσογία ςξσ έογξσ ή δεμ ικαμξπξιξϋμςαι βαρικέπ αιρθηςικέπ
απαιςήρειπ, ή έυξσμ παοξσριαρςεί λϋρειπ πξσ ξδηγξϋμ ρε απαοάδεκςεπ ξικξμξμικά ή
ςευμικά καςαρκεσέπ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ καςά ςημ κοίρη ςηπ Δπιςοξπήπ διαπιρςχθεί
επίπεδξ ποξςάρεχμ μη αμςαπξκοιμϊμεμξ ρςιπ απαιςήρειπ ςξσ, ξ διαγχμιρμϊπ
κηοϋρρεςαι άγξμξπ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ διαγχμιρμϊπ κηοσυθεί άγξμξπ δϋμαςαι η
Ιοιςική Δπιςοξπή μα ποξςείμει απξζημιόρειπ ρε αοιθμϊ μελεςόμ ίρξ με ςα
ποξβλεπϊμεμα βοαβεία, με πξρϊ πξσ δεμ μπξοεί μα σπεοβαίμει για κάθε μελέςη ςξ
πξρϊ ςξσ ςελεσςαίξσ βοαβείξσ. Ζ ποϊςαρη ασςή δεμ είμαι δερμεσςική για ςημ
Διξογαμόςοια Αουή.
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7.7

Ζ καςαβξλή ςχμ βοαβείχμ, ςχμ εναγξοόμ και ςχμ απξζημιόρεχμ (εάμ ποξκϋφξσμ),
ποξωπξθέςει ςημ παοάδξρη ρςξ Διξογαμχςή ϊλχμ ςχμ ρυεδίχμ και αουείχμ ςηπ
μελέςηπ ρε φητιακή μξοτή.

7.8

Ιαθ‟ ϊλη ςη διάοκεια ςξσ διαγχμιρμξϋ διαςηοείςαι η αμχμσμία ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ. Ζ
αμχμσμία

αίοεςαι

μεςά

ςη

λήνη

ςξσ

διαγχμιρμξϋ

για

ςξμ

ρκξπϊ

ςηπ

απξμξμήπ/καςαβξλήπ ςχμ βοαβείχμ και ςχμ εναγξοόμ. Οοξκειμέμξσ πεοί ξμαδικόμ
ρσμμεςξυόμ, η καςαβξλή ςχμ βοαβείχμ γίμεςαι με βάρη ςα πξρξρςά ρσμμεςξυήπ πξσ
δηλόμξμςαι εγγοάτχπ απϊ ςημ ξμάδα με έγγοατξ πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξμ
ρτοαγιρμέμξ τάκελξ ςχμ ρςξιυείχμ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ.
7.9

Για ςημ καςαβξλή ςχμ βοαβείχμ ξι μελεςηςέπ ξτείλξσμ μα ποξρκξμίρξσμ ςα
δικαιξλξγηςικά έγγοατα ςξσ άοθοξσ 80 ςξσ Μ. 4412/2016, έμαμςι ςχμ ξπξίχμ
σπξβλήθηκε ςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) ςξσ άοθοξσ 79 ςξσ Μ.
4412/2016.

ΑΠΗΠΞ 8° - ΡΣΜΗΔΡΖ ΙΠΘΘΙΖΡ ΔΟΘΠΞΟΖΡ
Ζ Ιοιςική Δπιςοξπή θα είμαι 7μελήπ και η ρϋμθερή ςηπ θα ξοιρθεί ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα
ρςξ άοθοξ 12 ςηπ Σ.Α. 26804/2011, Σ.ΟΔ.ΙΑ., ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ με αο.
22186/2012 Σ.Α.
8.1

α μέλη ςηπ Ιοιςικήπ επιςοξπήπ με ςξσπ Αμαπληοχςέπ ςξσπ ξοίζξμςαι χπ ενήπ:
Έμαπ (1) κοιςήπ αουιςέκςξμαπ «εκ ςχμ ποξρχπικξςήςχμ», πξσ επιλέγεςαι απϊ ςημ
Διξογαμόςοια αουή.
Έμαπ (1) κοιςήπ αουιςέκςξμαπ, εκποϊρχπξπ ςηπ Διξογαμόςοιαπ Αουήπ.
Έμαπ (1) κοιςήπ πξλιςικϊπ μηυαμικϊπ, εκποϊρχπξπ ςηπ Διξογαμόςοιαπ Αουήπ.
έρρεοιπ (4) κοιςέπ εκ ςχμ ξπξίχμ ξι ςοειπ (3) αουιςέκςξμεπ και έμαπ (1) μηχανολόγος
– ηλεκτρολόγος μηυαμικϊπ, απϊ ςξμ καςάλξγξ κοιςόμ αουιςεκςξμικόμ διαγχμιρμόμ ςηπ
παο.3 ςξσ άοθοξσ 12 ςηπ Σ.Α. 26804/16-06-2011 Σ.ΟΔ.Ι.Α., ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με
ςημ Σ.Α. 22189/04-052012 Σ.ΟΔ.Ι.Α. Ζ επιλξγή ςχμ κοιςόμ θα διεμεογηθεί με
κλήοχρη, με εσθϋμη ςξσ ΣΟΑΟΔΜ, απϊ ςξμ καςάλξγξ ςηπ καςηγξοίαπ μελέςηπ.

8.2

Δάμ κάπξιξ μέλξπ κοιςικήπ επιςοξπήπ δεμ είμαι ρε θέρη μα εκπληοόρει ςιπ
αομξδιϊςηςέπ ςξσ αμςικαθίρςαςαι απϊ ςξμ ξοιρμέμξ αμαπληοχςή ςξσ. Για ςξσπ κοιςέπ
ςηπ αμχςέοχ παοαγοάτξσ 3 η αμςικαςάρςαρη γίμεςαι απϊ ςξμ ξοιρμέμξ αμαπληοχςή
ςξσ (ρϋμτχμα με ςημ απϊταρη ρσγκοϊςηρηπ ςηπ επιςοξπήπ). Ρε πεοίπςχρη απξσρίαπ
ςξσ ςακςικξϋ και αμαπληοχμαςικξϋ μέλξσπ (ςχμ κοιςόμ ςηπ παο.3), ςϊςε η
αμςικαςάρςαρη γίμεςαι απϊ ςξ ποόςξ διαθέριμξ επιλαυϊμ μέλξπ καςά ςημ ρειοά
αματξοάπ ςξσπ ρςξ Οοακςικϊ κλήοχρηπ ςξσ Σ.Ο.Α.ΟΔ.Μ.

8.3 α μέλη ςηπ Ιοιςικήπ Δπιςοξπήπ αμείβξμςαι για ςιπ ποξρτεοϊμεμεπ σπηοερίεπ ςξσπ απϊ

ςη Διξογαμόςοια Αουή. Ξι αμξιβέπ ςξσπ ξοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςημ παο.1 ςξσ άοθοξσ
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21 ςξσ Μ.4024/Τ.Δ.Ι. 226Α'/2011. Ξι δαπάμεπ καλϋπςξμςαι απϊ πϊοξσπ ςξσ
Οαμεπιρςημίξσ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ.
8.4 Ζ ρσγκοϊςηρη ςηπ Ιοιςικήπ Δπιςοξπήπ θα ξοιρςικξπξιηθεί ςξσλάυιρςξμ 20 ημέοεπ ποιμ

ςημ λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ Οοξςάρεχμ (άοθοξ 12, παοάγοατξπ 4 ςηπ Σ.Α.
26804/2011 Σ.ΟΔ.Ι.Α.). Ζ απϊταρη ρσγκοϊςηρηπ ςηπ Ιοιςικήπ Δπιςοξπήπ θα
δημξριεσςεί ρςημ Δτημεοίδα ςηπ Ισβέομηρηπ καςά ςημ διάςανη ςξσ άοθοξσ 5, παο. 2,
πεοιπς. ιΒ' ςξσ Μ.3469/2006, Τ.Δ.Ι.131Α'/2006, ρϋμτχμα με ςξ αμχςέοχ
ποξαματεοϊμεμξ άοθοξ, και αμαοςάςαι ρςξ ποϊγοαμμα «Διαϋγεια», ρϋμτχμα με ςξμ
Μ.3861/2010.
8.5 Υοέη Οοξέδοξσ ςηπ Ιοιςικήπ Δπιςοξπήπ θα εκςελεί ξ κοιςήπ «εκ ποξρχπικξςήςχμ», (ξ

ξοιρμϊπ γίμεςαι απϊ ςη Διξογαμόςοια Αουή). Υοέη γοαμμαςέα ςηπ Ιοιςικήπ Δπιςοξπήπ
θα εκςελεί έμαπ (1) σπάλληλξπ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ, ξ ξπξίξπ
ξοίζεςαι (με ςξμ αμαπληοχςή ςξσ) με απϊταρη ςηπ Διξογαμόςοιαπ Αουήπ.
8.6 Ζ Διξογαμόςοια Αουή καλεί ςα μέλη ςηπ επιςοξπήπ και ςξσπ αμαπληοχςέπ ςξσπ, ςξσπ

αμακξιμόμει ςξμ ξοιρμϊ ςξσπ και ςξσπ γμχρςξπξιεί ςξ υοξμξδιάγοαμμα ςξσ
διαγχμιρμξϋ και ςα κοιςήοια πξσ έυει θέρει η ποξκήοσνη. Δπίρηπ αμαλϋει ρςα μέλη ςηπ
επιςοξπήπ ςημ ποξβλημαςική και ςιπ απαιςήρειπ ςξσ διαγχμιρμξϋ και ςξσπ γμχρςξπξιεί
ςιπ απαμςήρειπ ρςα σπξβληθέμςα εοχςήμαςα.
8.7 α μέλη ςηπ Ιοιςικήπ Δπιςοξπήπ δεμ μπξοξϋμ μα ρσμμεςάρυξσμ ρςξ γοατείξ μελεςόμ

ρςξ ξπξίξ θα αμαςεθεί η ξλξκλήοχρη ςηπ μελέςηπ.
ΑΠΗΠΞ 9Ξ - ΑΜΑΗΔΡΖ ΛΔΚΔΖΡ
9.1 Ζ Διξογαμόςοια Αουή αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη, ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ
διαςάνειπ, μα αμαθέρει ρςημ ξμάδα μελέςηπ πξσ θα πάοει ςξ 1ξ Βοαβείξ ςημ εκπϊμηρη
ςηπ μελέςηπ, ετϊρξμ απξταρίρει μα εκςελέρει μέοξπ ή ςξ ρϋμξλξ ςξσ έογξσ.
9.2 Ζ Διξογαμόςοια Αουή διαςηοεί ςξ δικαίχμα, ετϊρξμ ςξ κοίμει ρκϊπιμξ ρε πεοίπςχρη
μη απξμξμήπ ςξσ 1ξσ Βοαβείξσ, μα αμαθέρει ςημ ξοιρςική μελέςη ςξσ έογξσ ρςξμ καςά
ςημ ανιξλϊγηρη ποόςξ διακοιθέμςα.
9.3 Ξι αμάδξυξι μελεςηςέπ ξτείλξσμ ετϊρξμ δεμ καλϋπςξσμ απϊ πλεσοάπ δσμαμικϊςηςαπ
μελεςηςικξϋ πςσυίξσ ςιπ ρυεςικέπ απαιςήρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη
μξμξθερία μα ρσμεογαρθξϋμ για ςημ αμάληφη ςηπ μελέςηπ με άλλξ μελεςηςή ή
μελεςηςικϊ

γοατείξ

όρςε

μα

καλϋπςεςαι

η

απαιςξϋμεμη

δσμαμικϊςηςα.

Ξ

ρσμεογαζϊμεμξπ μελεςηςήπ σπξδεικμϋεςαι απϊ ςξσπ βοαβεσθέμςεπ μελεςηςέπ και
εγκοίμεςαι απϊ ςη Διξογαμόςοια Αουή. Οοιμ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ ξι
ποξςειμϊμεμξι μελεςηςέπ θα ποέπει μα πληοξϋμ ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ
Μ.4412/2016
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Ρσγκεκοιμέμα ςα πςσυία πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ εκπϊμηρη ςηπ ρσμξλικήπ μελέςηπ
είμαι:
ΡΣΜΞΚΘΙΖ
ΟΠΞΔΙΘΛΩΛΔΜΖ
ΑΛΞΘΒΖ (€)

ΛΔΚΔΖ

ΙΑΖΓΞΠΘΑ
ΛΔΚΔΖΡ

1

ΑΠΥΘΔΙΞΜΘΙΖ ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜΞΡ
ΥΩΠΞΣ

7

28.233,58

Β‟ και άμχ

2

ΑΠΥΘΔΙΞΜΘΙΖ ΙΘΠΘΞΣ

6

529.434,88

Δ‟

3

ΡΑΘΙΖ ΙΘΠΘΞΣ

8

241.747,25

Δ‟

4

ΖΚΔΙΠΞΛΖΥΑΜΞΚΞΓΘΙΑ ΙΘΠΘΞΣ

9

352.322,64

Δ‟

5

ΓΔΩΔΥΜΘΙΖ ΛΔΚΔΖ

21

34.589,30

Α‟ και άμχ

Α/Α

ΑΝΖ ΟΣΥΘΞΣ

9.4 Ιαςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ η Διξογαμόςοια Αουή ή Αμαθέςξσρα Αουή έυει ςξ
δικαίχμα διαςϋπχρηπ ρσμπληοχμαςικόμ καςεσθϋμρεχμ, ετϊρξμ ασςέπ δεμ απξλήγξσμ
ρε βαρική αλλαγή ςηπ κεμςοικήπ ιδέαπ ςηπ λϋρηπ πξσ βοαβεϋςηκε.
9.5 Ζ σπξυοέχρη αμάθερηπ ςηπ μελέςηπ ρςξ βοαβεσθέμςα μελεςηςή διαςηοείςαι για ςη
διξογαμόςοια αουή μέυοι ςέρρεοα (4) έςη και ετϊρξμ δεμ έυξσμ μεςαβληθεί ςα
ποαγμαςικά δεδξμέμα πξσ είυαμ λητθεί σπϊφη ρςημ ποξκήοσνη ςξσ διαγχμιρμξϋ.
9.6 Ζ αμξιβή αμάθερηπ ςηπ μελέςηπ καθξοίζεςαι ρε πξρξρςϊ 60% ςηπ ποξεκςιμόμεμηπ
αμξιβήπ, ρϋμτχμα με ςξ ςεϋυξπ δεδξμέμχμ και ρςξιυείχμ πξσ απξςελεί αμαπϊρπαρςξ
μέοξπ ςηπ ποξκήοσνηπ. Απϊ ςημ αμξιβή ςηπ ξοιρςικήπ μελέςηπ θα αταιοεθεί ςξ πξρϊμ
ςξσ βοαβείξσ ςξσ Διαγχμιρμξϋ αμά καςηγξοία μελέςηπ.
ΑΠΗΠΞ 10Ξ - ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΔΓΓΠΑΤΖΡ ΙΑΘ ΟΑΠΑΚΑΒΖΡ ΩΜ ΡΞΘΥΔΘΩΜ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ
10.1 Για ςξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςξ Διαγχμιρμϊ, κάθε διαγχμιζϊμεμξπ (τσρικϊ ή μξμικϊ
ποϊρχπξ) ή ξμάδα διαγχμιζϊμεμχμ εγγοάτεςαι, ρε καςάλξγξ πξσ ςηοεί η αομϊδια
Σπηοερία ςηπ Διξογαμόςοιαπ Αουήπ, με αίςηρη πξσ αματέοει ςα ρςξιυεία ςξσ
(διεϋθσμρη, αοιθμϊ ςηλετόμξσ, ςηλεξμξιξςσπίαπ - FAX - και ηλεκςοξμική διεϋθσμρη email.), ποξκειμέμξσ μα εμημεοόμεςαι απϊ ςη Διξογαμόςοια Αουή. Ζ αίςηρη για
εγγοατή ρςξμ καςάλξγξ θα γίμεςαι ηλεκςοξμικά ρςξ Ιεμςοικϊ Οοχςϊκξλλξ ςξσ
Οαμεπιρςημίξσ Δσςικήπ ρςξ email: tdp@uowm.gr, ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και ώοεπ,
έχπ και ςημ 10-05-2019, ημέοα Οαοαρκεσή και όοα 14:00.
10.2 Απϊ ςη διξογαμόςοια αουή θα απξρςέλλεςαι ηλεκςοξμικά ρε ϊλξσπ ςξσπ εγγοατέμςεπ -

εκποξρόπξσπ πιρςξπξιηςικϊ εγγοατήπ ρςξμ καςάλξγξ ασςϊ.
Ζ εγγοατή ςχμ εμδιατεοξμέμχμ ρςξμ παοαπάμχ καςάλξγξ απξςελεί ποξωπϊθερη για
ςημ ρσμμεςξυή ςξμ Διαγχμιρμϊ.

Σελίδα 15

18PROC004068920 2018-11-26
10.3 ξ ςεϋυξπ αμαλσςικήπ ποξκήοσνηπ και τακέλξσ Διαγχμιρμξϋ (με ρσμημμέμξ

ςξπξγοατικϊ διάγοαμμα) θα αμαοςηθξϋμ ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Οαμεπιρςημίξσ δσςικήπ
Λακεδξμίαπ http://www.uowm.gr και θα παοέυξμςαι ηλεκςοξμικά.
10.4 Ζ Διξογαμόςοια Αουή μπξοεί μα επικξιμχμεί με ςξσπ εγγοατέμςεπ ρςξμ καςάλξγξ με

ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ με εσθϋμη ςξσ εμδιατεοξμέμξσ χπ ποξπ ςημ παοαλαβή ςχμ
μημσμάςχμ.
ΑΠΗΠΞ 11Ξ - ΟΠΞΗΔΡΛΘΑ ΙΑΘ ΞΟΞΡ ΣΟΞΒΞΚΖΡ ΩΜ ΛΔΚΔΩΜ
11.1 Ζ ημεοξμημία λήνηπ σπξβξλήπ ςχμ μελεςόμ ξοίζεςαι η 10-05-2019, ημέοα Οαοαρκεσή

και

όοα

14:00.

Λεςά

ςη

λήνη

ςηπ

χπ

άμχ

ποξθερμίαπ

σπξβξλήπ,

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςσυϊμ παοαςάρεχμ ςηπ, καμία μελέςη δεμ γίμεςαι δεκςή.
11.2 Ζ σπξβξλή ςχμ μελεςόμ θα γίμει ρςξ Ιεμςοικϊ Οοχςϊκξλλξ ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Δσςικήπ

Λακεδξμίαπ, Οάοκξ Αγίξσ Δημηςοίξσ, .Ι. 50131, Ιξζάμη, 2ξπ ϊοξτξπ, ρςιπ εογάριμεπ
μέοεπ και όοεπ 09:00 -14:00.
11.3 Δεκςέπ γίμξμςαι επίρηπ μελέςεπ πξσ απξρςέλλξμςαι ρςξ Ιεμςοικϊ Οοχςϊκξλλξ ςξσ

Οαμεπιρςημίξσ Δσςικήπ με ςξ ςαυσδοξμείξ ή μέρχ ιδιχςικήπ εςαιοείαπ μεςατξοόμ με
εσθϋμη ςξσ διαγχμιζϊμεμξσ για ςημ έγκαιοη σπξβξλή (η ημεοξμημία παοαλαβήπ ςηπ
μελέςηπ απϊ ςξ ςαυσδοξμείξ ή ςημ ιδιχςική εςαιοεία δεμ θα ποέπει μα είμαι
μεςαγεμέρςεοη ςηπ ημεοξμημίαπ λήνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ) και με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι
εναρταλίζεςαι η αμχμσμία ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ.
11.4 Ρε ϊλεπ ςιπ μελέςεπ θα δίμεςαι αοιθμϊπ ποχςξκϊλλξσ και απϊδεινη, ϊπξσ θα

αμαγοάτεςαι ξ υαοακςηοιρςικϊπ κχδικϊπ επιλξγήπ ςξσ ρσμμεςέυξμςα, ξ ξπξίξπ θα
ποέπει μα απξςελείςαι απϊ δέκα(10) φητία ϋφξσπ 1εκ. μαϋοξσ υοόμαςξπ εκ ςχμ
ξπξίχμ ςα ξκςό(8) είμαι αοιθμηςικά και ςα δϋξ (2) ςξσ λαςιμικξϋ αλταβήςξσ και ςημ
ημεοξμημία παοαλαβήπ ςξσπ.

ΑΠΗΠΞ 12Ξ - ΔΠΩΖΛΑΑ ΓΘΑ ΡΣΛΟΚΖΠΩΛΑΘΙΔΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ
12.1 Ξι διαγχμιζϊμεμξι μπξοξϋμ μα σπξβάλλξσμ ςσυϊμ εοχςήμαςα για ςξ Διαγχμιρμϊ μέρα

ρςξ ποόςξ ςέςαοςξ ςηπ ποξθερμίαπ παοάδξρηπ ςχμ μελεςόμ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 9
ςηπ Σ.Α. 26804/16-06-2011 ΣΟΔΙΑ (Τ.Δ.Ι. 1427 Β /2011) , ρσγκεκοιμέμα έχπ και ςημ
08-01-2019, όοα 14.00, δίμξμςαπ ξμξμαςεπόμσμξ, διεϋθσμρη, αοιθμϊ ςηλετόμξσ,
αοιθμϊ ςηλεξμξιξςσπίαπ (fax), δ/μρη ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ (e-mail). Ζ σπξβξλή
ςχμ εοχςημάςχμ θα γίμεςαι ηλεκςοξμικά ρςξ email: kchadio@uowm.gr. Ξ
υαοακςηοιρςικϊπ κχδικϊπ αοιθμϊπ ςχμ διαγχμιζξμέμχμ δεμ ποέπει μα αμαγοάτεςαι
πξσθεμά ρςξ ρςάδιξ ασςϊ.
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12.2 Ζ Διξογαμόςοια Αουή, είμαι σπξυοεχμέμη μα εμημεοόρει μέρχ ηλεκςοξμικξϋ

ςαυσδοξμείξσ ϊλξσπ ςξσπ εγγεγοαμμέμξσπ εκποξρόπξσπ για ςα εοχςήμαςα πξσ θα
σπξβληθξϋμ και ςιπ απαμςήρειπ πξσ δίμξμςαι ρε ασςά, εμςϊπ δέκα (10) ημεοόμ απϊ ςη
λήνη ςηπ παοαπάμχ ποξθερμίαπ.
Ρε πεοίπςχρη καθσρςέοηρηπ ςχμ απαμςήρεχμ, η ποξθερμία παοάδξρηπ θα μεςαςεθεί
καςά υοξμικϊ διάρςημα ϊρξ και η καθσρςέοηρη, με άμερη εμημέοχρη ςχμ
εγγεγοαμμέμχμ εκποξρόπωμ.
ΑΠΗΠΞ 13° - ΑΛΔΑΒΚΖΞ ΟΠΞΗΔΡΛΘΑΡ
Ιαμία παοάςαρη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ μελεςόμ δεμ θα δξθεί εκςϊπ ςηπ πεοίπςχρηπ
ςσυϊμ μη ςήοηρηπ ςχμ ποξθερμιόμ ςξσ άοθοξσ 12.2 ςηπ παοξϋραπ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή θα
εμημεοχθξϋμ σπξυοεχςικά ξι εγγεγοαμμέμξι ρσμμεςέυξμςεπ.
ΑΠΗΠΞ 14Ξ - ΡΞΘΥΔΘΑ ΟΞΣ ΗΑ ΣΟΞΒΚΖΗΞΣΜ ΑΟΞ ΞΣΡ ΔΘΑΓΩΜΘΕΞΛΔΜΞΣΡ
α ρςξιυεία ςηπ μελέςηπ θα σπξβληθξϋμ ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςιπ επϊμεμεπ παοαγοάτξσπ.
14.1

ΔΙΗΔΡΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖΡ ΖΡ ΡΣΜΞΚΘΙΖΡ ΟΠΞΑΡΖΡ
Ιάθε Διαγχμιζϊμεμξπ θα σπξβάλει έκθερη πεοιγοατήπ ςηπ ρσμξλικήπ ποϊςαρήπ ςξσ
σπϊ ςημ μξοτή ςεϋυξσπ (DIN A4), πξσ δεμ θα σπεοβαίμει ρσμξλικά ςιπ 3000 λένειπ, με
γοάμμαςα μεγέθξσπ 10-12 ρςιγμόμ και δεμ θα νεπεομάει ςιπ 12 ρελίδεπ.
Ζ Έκθερη θα παοαδξθεί ρε επςά (7) αμςίςσπα και θα έυει ςα ενήπ εμδεικςικά
πεοιευϊμεμα:
1. Ρσμξπςική αματξοά ρςξσπ γεμικξϋπ ρςϊυξσπ ςηπ ρυεδιαρςικήπ ποϊςαρηπ
2. Αματξοά ρςημ κεμςοική αουιςεκςξμική ιδέα (concept)
3. Αματξοά ρςιπ επιμέοξσπ ρυεδιαρςικέπ αουέπ και επιλξγέπ, εμδευξμέμχπ ρε
ρσρυεςιρμϊ με λειςξσογικά, αιρθηςικά, πεοιβαλλξμςικά, καςαρκεσαρςικά και
ξικξμξμικά κοιςήοια.
4. Αματξοά ρςξσπ ςοϊπξσπ με ςξσπ ξπξίξσπ επιςσγυάμεςαι η διαςήοηρη ςξσ κϊρςξσπ
καςαρκεσήπ εμςϊπ ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ ποξωπξλξγιρμξϋ και η μείχρη ςξσ κϊρςξσπ
ρσμςήοηρηπ
5. Ρσμξπςική αματξοά ρςιπ μεθϊδξσπ και ςα σλικά καςαρκεσήπ
6. Ρσμξπςικά ρςξιυεία ρςαςικήπ και ηλεκςοξμηυαμξλξγικήπ μελέςηπ. Οοξρυέδια
επίλσρηπ ςηπ ρςαςικήπ μελέςηπ και ποξρυέδια ςχμ ηλεκςοξμηυαμξλξγικόμ θα
πεοιλαμβάμξμςαι χπ παοάοςημα ςηπ ςευμικήπ έκθερηπ ρε μέγεθξπ Α3. (ασςέπ δεμ
πεοιλαμβάμξμςαι ρςξμ πεοιξοιρμϊ ςχμ 12 ρελίδχμ).
ξ ςεϋυξπ θα πεοιλαμβάμει σπξυοεχςικά παοάοςημα με ρμικοϋμρειπ ρε μέγεθξπ DIN
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Α3 ςχμ παοαδιδϊμεμχμ πιμακίδχμ ςηπ 14.2. (ασςέπ δεμ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξμ
πεοιξοιρμϊ ςχμ 12 ρελίδχμ).
Ξ μελεςηςήπ είμαι ελεϋθεοξπ μα ρσμπληοόρει καςά ςημ κοίρη ςξσ ςημ Έκθερη και μα
πεοιλάβει

ρςξιυεία

ςχμ

αουιςεκςξμικόμ

ρυεδίχμ,

ρκίςρα,

διαγοάμμαςα

ή

ρκαοιτήμαςα, καθόπ και ϊςι άλλξ κοίμει ποϊρτξοξ για ςημ καλϋςεοη καςαμϊηρη ςχμ
ποξςάρεόμ ςξσ μέρα ρςξμ πεοιξοιρμϊ ςχμ 12 ρελίδχμ.
14.2 ΡΥΔΔΘΑ
Ξι πιμακίδεπ σπξβξλήπ ςχμ διαγχμιζϊμεμχμ μελεςόμ θα είμαι επίπεδεπ και άκαμπςεπ
επιτάμειεπ, ποέπει μα είμαι εκςσπχμέμεπ και επικξλλημέμεπ ρε άκαμπςξ υαοςϊμι
(ςϋπξσ K-mount).
Ιάθε διαγχμιζϊμεμξπ θα σπξβάλλει ςα ρυέδια ςηπ ρσμξλικήπ ποϊςαρηπ ρε δσξ (2)
πιμακίδεπ μεγέθξσπ Α0 (διαρςάρεχμ 1189 x 841 υλρς). Ζ καςαμξμή ςχμ ρυεδίχμ ρςιπ
πιμακίδεπ θα είμαι η ενήπ:
1η Οιμακίδα:
Γεμικϊ ξπξγοατικϊ – Γεμική Διάςανη, Οοϊςαρη Οεοιβάλλξμςα υόοξσ ρε κλίμακα
1:1000, Ρυέδια καςϊφεχμ ϊλχμ ςχμ επιπέδχμ ρε κλίμακα 1:250.
2η Οιμακίδα:
Ρυέδια ϊφεχμ και ςξμόμ ρε κλίμακα 1:250, μια (1) λεπςξμέοεια ϊφηπ ρε κλίμακα
1:25, τχςξοεαλιρςικέπ απεικξμίρειπ
Ρςξ άμχ δενιϊ άκοξ ςχμ πιμακίδχμ θα ςξπξθεςηθεί ξ υαοακςηοιρςικϊπ κχδικϊπ
ρήμαμρηπ ςηπ Οοϊςαρηπ (άοθοξ 11 παο. 3).
Δπιρημαίμεςαι ϊςι δεμ θα σπξβληθεί μακέςα.
14.2 USB flash drive ή DVD (ειπ διπλξϋμ) πξσ θα πεοιλαμβάμει:

•

ιπ σπξβληθείρεπ πιμακίδεπ ρε νευχοιρςά αουεία pdf.

•

α ηλεκςοξμικά αουεία ςχμ ποχςϊςσπχμ ρυεδίχμ DWG ή ρσμβαςά με Autocad
(αμόςεοη έκδξρη Autocad 2010).

•

ξ ςεϋυξπ ςηπ έκθερηπ (DIN Α4).

14.3 Δπιρημάμρειπ.
1. Ξι μελέςεπ πξσ θα σπξβληθξϋμ ρςξ Διαγχμιρμϊ θα υοηριμξπξιξϋμ ςξ Λεςοικϊ
ρϋρςημα μέςοηρηπ.
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2. Δπίρημη γλόρρα ςξσ Διαγχμιρμξϋ είμαι η ελλημική.
Όλα ςα ρςξιυεία (ρυέδια, ςεϋυη, USB flash drive/DVD, κλπ) ςχμ μελεςόμ πξσ θα
σπξβληθξϋμ, θα είμαι ρςημ ελλημική γλόρρα. Ιάθε ρςξιυείξ πξσ δεμ είμαι ρςημ Δλλημική
γλόρρα δεμ θα λητθεί σπϊφη απϊ ςημ κοιςική Δπιςοξπή.
ΑΠΗΠΞ 15Ξ - ΠΞΟΞΡ ΡΥΔΔΘΑΡΛΞΣ ΙΑΘ ΟΑΠΞΣΡΘΑΡΖ ΖΡ ΟΠΞΑΡΖΡ
15.1

Ξι διαγχμιζϊμεμξι δεμ δερμεϋξμςαι για ςξσπ ςοϊπξσπ παοξσρίαρηπ ςχμ ρυεδίχμ και
ςχμ πιμακίδχμ (ελεϋθεοη υοήρη υοόμαςξπ, ρκιόμ, φητιακήπ απεικϊμιρηπ κ.λ.π. ).

15.1

Όλα ςα ρυέδια θα παοαδξθξϋμ επικξλλημέμα απξκλειρςικά ρε πιμακίδεπ, άκαμπςεπ
επίπεδεπ επιτάμειεπ (τύπου K-mount), DIN A0, 1189 υιλ Υ 841 υιλ. ρϋμτχμα με ςα
δεδξμέμα πξσ δίμξμςαι ρςξ άοθοξ 14.2 ςηπ παοξϋραπ.

15.2

Ξι απξδεκςέπ μξοτέπ δεδξμέμχμ πξσ θα πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ USB flash drive/DVD
είμαι αουεία :
α) .pdf για ςιπ πιμακίδεπ,
β) .tiff ή .jpeg για εικϊμεπ ή τχςξγοατίεπ πξσ ςσυϊμ εμταμίζξμςαι ρςιπ ςέρρεοιπ
πιμακίδεπ ή ρςημ Έκθερη πεοιγοατήπ ςηπ ρσμξλικήπ ποϊςαρηπ και θα ποέπει
σπξυοεχςικά μα δξθξϋμ και ραμ νευχοιρςά αουεία (για αουεία μξοτήπ .tiff ή
.jpeg η αμάλσρη θα είμαι 300dpi), γ) .doc για ςημ Έκθερη πεοιγοατήπ ςηπ
ρσμξλικήπ ποϊςαρηπ και δ).dwg ή ρσμβαςά με Autocad (αμόςεοη έκδξρη Autocad
2010) για ςα ηλεκςοξμικά αουεία ςχμ ποξςϋπχμ ρυεδίχμ και θα είμαι
μξοτξπξιημέμα, όρςε ςξ εκςσπόριμξ ςμήμα ςξσ ρυεδίξσ μα βοίρκεςαι ρε
διαμξοτχμέμξ page layout (ϊυι model) και θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ ςα αμςίρςξιυα
αουεία

ενχςεοικήπ

αματξοάπ

και

ϊλα

ςα

ςσυϊμ

ρσμξδεσςικά

αουεία

(γοαμμαςξρειοέπ, αουεία plot style, κ.ς.λ.)
15.3

ξ κείμεμξ πξσ θα ρσμπεοιλητθεί ρςημ Έκθερη πεοιγοατήπ ςηπ ρσμξλικήπ ποϊςαρηπ
θα ποέπει μα είμαι ρε μξοτή επενεογαρςή κειμέμξσ Microsoft Word 2003 ή
ποξγεμέρςεοξ.

-

Υαοακςηοιρςικόπ κχδικόπ επιλξγήπ ςξσ ρσμμεςέυξμςα: ξ κχδικόπ ασςόπ
απξςελείςαι από δέκα (10) φητία ύφξσπ 1εκ.

-

μαύοξσ υοώμαςξπ, εκ ςχμ ξπξίχμ ςα ξκςώ (8) είμαι αοιθμηςικά και ςα δύξ (2)
λαςιμικξύ αλταβήςξσ, Arial, και ςξπξθεςείςαι ρςξ άμχ δενιό άκοξ ςχμ πιμακίδχμ
και ςεσυώμ ςηπ μελέςηπ.
Ξ κχδικϊπ θα εμταμίζεςαι ρε κάθε ρελίδα ςξσ κειμέμξσ, - μϊμξ ρςημ ποόςη ρελίδα
ςχμ ςεσυόμ, ϊπξσ ςξ ϋφξπ ςχμ φητίχμ ςξσ θα είμαι 1 εκ. Τχςξγοατίεπ - Δικϊμεπ Ρυήμαςα - Διαγοάμμαςα - Υάοςεπ : ϊλα ςα ποξαματεοθέμςα ποέπει μα είμαι
εμρχμαςχμέμα ρςξ κείμεμξ.
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15.4

ξ κείμεμξ δεμ θα έυει σπξρημειόρειπ ξπξιαρδήπξςε μξοτήπ
α αματεοϊμεμα ρςξ Άοθοξ 16 για ςη ρήμαμρη ςηπ μελέςηπ είμαι σπξυοεχςικά για
ϊλξσπ ςξσ Διαγχμιζξμέμξσπ. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη απξκλείξμςαι απϊ ςξ
Διαγχμιρμϊ.

15.5

Ιάθε ποϊρθεςξ ρςξιυείξ πξσ θα παοαδξθεί εκςϊπ ςχμ σπξυοεχςικόμ ρςξιυείχμ,
(έκθερη, παοάοςημα έκθερηπ και ρυέδια, ϊπχπ ασςά ξοίζξμςαι ρςξ Άοθοξ 14 ςηπ
παοξϋραπ Οοξκήοσνηπ), δεμ θα λητθεί σπ' ϊφη

ΑΠΗΠΞ 16Ξ - ΡΖΛΑΜΡΖ ΛΔΚΔΖΡ
Ιάθε μελέςη πξσ θα σπξβληθεί ποέπει μα ρημαίμεςαι με έμα μόμξ υαοακςηοιρςικό κχδικό,
υχοίπ αμαγοατή ξμϊμαςξπ η φεσδόμσμξ. Ξ κχδικϊπ πξσ επιλέγεςαι απϊ ςξμ ρσμμεςέυξμςα
απξςελείςαι απϊ δέκα (10) φητία ϋφξσπ 1εκ. μαϋοξσ υοόμαςξπ εκ ςχμ ξπξίχμ ςα ξκςό (8)
είμαι αοιθμηςικά και ςα δϋξ (2) λαςιμικξϋ αλταβήςξσ, Arial, έμςξμηπ γοατήπ (bold), και
ςξπξθεςείςαι απϊ ςξσπ διαγχμιζϊμεμξσπ ρςξ άμχ δενιϊ άκοξ ςχμ πιμακίδχμ, ςχμ ςεσυόμ ςηπ
μελέςηπ και ρςξσπ κλειρςξϋπ τακέλξσπ (ςχμ άοθοχμ 14 και 15 ςηπ Οοξκήοσνηπ). Δεμ
επιςοέπεςαι επί πξιμή απξκλειρμξϋ, η αμαγοατή ςξσ ξμϊμαςξπ ή ρςξιυείχμ ςξσ απξρςξλέα
ακϊμα και ρςα ςσυϊμ ρσμξδεσςικά παοαρςαςικά ϊςαμ η απξρςξλή γίμεςαι μέρχ ςαυσδοξμείξσ
ή άλληπ εςαιοείαπ.
ΑΠΗΠΞ 17Ξ - ΟΑΠΑΔΞΡΖ - ΡΣΡΙΔΣΑΡΘΑ ΟΠΞΑΡΔΩΜ
17.1 Ζ ϊλη εογαρία θα παοαδξθεί ρσρκεσαρμέμη ρε έμα μϊμξ αδιαταμέπ δέμα,

ρτοαγιρμέμξ ρςημ ενχςεοική πλεσοά ςξσ ξπξίξσ θα βοίρκεςαι επικξλλημέμη ρελίδα
Α4, ϊπξσ θα αμαγοάτεςαι ξ κχδικϊπ επιλξγήπ ςξσ ρσμμεςέυξμςα αμςί φεσδχμϋμξσ και
η διεϋθσμρη παοαλήπςη, δηλαδή:
«ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ»
ΟΑΜΔΟΘΡΖΛΘΞ ΔΣΘΙΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ
ΓΘΑ

ΖΜ

ΙΠΘΘΙΖ

ΔΟΘΠΞΟΖ

ΞΣ

ΡΣΜΗΔΞΣ

ΑΜΞΘΥΞΣ

ΑΠΥΘΔΙΞΜΘΙΞΣ

ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΟΠΞΡΥΔΔΘΩΜ ΛΔ ΘΚΞ:
«ΑΠΥΘΔΙΞΜΘΙΞΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΡ ΓΘΑ ΖΜ ΑΜΔΓΔΠΡΖ ΙΘΠΘΑΙΞΣ ΡΣΓΙΠΞΖΛΑΞΡ
ΡΥΞΚΖΡ ΙΑΚΩΜ ΔΥΜΩΜ ΡΖ ΤΚΩΠΘΜΑ».
Διεϋθσμρη : Οάοκξ Αγίξσ Δημηςοίξσ, 50131, Ιξζάμη
17.2 Ιάθε ξμάδα διαγχμιζϊμεμχμ ή διαγχμιζϊμεμξπ θα σπξβάλει μέρα ρςξ αμχςέοχ δέμα,

εκςϊπ απϊ ςα ρυέδια και ςα ςεϋυη, έμα Τάκελξ κλειρςϊ, αδιαταμή, ρτοαγιρμέμξ, ξ
ξπξίξπ θα τέοει γοαμμέμξ ενχςεοικά ςξμ ίδιξ με ςημ μελέςη υαοακςηοιρςικϊ αοιθμϊ
ρήμαμρηπ. Ρςξ Τάκελξ ασςϊ θα πεοιέυξμςαι για κάθε ρσμμεςέυξμςα ρςξ διαγχμιρμϊ,
τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ:
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1. Ρε υαοςί Α4, ςξ ξμξμαςεπόμσμξ, η διεϋθσμρη, ςξ ςηλέτχμξ, ξ αοιθμϊπ

ςηλεξμξιξςσπίαπ, η διεϋθσμρη ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ και ξ κχδικϊπ
ρσμμεςξυήπ.
2.

Άδεια άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ και ή απξδεικςικά ςηπ εγγοατήπ κάθε ρσμμεςέυξμςα
ρε επαγγελμαςικϊ τξοέα ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ ςξσ, ρϋμτχμα με ςα
ποξβλεπϊμεμα ρςξ άοθοξ 25 ςξσ Μ. 4412/2016.

3.

Σπεϋθσμη δήλχρη (δηλαδή ΔΔΔΡ) κάθε ρσμμεςέυξμςα μελεςηςή, ϊςι δεμ
ρσμςοέυξσμ λϊγξι απξκλειρμξϋ ϊπχπ αματέοξμςαι οηςά α) ρςξ άοθοξ 73 ςξσ Μ.
4412/2016, μέρχ ςηπ σπξβξλήπ ςξσ ΔΔΔΡ (άοθοξ 79 ςξσ Μ. 4412/2016) και β) ρςημ
παο. 6 ςξσ άοθοξσ 6 ςηπ παοξϋρα ποξκήοσνηπ.

4.

Όςαμ ποϊκειςαι για ξμάδα διαγχμιζϊμεμχμ, σπεϋθσμη δήλχρη σπξγεγοαμμέμη
απϊ ϊλα ςα μέλη ςηπ ξμάδαπ, με ςα πξρξρςά ρσμμεςξυήπ ςχμ μελόμ ρςα υοημαςικά
πξρά ρε πεοίπςχρη βοάβεσρηπ και αμάθερηπ ςηπ εκπϊμηρηπ ςηπ μελέςηπ.

5.

Όςαμ ποϊκειςαι για ξμάδα μελεςηςόμ ςξσ ίδιξσ επιρςημξμικξϋ αμςικειμέμξσ,
ποέπει επίρηπ μα αματέοξμςαι με σπεϋθσμη δήλχρη, σπξγεγοαμμέμη απϊ ϊλξσπ,
ςα πξρξρςά ρσμμεςξυήπ κάθε μέλξσπ ςηπ ξμάδαπ ρςα υοημαςικά πξρά ρε
πεοίπςχρη βοάβεσρηπ και αμάθερηπ ςηπ εκπϊμηρηπ ςηπ μελέςηπ, καθόπ και ξ
σπεϋθσμξπ ςηπ ξμάδαπ.

17.3 Δάμ ξ διαγχμιζϊμεμξπ ή η ξμάδα διαγχμιζϊμεμχμ απξδέυεςαι ςημ επόμσμη έκθερη

ςηπ μελέςηπ ςηπ ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ διακοιθεί, θα ρσμπεοιλητθεί ρςξ παοαπάμχ
δέμα υχοιρςϊπ ρτοαγιρμέμξπ τάκελξπ με εμσπϊγοατη δήλχρη ϊλχμ ςχμ μελόμ πξσ
θα ρημαμθεί με ςξμ αοιθμϊ ςηπ μελέςηπ και θα τέοει ςημ έμδεινη «απξδξυή
απξρτοάγιρηπ».
ΑΠΗΠΞ 18Ξ - ΑΡΤΑΚΔΘΑ ΙΑΘ ΛΔΑΤΞΠΘΙΑ ΔΝΞΔΑ
Ξι Διαγχμιζϊμεμξι έυξσμ ςημ πλήοη εσθϋμη ςηπ μελέςηπ μέυοι ςημ παοαλαβή ςηπ απϊ ςξ
Οαμεπιρςήμιξ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ. α ςσυϊμ αρταλιρςικά ένξδα και ςα μεςατξοικά
επιβαοϋμξσμ ςξμ Διαγχμιζϊμεμξ. Ζ Διξογαμόςοια Αουή δεμ είμαι σπεϋθσμη για
καθσρςεοήρειπ πξσ μπξοεί μα έυξσμ χπ απξςέλερμα ςη μη εμποϊθερμη σπξβξλή ςηπ
μελέςηπ.
ΑΠΗΠΞ 19Ξ- ΟΑΠΑΚΑΒΖ ΟΠΞΑΡΔΩΜ
Ζ Ιοιςική Δπιςοξπή θα λάβει γμόρη ςξσ πεοιευξμέμξσ ςχμ μελεςόμ πξσ σπξβλήθηκαμ μεςά
ςημ εκπμξή ςηπ ποξθερμίαπ πξσ ποξβλέπεςαι για ςημ σπξβξλή ςξσπ, παοαλαμβάμξμςαπ ςιπ
μελέςεπ, ςα σπξβληθέμςα εοχςήμαςα και ςιπ ρυεςικέπ απαμςήρειπ απϊ ςημ Διξογαμόςοια
αουή.
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ΑΠΗΠΞ 20Ξ - ΙΠΘΖΠΘΑ ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΟΠΞΑΡΔΩΜ
Για ςημ κοίρη ςηπ Ιοιςικήπ Δπιςοξπήπ θα λητθεί σπϊφη ξ βαθμϊπ ποξρέγγιρηπ ςξσ ςεθέμςα
ρςϊυξσ ϊπχπ πεοιγοάτεςαι ρςξ άοθοξ 4 και η κάλσφη ςχμ ζηςξϋμεμχμ ϊπχπ
πεοιγοάτξμςαι ρςξμ άοθοξ 5 ςηπ παοξϋραπ ποξκήοσνηπ.
ΑΠΗΠΞ 21Ξ - ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΙΠΘΡΖΡ ΟΠΞΑΡΔΩΜ
21.1 Ζ Ιοιςική Δπιςοξπή μπξοεί μα απξταρίζει ϊςαμ σπάουει ξλξμέλεια παοξσρία
γοαμμαςέα. Ζ διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ καςαγοάτεςαι ρε ποακςικϊ αμά ρσμεδοίαρη και
ρε έμα ςελικϊ ρσγκεμςοχςικϊ και ρσμξπςικϊ ποακςικϊ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 13 ςηπ
Σ.Α.26804/2011 Σ.ΟΔ.Ι.Α.
21.2 Ζ Ιοιςική Δπιςοξπή θα ρσμέλθει ϋρςεοα απϊ ποϊρκληρη ςηπ αομϊδιαπ Σπηοερίαπ για
κοίρη ςξ αογϊςεοξ ρε δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ παοαδϊρεχπ
ςχμ μελεςόμ.
21.3 Ρςάδιξ 1ξ Απξρτοάγιρη μελεςώμ – Οοξκαςαοκςική ενέςαρη ρσμμεςξυώμ
Ρςξ ποόςξ ρςάδιξ θα ενεςάρει ςημ ςσπική εκπλήοχρη ςχμ ϊοχμ ςηπ Οοξκήοσνηπ.
Ιαςαουήμ θα γίμει η απξρτοάγιρη ςχμ δεμάςχμ απϊ ςημ Ιοιςική Δπιςοξπή, ξ έλεγυξπ
ςηπ έγκσοηπ σπξβξλήπ, ςηπ εναρτάλιρηπ ςηπ αμχμσμίαπ και ςηπ πληοϊςηςαπ ςχμ
ζηςξσμέμχμ ρςξιυείχμ. Δμ ρσμευεία θα ρσμςαυθεί ρυεςικϊ ποακςικϊ, ρςξ ξπξίξ θα
αμαγοάτξμςαι ςα παοαλητθέμςα ρςξιυεία και ξι καθόπ και ξι απξκλίρειπ κάθε μελέςηπ
και θα απξταρίρει ςημ απξδξυή ή απξκλειρμϊ ςηπ κάθε ποϊςαρηπ απϊ ςημ πεοαιςέοχ
διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ. Ζ Ιοιςική Δπιςοξπή ξτείλει μα απξκλείρει απϊ ςημ διαδικαρία
ανιξλϊγηρηπ, ϋρςεοα απϊ αιςιξλϊγηρη ςιπ ρσμμεςξυέπ πξσ α) δεμ έυξσμ απξρςαλεί
έγκαιοα β) δεμ καλϋπςξσμ ςιπ ποξωπξθέρειπ αμχμσμίαπ γ) δεμ καλϋπςξσμ ςιπ
απαιςήρειπ πξσ έυει θέρει αμαλσςικά η ποξκήοσνη (πληοϊςηςα ρςξιυείχμ) ρϋμτχμα με
ςα άοθοα 14 και 15 ςξσ παοϊμςξπ. Ξι ρτοαγιρμέμξι τάκελξι πξσ πεοιέυξσμ ςα ξμϊμαςα
ςχμ Διαγχμιζξμέμχμ θα μξμξγοατξϋμ και θα ρσρκεσαρθξϋμ ρε δέμα πξσ θα
ρτοαγιρθεί, θα μξμξγοατηθεί και θα τσλαυςεί με εσθϋμη ςηπ αομϊδιαπ Σπηοερίαπ. ξ
δέμα με ςξσπ Τακέλξσπ θα απξρτοαγιρθεί εμόπιξμ ςηπ Ιοιςικήπ Δπιςοξπήπ μεςά ςημ
σπξγοατή ςξσ Οοακςικξϋ ςηπ ανιξλϊγηρηπ και καςάςανηπ ςχμ μελεςόμ.
21.4 Ρςάδιξ 2ξ Ανιξλόγηρη – καςάςανη μελεςώμ
Ρςξ δεϋςεοξ ρςάδιξ η Ιοιςική Δπιςοξπή ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη ϊλχμ ςχμ μελεςόμ
πξσ πληοξϋμ ςα ςσπικά ρςξιυεία ςηπ Οοξκήοσνηπ και ρςημ αιςιξλξγημέμη καςάςανη
ςξσπ καςά ρειοά επιςσυίαπ, καςαγοάτξμςαπ ςα ρσγκοιςικά πλεξμεκςήμαςα και
μειξμεκςήμαςα κάθε μελέςηπ.
21.5 Ρςάδιξ 3ξ Απξμξμή βοαβείχμ
Ρςξ ςοίςξ ρςάδιξ, εάμ μεςά ςημ απξρτοάγιρη ςχμ Τακέλχμ για ςη διαπίρςχρη ςχμ
βοαβεσμέμχμ μελεςηςόμ, απξδειυθεί ϊςι ξ ρσμςάκςηπ μίαπ απϊ ςιπ βοαβεσθείρεπ
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μελέςεπ δεμ είυε δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςξ Διαγχμιρμϊ, (εάμ π.υ. δεμ έυει εγγοατεί
ρςξμ καςάλξγξ διαγχμιζξμέμχμ ςηπ Σπηοερίαπ), ςη θέρη ςηπ μπξοεί μα καςαλάβει η
επϊμεμη ρςη ρειοά καςάςανηπ μελέςη, ετ' ϊρξμ κοιθεί επαοκήπ.
21.6 Ιαςά ςη διάοκεια ςχμ εογαριόμ ςηπ κοιςικήπ Δπιςοξπήπ απαγξοεϋεςαι η γμχρςξπξίηρη
ςξσ σλικξϋ ςξσ διαγχμιρμξϋ ρε ςοίςξσπ.
21.7 Ζ απϊταρη ςηπ Ιοιςικήπ Δπιςοξπήπ για ςημ απξμξμή ςχμ βοαβείχμ είμαι δερμεσςική για
ςημ Διξογαμόςοια Αουή ετϊρξμ δεμ είμαι αμςίθεςη ποξπ ςξσ ϊοξσπ ςηπ Οοξκήοσνηπ.
21.8 Ζ Ιοιςική Δπιςοξπή ποέπει μα εκδόρει ςημ απϊταρη ςηπ μέρα ρε 20 ημεοξλξγιακέπ
μέοεπ απϊ ςημ απξρτοάγιρη ςχμ μελεςόμ. Σπάουει δσμαςϊςηςα παοάςαρηπ ςηπ χπ άμχ
ποξθερμίαπ με απϊταρη ςηπ Διξογαμόςοιαπ Αουήπ (μέυοι και ςξ διπλάριξ ςξσ
παοαπάμχ υοϊμξσ), ρε πεοίπςχρη εναιοεςικά μεγάλξσ αοιθμξϋ ρσμμεςευϊμςχμ.
21.9 α επί μέοξσπ ποακςικά καθόπ και ςξ ςελικϊ ρσγκεμςοχςικϊ και ρσμξπςικϊ ποακςικϊ
ςχμ ρσμεδοιάρεχμ ςηπ Ιοιςικήπ Δπιςοξπήπ, ςα ξπξία πεοιλαμβάμξσμ αιςιξλξγημέμη
Έκθερη για ςημ διαδικαρία επιλξγήπ και ςα πλεξμεκςήμαςα και ςα μειξμεκςήμαςα ςχμ
μελεςόμ πξσ έλαβαμ βοαβεία καθόπ και ςημ απϊταρη ςηπ, σπξγοάτξμςαι απϊ ϊλα ςα
μέλη ςηπ Ιοιςικήπ Δπιςοξπήπ και παοαδίδξμςαι ρςημ Διξογαμόςοια αουή ςξ αογϊςεοξ
μέρα ρε 10(δέκα) ημέοεπ απϊ ςημ λήνη ςηπ Διαδικαρίαπ.
ΑΠΗΠΞ 22Ξ - ΔΖΛΞΡΘΞΟΞΘΖΡΖ ΑΟΞΔΚΔΡΛΑΞΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ -ΟΠΞΒΞΚΖ
22.1 ξ Απξςέλερμα ςξσ Διαγχμιρμξϋ, ατξϋ επικσοχθεί με απϊταρη ςηπ Ρσγκλήςξσ ςξσ
Οαμεπιρςημίξσ

Δσςικήπ

Λακεδξμίαπ,

θα

αμαοςηθεί

ρςημ

ιρςξρελίδα

ςξσ

Οαμεπιρςημίξσ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ και ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Οεοιτέοειαπ Δσςικήπ
Λακεδξμίαπ και κξιμξπξιείςαι ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ. Απξρςέλλεςαι επίρηπ για
δημξρίεσρη ρςξ εμημεοχςικϊ δελςίξ ςξσ .Δ.Δ. και για εμημέοχρη ρςιπ ιρςξρελίδεπ
ςχμ παο.1 και 2 ςξσ άοθοξσ 6 ςηπ Σ.Α. 26804/2011.
22.2 Ζ Διξογαμόςοια Αουή εκςϊπ απϊ ςημ αμάοςηρη ςχμ μελεςόμ πξσ διακοίθηκαμ ρςημ
ιρςξρελίδα ςηπ, δϋμαςαι μα ξογαμόρει έκθερη με ςιπ μελέςεπ πξσ σπξβλήθηκαμ ρςξ
Διαγχμιρμϊ η και μα εκδόρει ςεϋυξπ ςξσλάυιρςξμ με ςιπ μελέςεπ πξσ διακοίθηκαμ.
Ξι

εμδιατεοϊμεμξι

θα εμημεοχθξϋμ έγκαιοα

για ςξμ ςϊπξ και υοϊμξ

ποαγμαςξπξίηρηπ ςηπ έκθερηπ.
22.3 ξ σλικϊ ςχμ ποξςάρεχμ πξσ βοαβεϋξμςαι η εναγξοάζξμςαι ςηοείςαι ρε ειδικϊ
αουείξ με εσθϋμη ςηπ Διξογαμόςοιαπ αουήπ και αμςίγοατϊ ςξσ ρε ηλεκςοξμική
μξοτή απξρςέλλεςαι ρςξ Σ.ΟΔ.Ι.Α. ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 14 παο. 4 ςηπ Σ.Α.
26804/2011 Σ.ΟΔ.Ι.Α.
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ΑΠΗΠΞ 23Ξ - ΔΟΘΡΠΞΤΖ ΛΔΚΔΩΜ
23.1 Ξι μελέςεπ πξσ δεμ θα βοαβεσθξϋμ, παοαλαμβάμξμςαι απϊ ςξσπ δικαιξϋυξσπ, μέρα
ρε έμα μήμα απϊ ςη λήνη ςηπ έκθερηπ ςχμ μελεςόμ. Ζ παοαλαβή θα γίμει με ςημ
ποξρκϊμιρη ςηπ απϊδεινηπ παοαλαβήπ ςηπ μελέςηπ πξσ υξοηγήθηκε ή ςηπ
απϊδεινηπ ςξσ ςαυσδοξμείξσ ή ςηπ ιδιχςικήπ εςαιοίαπ μεςατξοόμ ρςημ ξπξία
αμαγοάτεςαι ξ υαοακςηοιρςικόπ κχδικόπ ςηπ.
23.2 Λε ςημ παοέλεσρη ςηπ αμχςέοχ ποξθερμίαπ ξσδεμία εσθϋμη τέοξσμ η
Διξογαμόςοια Αουή για ςη τϋλανη ή απόλεια ςχμ μελεςόμ πξσ δεμ βοαβεϋθηκαμ.
ΑΠΗΠΞ 24Ξ- ΔΖΛΞΡΘΔΣΡΔΘΡ
24.1 Ξι καμϊμεπ δημξριϊςηςαπ θα γίμξσμ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 6 ςηπ Σ.Α. 26804/2011

ςξσ Σ.ΟΔ.ΙΑ. ϊπχπ ιρυϋει ρήμεοα.
24.2 Ζ δαπάμη ςχμ πιξ πάμχ δημξριεϋρεχμ θα βαοϋμει ςξμ μικηςή - 1ξ Βοαβείξ (Μ.

3801/09). Ρε πεοίπςχρη ακϋοχρηπ / μαςαίχρηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ ξι δαπάμεπ
βαοϋμξσμ ςη Διξογαμόςοια Αουή.
ΑΠΗΠΞ 25 Ξ - ΟΜΔΣΛΑΘΙΖ ΘΔΘΞΙΖΡΘΑ - ΔΜΡΑΡΔΘΡ - ΔΟΘΚΣΡΖ ΔΘΑΤΞΠΩΜ
25.1 Ζ πμεσμαςική ιδιξκςηρία ςηπ εογαρίαπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ μελεςηςόμ ρςξ
Διαγχμιρμϊ διέπεςαι απϊ ςα ποξβλεπϊμεμα ρςξ άοθοξ 16 ςηπ Απϊταρηπ Σ.Ο.Δ.Ι.Α.
με αο. 26804/2011 (ΤΔΙ 1427/Β/16-6-2011).
25.2 ξ σλικϊ ςχμ ποξςάρεχμ πξσ θα βοαβεσθξϋμ και θα εναγξοαρθξϋμ, πεοιέουεςαι ρςημ
κσοιϊςηςα ςηπ Διξογαμόςοιαπ Αουήπ, η ξπξία δϋμαςαι καςά ςημ κοίρη ςηπ μα ςξ διαθέρει
και ρε άλλξσπ τξοείπ.
25.3 Ιαςά ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ ςξσ απξςελέρμαςξπ ςξσ διαγχμιρμξϋ σπξβάλλεςαι
ποξδικαρςική ποξρτσγή ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ άοθοξ 360 ςξσ Μ. 4412/2016
25.4 Ζ επίλσρη ςσυϊμ διατξοόμ μεςά ςημ ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ ποαγμαςξπξιείςαι ρϋμτχμα
με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Άοθοξσ 198 ςξσ Μ4412/2016.
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ΑΠΗΠΞ 26Ξ – ΥΠΞΜΞΔΘΑΓΠΑΛΛΑ
ΔΜΔΠΓΔΘΔΡ

ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ

Απξρςξλή ςηπ πεοίληφηπ ςηπ ποξκήοσνηπ ρςημ
Σπηοερία Δπίρημχμ Δημξριεϋρεχμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ

26.11.2018

Απξρςξλή ςηπ πεοίληφηπ ςηπ ποξκήοσνηπ ρςξμ Δλλημικϊ ϋπξ
και ρςιπ ιρςξρελίδεπ ςξσ .Δ.Δ. και ςχμ, Ρ.Α.Δ.Α.Ρ.- Ο.Δ.Α.,
Ρ.Ο.Λ.Δ., Ο.Ρ.Δ.Λ.-Ζ.

26.11.2018

Αμάοςηρη ςηπ αμαλσςικήπ ποξκήοσνηπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ ρςημ
ιρςξρελίδα ςξσ Οαμεπιρςημίξσ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ & ΙΖΛΔΖΡ

26.11.2018

Φητιακή παοαλαβή ςηπ Οοξκήοσνηπ, ςξσ Τακέλξσ ςξσ Έογξσ
και ςχμ λξιπόμ δεδξμέμχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ απϊ ςξσπ
εμδιατεοϊμεμξσπ

26.11.2018

Οοξθερμία σπξβξλήπ εοχςημάςχμ απϊ ςξσ
διαγχμιζϊμεμξσπ

08.01.2019

Οοξθερμία απάμςηρηπ ρε εοχςήμαςα

18.01.2019

Οοξθερμία σπξβξλήπ αίςηρηπ για εγγοατή ρςξμ καςάλξγξ
ρσμμεςευϊμςχμ ςξσ Διαγχμιρμξϋ

10.05.2019

Κήνη ποξθερμίαπ σπξβξλήπ Λελεςόμ

10.05.2019

ΑΠΗΠΞ 27 Ξ – ΡΣΜΑΦΖ ΙΑΘ ΣΟΞΓΠΑΤΖ ΡΣΛΒΑΡΖΡ
27.1

Ζ διαδικαρία ρϋμαφηπ και σπξγοατήπ ρϋμβαρηπ για ςημ εκπϊμηρη ςηπ μελέςηπ ρςα
ρςάδια : α) ποξμελέςηπ, και β) απ‟ εσθείαπ μελέςηπ εταομξγήπ με ΙΔΜΑΙ μεςά ςχμ
εσυόμ Δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ, εταομϊζεςαι ςξ άοθοξ 10 ςηπ παοξϋραπ και ξι
διαςάνειπ ςξσ Μ.4412/2016.

27.2 Ζ Ρϋμβαρη ρσμάπςεςαι με ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ αμάθερηπ ρςξμ επιλεγέμςα
Αμάδξυξ με απξδεικςικϊ, ετϊρξμ ρσμςοένξσμ ρχοεσςικά ξι παοακάςχ ποξωπξθέρειπ:


Σπξβληθξϋμ έγκαιοα απϊ ςξμ σπξφήτιξ Αμάδξυξ ςα απαιςξϋμεμα απξδεικςικά για
ςημ απϊδεινη ςηπ καςαλληλϊςηςαπ για ςημ άρκηρη ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ ςξσπ, άοθοξ
75 ςξσ Μ. 4412/2016, ελεγυθξϋμ και γίμξσμ δεκςά απϊ ςημ σπηοερία πξσ διενάγει ςξ
διαγχμιρμϊ.



Οοξρκξμιρςξϋμ ςα απξδεικςικά πεοί μη λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα
πξσ θα ρσμάφει ςημ ρϋμβαρη πεοί μή ϋπαονηπ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςξσπ απϊ ςημ
σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοα 73 και 74 ςξσ Μ.

4412/2016,

ελεγυθξϋμ και γίμξσμ δεκςά απϊ ςημ σπηοερία πξσ διενάγει ςξμ διαγχμιρμϊ.
27.3

Ζ ρϋμβαρη επί ρσμποάνεχμ η κξιμξποανιόμ σπξγοάτεςαι απϊ ςξμ Μϊμιμξ Ιξιμϊ
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Δκποϊρχπξ πξσ ξοίρςηκε καςά ςημ σπξβξλή ςχμ ποξρυεδίχμ μελεςόμ.
27.4

Για ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ Αμάδξυξπ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα ποέπει μα
καςαθέρει εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ καθξοίζεςαι ρε πξρξρςϊ 5%
επί ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ εκςϊπ ΤΟΑ, ατξϋ ποξηγξσμέμχπ γίμει δεκςϊ, ρϋμτχμα
με ςα Άοθοα 73 και 74 ςξσ Μ4412/2016 ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ λϊγξι απξκλειρμξϋ ςξσ.
Οοξπ ςξϋςξ για κάθε τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ πξσ απξςελεί ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα
ςξσ Αμαδϊυξσ σπξβάλλξμςαι ςα απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά ςξσ άοθοξσ 80 ςξσ
Μ4412/2016. Ρςημ πεοίπςχρη εμόρεχπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςα αμχςέοχ θα ποέπει
μα ρσμςοέυξσμ για κάθε μέλξπ ςηπ εμόρεχπ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ.

27.5

Απϊ πλεσοάπ Δογξδϊςη η ρϋμβαρη θα σπξγοατεί απϊ ςξμ Οοϋςαμη ςξσ
Οαμεπιρςημίξσ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ.

ΑΠΗΠΞ 28 Ξ - ΔΣΥΖ
α ςεϋυη ςηπ Διαδικαρίαπ πξσ μεςά ςημ σπξγοατή ςξσ ιδιχςικξϋ ρσμτχμηςικξϋ θα
απξςελξϋμ ςα ρσμβαςικά ςεϋυη, είμαι καςά ρειοά ιρυϋξπ ςα ακϊλξσθα:


ξ ιδιχςικϊ ρσμτχμηςικϊ.



Ζ παοξϋρα Οοξκήοσνη.



ξ ςεϋυξπ ςηπ Ρσγγοατήπ Σπξυοεόρεχμ (Ρ.Σ.).



ξ εϋυξπ ευμικόμ Δεδξμέμχμ και ρςξιυείχμ ςξσ έογξσ με ςα Οαοαοςήμαςά ςξσ, ςξ

ποϊγοαμμα ςχμ απαιςξϋμεμχμ μελεςόμ και η ςεκμηοίχρη ςηπ ρκξπιμϊςηςαπ ςξσ έογξσ.


ξ εϋυξπ ςηπ Οοξεκςιμόμεμηπ Αμξιβήπ με ςξσπ αμαλσςικξϋπ σπξλξγιρμξϋπ ςηπ καςά

καςηγξοία μελέςηπ, ρϋμτχμα με ςξμ Ιαμξμιρμϊ Οοξεκςιμόμεμχμ αμξιβόμ πξσ ιρυϋει
ρήμεοα.
ΑΠΗΠΞ 29 Ξ - ΑΛΞΘΒΖ ΑΜΑΔΞΥΞΣ
Ζ αμξιβή ςξσ άοθοξσ 3.2 ςηπ παοξϋραπ απξςελεί ςη ρσμβαςική ςξσ αμξιβή. Ζ αμξιβή ασςή
δεμ αμαθεχοείςαι παοά μϊμξμ ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 132 ςξσ Μ.
4412/2016.
ΑΠΗΠΞ 30 Ξ - ΡΣΛΒΑΘΙΔΡ ΟΠΞΗΔΡΛΘΔΡ
30.1

Ωπ ημεοξμημία έμαονηπ ςχμ ποξθερμιόμ ςηπ ρϋμβαρηπ ςξσ Αμαδϊυξσ ξοίζεςαι η
ημεοξμημία σπξγοατήπ ςξσ ιδιχςικξϋ ρσμτχμηςικξϋ

30.2

Ζ ρσμξλική ποξθερμία για ςημ πεοαίχρη ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι ρε 8
μήμεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςξσ ιδιχςικξϋ ρσμτχμηςικξϋ, ρςξμ ξπξίξ πεοιλαμβάμεςαι
και ξ υοϊμξπ για ςημ έκδξρη ςηπ απαιςξϋμεμηπ άδειαπ δϊμηρηπ.

ΑΠΗΠΞ 31 Ξ - ΓΚΩΡΡΑ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑΡ
31.1

Δπίρημη γλόρρα ςηπ διαδικαρίαπ είμαι η Δλλημική και κάθε έγγοατξ ςηπ
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Αμαθέςξσραπ Αουήπ είμαι ρσμςεςαγμέμξ ρςημ Δλλημική γλόρρα.
31.2

Όλα ςα δημϊρια έγγοατα πξσ ατξοξϋμ εμδιατεοϊμεμξσπ αλλξδαπξϋπ και πξσ θα
καςαςεθξϋμ ρςημ παοξϋρα διαδικαρία, θα είμαι μϊμιμα επικσοχμέμα, είςε απϊ ςξ
αομϊδιξ Οοξνεμείξ ςηπ υόοαπ ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ, είςε με ςημ επίθερη ςηπ
ρτοαγίδαπ “Apostile” ρϋμτχμα με ςημ ρσμθήκη ςηπ Υάγηπ ςηπ 05-10-61 (πξσ
κσοόθηκε με ςξ Μ. 1497/84), όρςε μα πιρςξπξιείςαι η γμηριϊςηςά ςξσπ. Ζ μεςάτοαρη
ςχμ εμ λϊγχ εγγοάτχμ μπξοεί μα γίμει είςε απϊ ςη μεςατοαρςική σπηοερία ςξσ ΣΟ.
ΔΝ., είςε απϊ ςξ αομϊδιξ ποξνεμείξ, είςε απϊ δικηγϊοξ καςά ςημ έμμξια ςχμ
άοθοχμ 454 ςξσ Ι.Ο.Δ. και 53 ςξσ Ιόδικα πεοί Δικηγϊοχμ, είςε απϊ ξοκχςϊ
μεςατοαρςή ςηπ υόοαπ ποξέλεσρηπ, αμ στίρςαςαι ρςη υόοα ασςή ςέςξια σπηοερία.

31.3

Δπιςοέπεςαι

αμςίρςξιυα

η

καςάθερη

ξιξσδήπξςε

δημϊριξσ

εγγοάτξσ

και

δικαιξλξγηςικξϋ πξσ ατξοά εμδιατεοϊμεμξ αλλξδαπϊ με ςη μξοτή επικσοχμέμηπ
τχςξςσπίαπ ποξεουϊμεμηπ είςε απϊ ςξ μϊμιμξ επικσοχμέμξ έγγοατξ απϊ ςξ αομϊδιξ
Οοξνεμείξ ςηπ υόοαπ ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ, είςε απϊ ςξ ποχςϊςσπξ έγγοατξ με ςημ
ρτοαγίδα “Apostile” ρϋμτχμα με ςημ ρσμθήκη ςηπ Υάγηπ ςηπ 05-10-61. Ζ επικϋοχρη
ασςή ποέπει μα έυει γίμει απϊ δικηγϊοξ καςά ςημ έμμξια ςχμ άοθοχμ 454 ςξσ Ι.Ο.Δ.
και 53 ςξσ Ιόδικα πεοί Δικηγϊοχμ.
31.4

Δπικοαςξϋρα διαςϋπχρη είμαι πάμςξςε η Δλλημική. Ξι ςσυϊμ εμρςάρειπ θα
σπξβάλλξμςαι ρςημ Δλλημική γλόρρα.

31.5

Ξι έγγοατεπ και ποξτξοικέπ ρσμεμμξήρειπ μεςανϋ ςηπ Σπηοερίαπ (ρε ϊλεπ ςιπ
βαθμίδεπ ςηπ) και ςξσ αμαδϊυξσ θα γίμξμςαι σπξυοεχςικά ρςημ Δλλημική γλόρρα. Ξ
αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα διεσκξλϋμει ςημ επικξιμχμία ςχμ αλλξδαπόμ
σπαλλήλχμ ςξσ με ςημ Σπηοερία, με ςξμ ξοιρμϊ και ςημ παοξσρία διεομημέχμ.

ΑΠΗΠΞ 32 Ξ - ΔΤΑΠΛΞΡΔΑ ΜΞΛΞΗΔΡΘΑ
Για ςημ διαδικαρία διαγχμιρμξϋ, ςημ αμάθερη και ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, έυξσμ
εταομξγή, ιδίχπ ξι καςχςέοχ διαςάνειπ, ϊπχπ ιρυϋξσμ καςά ςξ υοϊμξ δημξρίεσρηπ ςηπ
παοξϋραπ


Ζ σπ‟ αοιθμ. 26804/16-06-2011 απϊταρη ΣΟΔΙΑ (ΤΔΙ 1427 Β‟/ 2011) „‟Μέξ
πλαίριξ διεμέογειαπ ςχμ αουιςεκςξμικόμ διαγχμιρμόμ και γεμικά ςχμ
διαγχμιρμόμ μελεςόμ με απξμξμή βοαβείχμ ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ σπ‟
αοιθμ. 22186/04- 05-12 Σ.Α. (ΤΔΙ 1494 Β‟/ 2012).



Ξ Μ. 4412/2016 "Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ
(ποξραομξγή ρςιπ Ξδηγίεπ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ).



Ιαμξμιρμϊπ Οοξεκςιμόμεμχμ

Αμξιβόμ

Λελεςόμ

και

Σπηοεριόμ,

ΔΜΡγ/32129/ΤΜ 466/2017 Σπξσογική Απϊταρη (ΤΔΙ Β‟ 2519) ςξσ Μ.
4412/2016.


Ξ Μ. 4472/2017 "Ρσμςανιξδξςικέπ διαςάνειπ Δημξρίξσ και ςοξπξπξίηρη
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διαςάνεχμ ςξσ μ.4387/2016, μέςοα εταομξγήπ ςχμ δημξριξμξμικόμ ρςϊυχμ
και μεςαοοσθμίρεχμ, μέςοα κξιμχμικήπ ρςήοινηπ και εογαριακέπ οσθμίρειπ,
Λερξποϊθερμξ Ολαίριξ".
ΑΠΗΠΞ 33 Ξ - ΑΟΞΔΞΥΖ ΞΠΩΜ
Ζ ρσμμεςξυή ςχμ μελεςηςόμ ρςξμ Διαγχμιρμϊ έυει ραμ ασςξδίκαιη ρσμέπεια ςημ πλήοη και
υχοίπ επιτσλάνειπ απξδξυή ςχμ ϊοχμ ςηπ παοξϋραπ Οοξκήοσνηπ.

Ιξζάμη, Μξέμβοιξπ 2018

ΡΣΜΑΥΗΖΙΔ
Ξ Ρσμςάναπ

ΔΚΔΓΥΗΖΙΔ & ΗΔΩΠΖΗΖΙΔ
Ξ Οοξψρςάμεμξπ ςηπ Δ/μξσραπ Σπηοερίαπ
.Δ.Ο/Δ..Δ (έδοα)

Ιχμρςαμςία Υαδιώ
Αουιςέκςχμ Ληυαμικόπ

Ζλίαπ Γιαμμόπξσλξπ
Ζλεκςο. Ληυαμικόπ με Α’ β
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Λε ςημ σπ' αοιθμ. 1804/16-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΛ0Ω469Β7Ι-0ΗΛ) απόταρη ςηπ
Ρσγκλήςξσ Δσςικήπ Λακεδξμίαπ
Ξ Αμ. Οούςαμηπ
Ξικξμξμικξϋ Οοξγοαμμαςιρμξϋ, Σπξδξμόμ και Αμάπςσνηπ

Georgios
Marnellos
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Ιαθηγηςήπ κ. Γεώογιξπ Λαομέλλξπ
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