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ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
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ΠΡΟΕΚΤΙΜOΚΡΑΤΙΑΩΜOΚΡΑΤΙΑΕΝΗ
ΑΜOΚΡΑΤΙΑΟΙΒΗ:

91.012,75 €

(MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ πλέον Φ.Π.Α. 24%)

CPV: 71320000-7 Υπηρεσίες 
εκπόνησης τεχνικών μελετών

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
    ΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ω ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΙΩΝ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΜΒ'ΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΩΝ
( . . . . . )Ε Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η ΔΗ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

     ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

2    Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΘΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΥ
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

 ανοικτή διαδικασία διαδικασία
   για την επιλογή την επιλογή επιλογή      :α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή δόχου για την εκπόνηση της μελέτης: για την επιλογή την επιλογή εκπόν επιλογή ηση της μελέτης: μελέτης μελέτης:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ MASTER PLAN) ΔΗΜΟΥ )
ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑΟΥ ΘΑΣΟΥ

   Εκτιμώμενης αξίας  αξίας αξίας  91.012,75 € (  . . .24.%)πλέονΦΠΑ
CPV:71320000-7 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών

    :που για την εκπόνηση της μελέτης: θα την επιλογή διεξα την επιλογή χθεί σύμφωνα με: σύμφων επιλογή α την επιλογή με
)    . 4412/2016 ( ’ 147)  )    α την επιλογή τις μελέτης: δια την επιλογή τάξεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας κα την επιλογή ι β) τους όρους της παρούσας του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: όρου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:

- 2 -

21PROC008543316 2021-04-28



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 Κεφάλαιο Α΄

 1 :     –   –  Άρθρο Κύριος μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:Έργου για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: Στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή επικοιν επιλογή ων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:
 2 :      Άρθρο Έγγρα την επιλογή φα την επιλογή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: κα την επιλογή ι τεύχη
 3 :      Άρθρο Ηλεκτρον επιλογή ική υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή φα την επιλογή κέλου για την εκπόνηση της μελέτης: προσφοράς μελέτης:
4:       /Άρθρο Δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ηλεκτρον επιλογή ική ς μελέτης: α την επιλογή ποσφράγισης μελέτης: κα την επιλογή ι α την επιλογή ξιολόγησης μελέτης: των επιλογή προσφορών επιλογή 

έ  γκριση πρα την επιλογή κτικού
 5:       /Άρθρο Πρόσκληση υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: δικα την επιλογή ιολογητικών επιλογή προσωριν επιλογή ού α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή δόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

 /     Κα την επιλογή τα την επιλογή κύρωση Πρόσκληση για την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:
 6 :  Άρθρο Εν επιλογή στάσεις μελέτης:
 7:   Άρθρο  –    Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπλή ρωση α την επιλογή ποσα την επιλογή φή ν επιλογή ιση πληροφοριών επιλογή κα την επιλογή ι δικα την επιλογή ιολογητικών επιλογή 
 8:   Άρθρο  Σύν επιλογή α την επιλογή ψη σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:
 9:        /   Άρθρο Έγγρα την επιλογή φα την επιλογή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: κα την επιλογή τά το στάδιο της μελέτης: εκτέλεσης μελέτης: Σειρά ισχύος μελέτης:
 10:   Άρθρο Γλώσσα την επιλογή Δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:
 11 : Άρθρο Εφα την επιλογή ρμοστέα την επιλογή  ν επιλογή ομοθεσί σύμφωνα με:α την επιλογή 

 ’ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ'

 12:  Άρθρο   –  –   Εκτιμώμεν επιλογή η α την επιλογή ξί σύμφωνα με:α την επιλογή Χρημα την επιλογή τοδότηση Προθεσμί σύμφωνα με:ες μελέτης: της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:
 13: Άρθρο    -   Δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: Όροι υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: προσφορών επιλογή 
 14  :   Άρθρο Ημερομην επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή   κα την επιλογή ι ώρα την επιλογή       -λή ξης μελέτης: της μελέτης: προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: προσφορών επιλογή 

α την επιλογή ποσφράγισης μελέτης:
 15 :  Άρθρο Εγγυ για την εκπόνηση της μελέτης:ή σεις μελέτης:
 16:  –   Άρθρο Δημοσιότητα την επιλογή Δα την επιλογή πάν επιλογή ες μελέτης: δημοσί σύμφωνα με:ευ για την εκπόνηση της μελέτης:σης μελέτης:

 ’ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

 17:   Άρθρο Δικα την επιλογή ιούμεν επιλογή οι συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης:    στη δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:
 18:  Άρθρο Λόγοι α την επιλογή ποκλεισμού
 19:  Άρθρο Κριτή ρια την επιλογή επιλογή ς μελέτης:

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ΄

 20:    Άρθρο Περιεχόμεν επιλογή ο φα την επιλογή κέλων επιλογή προσφοράς μελέτης:
 21 :      Άρθρο Κριτή ριο α την επιλογή ν επιλογή άθεσης μελέτης: κα την επιλογή ι κριτή ρια την επιλογή α την επιλογή ξιολόγησης μελέτης: προσφοράς μελέτης:
 22:     Άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποδεικτικά μέσα την επιλογή κριτηρί σύμφωνα με:ων επιλογή ποιοτική ς μελέτης: επιλογή ς μελέτης:
 23: Άρθρο Διάφορα την επιλογή 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ΄

 1:    –   -   Άρθρο Κύριος αξίας  του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας Έργου Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ΑναθέτωνΦορέας αξίας  Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τοιχεία επικοινωνίας αξίας  

1.1.  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης:     :     ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΘΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΥ
Οδός μελέτης: :    7ΠΙΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7ΝΤΕ ΒΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΜΠΕΖ 7

. .Τα την επιλογή χ Κωδ : 64004

.Τηλ : 2593024025
Telefax : 2593022104
E-mail : tydeyath@deyathassou.gr
Πληροφορί σύμφωνα με:ες μελέτης: :  Περζα την επιλογή μάν επιλογή ης μελέτης: Ιωάν επιλογή ν επιλογή ης μελέτης:

1.2    : Κύριος μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:Έργου για την εκπόνηση της μελέτης:    -   Δημοτική διαδικασία ΕπιχείρησηΎδρευ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας σης αξίας  Αποχέτευ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας σης αξίας  ΘΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΥ
( . . . . .)Δ Ε Υ ΑΘ

1.3 : Εργοδότης μελέτης:  Δή διαδικασίαμος αξίας  Θάσου Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας 

1.4   :  Προϊστάμεν επιλογή η Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ΔΗΜΟΥ ΘΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΥ που Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας έχει
   ,    7 . .64004έδρα στο ΛιμέναΘάσου Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ΠΙΕΡΝΤΕΒ'ΑΜΠΕΖ 7 Τ.Κ.64004 ΤΚ

1.5   : Διευ για την εκπόνηση της μελέτης:θύν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης:σα την επιλογή Υπηρεσί σύμφωνα με:α την επιλογή    Τεχνική διαδικασία Υπηρεσία ΔΗΜΟΥΘΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΥ

1.6     :  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρμόδιο Τεχν επιλογή ικό Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςούλιο    Περιφερειακή διαδικασίας αξίας  Ενότητας αξίας  Καβάλας αξίας  της αξίας  
 . . .Περιφέρειας αξίας  ΑΜΘ

1.7          Εφόσον επιλογή οι α την επιλογή ν επιλογή ωτέρω υ για την εκπόνηση της μελέτης:πηρεσί σύμφωνα με:ες μελέτης: μετα την επιλογή στεγα την επιλογή σθούν επιλογή κα την επιλογή τά τη διάρκεια την επιλογή της μελέτης: δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:
    ,        σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: ή εκτέλεσης μελέτης: της μελέτης: μελέτης μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεούν επιλογή τα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή δηλώσου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή άμεσα την επιλογή τα την επιλογή ν επιλογή έα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:

     .στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή στου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: προσφέρον επιλογή τες μελέτης: ή στον επιλογή α την επιλογή ν επιλογή άδοχο
    /       Εφόσον επιλογή οι α την επιλογή ν επιλογή ωτέρω υ για την εκπόνηση της μελέτης:πηρεσί σύμφωνα με:ες μελέτης: ή κα την επιλογή ι τα την επιλογή α την επιλογή ποφα την επιλογή ιν επιλογή όμεν επιλογή α την επιλογή όργα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή 

,         κα την επιλογή τα την επιλογή ργηθούν επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:γχων επιλογή ευ για την εκπόνηση της μελέτης:τούν επιλογή ή με οποιον επιλογή δή ποτε τρόπο μετα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςληθούν επιλογή κα την επιλογή τά τη διάρκεια την επιλογή 
      ,    της μελέτης: δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: ή εκτέλεσης μελέτης: της μελέτης: μελέτης μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεούν επιλογή τα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή δηλώσου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή άμεσα την επιλογή 

 στου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: προσφέρον επιλογή τες μελέτης:3         ή στον επιλογή α την επιλογή ν επιλογή άδοχο τα την επιλογή στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή των επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πηρεσιών επιλογή ή α την επιλογή ποφα την επιλογή ιν επιλογή όμεν επιλογή ων επιλογή 
,            οργάν επιλογή ων επιλογή τα την επιλογή οποί σύμφωνα με:α την επιλογή κα την επιλογή τά τον επιλογή ν επιλογή όμο α την επιλογή ποτελούν επιλογή κα την επιλογή θολικό διάδοχο των επιλογή εν επιλογή λόγω οργάν επιλογή ων επιλογή 

      .που για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεισέρχον επιλογή τα την επιλογή ι στα την επιλογή δικα την επιλογή ιώμα την επιλογή τα την επιλογή κα την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεώσεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:

 2:     Άρθρο Έγγραφα της αξίας  σύμβασης αξίας  και τεύχη

2.1    ,     . 14  . 1   2Τα την επιλογή έγγρα την επιλογή φα την επιλογή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: κα την επιλογή τά την επιλογή έν επιλογή ν επιλογή οια την επιλογή της μελέτης: περιπτ της μελέτης: πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης:
 . 4412/2016,     ,   : του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή για την επιλογή τον επιλογή πα την επιλογή ρόν επιλογή τα την επιλογή ηλεκτρον επιλογή ικό δια την επιλογή γων επιλογή ισμό εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι τα την επιλογή α την επιλογή κόλου για την εκπόνηση της μελέτης:θα την επιλογή 

)       α την επιλογή η πα την επιλογή ρούσα την επιλογή δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξη κα την επιλογή ι η προκή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξη σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:4,
)      ( . . . .)β) τους όρους της παρούσας το Τυ για την εκπόνηση της μελέτης:ποποιημέν επιλογή ο Έν επιλογή τυ για την εκπόνηση της μελέτης:πο Υπεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ης μελέτης: Δή λωσης μελέτης: ΤΕ Υ Δ 5, 
)     ,       γ το έν επιλογή τυ για την εκπόνηση της μελέτης:πο οικον επιλογή ομική ς μελέτης: προσφοράς μελέτης: όπως μελέτης: πα την επιλογή ράγετα την επιλογή ι α την επιλογή πό την επιλογή ειδική ηλεκτρον επιλογή ική 

  ,φόρμα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσυ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης:
)            ,  δ το Τεύχος μελέτης: Τεχν επιλογή ικών επιλογή Δεδομέν επιλογή ων επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: έργου για την εκπόνηση της μελέτης: με τα την επιλογή τυ για την εκπόνηση της μελέτης:χόν επιλογή Πα την επιλογή ρα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τά του για την εκπόνηση της μελέτης: το

           .πρόγρα την επιλογή μμα την επιλογή των επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτούμεν επιλογή ων επιλογή μελετών επιλογή κα την επιλογή ι η τεκμηρί σύμφωνα με:ωση της μελέτης: σκοπιμότητα την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: έργου για την εκπόνηση της μελέτης:
)      ( . .)ε το τεύχος μελέτης: της μελέτης: Συ για την εκπόνηση της μελέτης:γγρα την επιλογή φή ς μελέτης: Υποχρεώσεων επιλογή ΣΥ 6     ,με τα την επιλογή τυ για την εκπόνηση της μελέτης:χόν επιλογή Πα την επιλογή ρα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τά του για την εκπόνηση της μελέτης:

)    ,στ το τεύχος μελέτης: προεκτιμώμεν επιλογή ων επιλογή α την επιλογή μοιβ) τους όρους της παρούσαςών επιλογή 
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)        ….ζ τα την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποδεί σύμφωνα με:γμα την επιλογή τα την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρα την επιλογή τί σύμφωνα με:θεν επιλογή τα την επιλογή ι στο τέλος μελέτης: της μελέτης: δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: 7

)          η τυ για την εκπόνηση της μελέτης:χόν επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπληρωμα την επιλογή τικές μελέτης: πληροφορί σύμφωνα με:ες μελέτης: κα την επιλογή ι διευ για την εκπόνηση της μελέτης:κριν επιλογή ί σύμφωνα με:σεις μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: θα την επιλογή πα την επιλογή ρα την επιλογή σχεθούν επιλογή α την επιλογή πό
       ,τον επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: επί σύμφωνα με: όλων επιλογή των επιλογή α την επιλογή ν επιλογή ωτέρω

) …θ 8

2.2  , ,     Προσφέρετα την επιλογή ι ελεύθερη πλή ρης μελέτης: άμεση κα την επιλογή ι δωρεάν επιλογή ηλεκτρον επιλογή ική πρόσβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση9  στα την επιλογή 
    ,  ,  “  έγγρα την επιλογή φα την επιλογή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: στον επιλογή ειδικό δημόσια την επιλογή προσβ) τους όρους της παρούσαςάσιμο χώρο ηλεκτρον επιλογή ικοί σύμφωνα με:

”   δια την επιλογή γων επιλογή ισμοί σύμφωνα με: της μελέτης: πύλης μελέτης:www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ,      κα την επιλογή θώς μελέτης: κα την επιλογή ι στην επιλογή ιστοσελί σύμφωνα με:δα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:
  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή (  www  .  thassos  .  gr  .).  10  11

2.3     ,    Εφόσον επιλογή έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ζητηθεί σύμφωνα με: εγκα την επιλογή ί σύμφωνα με:ρως μελέτης: ή τοι έως μελέτης: την επιλογή 19.05.202112,    ΟΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης:
          πα την επιλογή ρέχει σε όλου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: προσφέρον επιλογή τες μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετέχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή στη δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης:

        ,  σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπληρωμα την επιλογή τικές μελέτης: πληροφορί σύμφωνα με:ες μελέτης: σχετικά με τα την επιλογή έγγρα την επιλογή φα την επιλογή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: το
   α την επιλογή ργότερο έως μελέτης: την επιλογή 24.05.202113. 

 3:Άρθρο    Ηλεκτρονική διαδικασία υ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ποβολή διαδικασίαφακέλου Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας προσφοράς αξίας  

      ,   Οι προσφορές μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλον επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: εν επιλογή δια την επιλογή φερομέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: ηλεκτρον επιλογή ικά μέσω της μελέτης:
  δια την επιλογή δικτυ για την εκπόνηση της μελέτης:α την επιλογή κή ς μελέτης: πύλης μελέτης: www.promitheus.gov.gr    ,    του για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή ληκτική 

       14    ,  ημερομην επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή κα την επιλογή ι ώρα την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι στο άρθρο της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: σε
   .ηλεκτρον επιλογή ικό φάκελο του για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσυ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης:

         Για την επιλογή τη συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή στην επιλογή πα την επιλογή ρούσα την επιλογή δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή οι εν επιλογή δια την επιλογή φερόμεν επιλογή οι οικον επιλογή ομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης:
    ,     α την επιλογή πα την επιλογή ιτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή δια την επιλογή θέτου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ψηφια την επιλογή κή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή χορηγούμεν επιλογή η α την επιλογή πό πιστοποιημέν επιλογή η α την επιλογή ρχή 

         ( -πα την επιλογή ροχή ς μελέτης: ψηφια την επιλογή κή ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή ς μελέτης: κα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή εγγρα την επιλογή φούν επιλογή στο ηλεκτρον επιλογή ικό σύστημα την επιλογή ΕΣΗΔΗΣ
  www.promitheus.gov.gr)      Δια την επιλογή δικτυ για την εκπόνηση της μελέτης:α την επιλογή κή πύλη α την επιλογή κολου για την εκπόνηση της μελέτης:θών επιλογή τα την επιλογή ς μελέτης: τη δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή εγγρα την επιλογή φή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:

 5 .  1.2  1.4      .   117384/26-10-2017άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρ έως μελέτης: της μελέτης: Κοιν επιλογή ή ς μελέτης: Υπου για την εκπόνηση της μελέτης:ργική ς μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφα την επιλογή σης μελέτης: με α την επιλογή ρ
(3821 ')Β  «         Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων

 ,        Συμβάσεων έργων μελετών και παροχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων τεχνικών και λοιπών συναφών
           επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων εργαλείων και διαδικασιών του

     ( . . . . .)».Εθνικού Συστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ

      ,    Η έν επιλογή ωση οικον επιλογή ομικών επιλογή φορέων επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει κοιν επιλογή ή προσφορά η οποί σύμφωνα με:α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεωτικά
 ,         υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογράφετα την επιλογή ι ψηφια την επιλογή κά εί σύμφωνα με:τε α την επιλογή πό όλου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: οικον επιλογή ομικούς μελέτης: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ποτελούν επιλογή την επιλογή 

,     ,   .   ,  έν επιλογή ωση εί σύμφωνα με:τε α την επιλογή πό εκπρόσωπό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: ν επιλογή ομί σύμφωνα με:μως μελέτης: εξου για την εκπόνηση της μελέτης:σιοδοτημέν επιλογή ο Στην επιλογή προσφορά επί σύμφωνα με:
   ,         ποιν επιλογή ή α την επιλογή πόρριψης μελέτης: της μελέτης: προσφοράς μελέτης: προσδιορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι η έκτα την επιλογή ση κα την επιλογή ι το εί σύμφωνα με:δος μελέτης: της μελέτης:

     ,    συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: κάθε μέλου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: της μελέτης: έν επιλογή ωσης μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπεριλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ν επιλογή ομέν επιλογή ης μελέτης: της μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή ν επιλογή ομή ς μελέτης:
  ,    /  .α την επιλογή μοιβ) τους όρους της παρούσαςή ς μελέτης: μετα την επιλογή ξύ του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: κα την επιλογή θώς μελέτης: κα την επιλογή ι ο εκπρόσωπος μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τον επιλογή ιστή ς μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή ς μελέτης:

3.2     :Στον επιλογή ηλεκτρον επιλογή ικό φάκελο προσφοράς μελέτης: περιέχον επιλογή τα την επιλογή ι

( )  ( )     «  ».α την επιλογή έν επιλογή α την επιλογή ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πο φάκελος μελέτης: με την επιλογή έν επιλογή δειξη Δικα την επιλογή ιολογητικά Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης:

( )   ( )     «  ».β) τους όρους της παρούσας έν επιλογή α την επιλογή ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πο φάκελος μελέτης: με την επιλογή έν επιλογή δειξη Τεχν επιλογή ική Προσφορά

( )  ( )      «  ».γ έν επιλογή α την επιλογή ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πο φάκελος μελέτης: με την επιλογή έν επιλογή δειξη Οικον επιλογή ομική Προσφορά
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3.3     ,       Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπό τον επιλογή προσφέρον επιλογή τα την επιλογή σημα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι με χρή ση του για την εκπόνηση της μελέτης: σχετικού πεδί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:
,      ,      υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσυ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης: κα την επιλογή τά την επιλογή σύν επιλογή τα την επιλογή ξη της μελέτης: προσφοράς μελέτης: τα την επιλογή στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή εκεί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή 

 ,       257   . 4412/2016. εμπιστευ για την εκπόνηση της μελέτης:τικό χα την επιλογή ρα την επιλογή κτή ρα την επιλογή σύμφων επιλογή α την επιλογή με τα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
  ,        ( )  Στην επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή ο προσφέρων επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει στον επιλογή οικεί σύμφωνα με:ο υ για την εκπόνηση της μελέτης:πο φάκελο σχετική 

       α την επιλογή ιτιολόγηση με τη μορφή ψηφια την επιλογή κά υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογεγρα την επιλογή μμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: pdf,   α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρον επιλογή τα την επιλογή ς μελέτης: ρητά
          όλες μελέτης: τις μελέτης: σχετικές μελέτης: δια την επιλογή τάξεις μελέτης: ν επιλογή όμου για την εκπόνηση της μελέτης: ή διοικητικές μελέτης: πράξεις μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: επιβ) τους όρους της παρούσαςάλλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή την επιλογή 

   ,     εμπιστευ για την εκπόνηση της μελέτης:τικότητα την επιλογή της μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκεκριμέν επιλογή ης μελέτης: πληροφορί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: ως μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ημμέν επιλογή ο της μελέτης: ηλεκτρον επιλογή ική ς μελέτης:
 .         του για την εκπόνηση της μελέτης: προσφοράς μελέτης: Δεν επιλογή χα την επιλογή ρα την επιλογή κτηρί σύμφωνα με:ζον επιλογή τα την επιλογή ι ως μελέτης: εμπιστευ για την εκπόνηση της μελέτης:τικές μελέτης: πληροφορί σύμφωνα με:ες μελέτης: σχετικά με τις μελέτης:

 ,       .  τιμές μελέτης: μον επιλογή άδος μελέτης: τις μελέτης: προσφερόμεν επιλογή ες μελέτης: ποσότητες μελέτης: κα την επιλογή ι την επιλογή οικον επιλογή ομική προσφορά

3.4          Στην επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: στοιχεί σύμφωνα με:ων επιλογή με χρή ση μορφότυ για την εκπόνηση της μελέτης:που για την εκπόνηση της μελέτης: φα την επιλογή κέλου για την εκπόνηση της μελέτης:
   ( . .     ZIP), εκείνα τα),  συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπιεσμέν επιλογή ων επιλογή ηλεκτρον επιλογή ικών επιλογή α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:ων επιλογή π χ ηλεκτρον επιλογή ικό α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:ο με μορφή εκεί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή τα την επιλογή 

       ,    οποί σύμφωνα με:α την επιλογή επιθυ για την εκπόνηση της μελέτης:μεί σύμφωνα με: ο προσφέρων επιλογή ν επιλογή α την επιλογή χα την επιλογή ρα την επιλογή κτηρί σύμφωνα με:σει ως μελέτης: εμπιστευ για την εκπόνηση της μελέτης:τικά σύμφων επιλογή α την επιλογή με τα την επιλογή 
 ,          α την επιλογή ν επιλογή ωτέρω α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φερόμεν επιλογή α την επιλογή θα την επιλογή πρέπει ν επιλογή α την επιλογή τα την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει ως μελέτης: χωριστά ηλεκτρον επιλογή ικά α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:α την επιλογή με

 P), εκείνα ταortableDocumentFormat  (P), εκείνα ταDF)       μορφή ή ως μελέτης: χωριστό ηλεκτρον επιλογή ικό α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:ο μορφότυ για την εκπόνηση της μελέτης:που για την εκπόνηση της μελέτης:
       .φα την επιλογή κέλου για την εκπόνηση της μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπιεσμέν επιλογή ων επιλογή ηλεκτρον επιλογή ικών επιλογή α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:ων επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ει α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τά

3.5   –      ( )   Ο χρή στης μελέτης: οικον επιλογή ομικός μελέτης: φορέα την επιλογή ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή ωτέρω υ για την εκπόνηση της μελέτης:πο φα την επιλογή κέλου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: μέσω του για την εκπόνηση της μελέτης:
,   :υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσυ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης: όπως μελέτης: περιγράφετα την επιλογή ι κα την επιλογή τωτέρω

)         ( )   α την επιλογή Τα την επιλογή στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή κα την επιλογή ι δικα την επιλογή ιολογητικά που για την εκπόνηση της μελέτης: περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι στον επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πο φάκελο με την επιλογή 
 «  »        20.2,   έν επιλογή δειξη Δικα την επιλογή ιολογητικά Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι τα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο τα την επιλογή δε

      ( )    στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή κα την επιλογή ι δικα την επιλογή ιολογητικά που για την εκπόνηση της μελέτης: περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι στον επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πο φάκελο με την επιλογή έν επιλογή δειξη
«  »   Τεχν επιλογή ική Προσφορά εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι τα την επιλογή    20.3  .οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:

    ( )Τα την επιλογή στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή α την επιλογή μφότερων επιλογή των επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πο φα την επιλογή κέλων επιλογή      υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλον επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή πό τον επιλογή οικον επιλογή ομικό φορέα την επιλογή 
    ηλεκτρον επιλογή ικά σε μορφή α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: P), εκείνα ταortableDocumentFormat (P), εκείνα ταDF)    κα την επιλογή ι εφόσον επιλογή έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή 

/    ,     συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τα την επιλογή χθεί σύμφωνα με: πα την επιλογή ρα την επιλογή χθεί σύμφωνα με: α την επιλογή πό τον επιλογή ί σύμφωνα με:διο φέρου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή εγκεκριμέν επιλογή η προηγμέν επιλογή η ηλεκτρον επιλογή ική 
        υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή ή προηγμέν επιλογή η ηλεκτρον επιλογή ική υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή με χρή ση εγκεκριμέν επιλογή ων επιλογή 

    .  3    8   '  .  117384/26-10-2017πιστοποιητικών επιλογή σύμφων επιλογή α την επιλογή με την επιλογή πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:π α την επιλογή ρ
. . . .ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

)   (3)         β) τους όρους της παρούσας Εν επιλογή τός μελέτης: τριών επιλογή εργα την επιλογή σί σύμφωνα με:μων επιλογή ημερών επιλογή α την επιλογή πό την επιλογή ηλεκτρον επιλογή ική υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή των επιλογή στοιχεί σύμφωνα με:ων επιλογή κα την επιλογή ι
  ( )  «  »   δικα την επιλογή ιολογητικών επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πο φα την επιλογή κέλου για την εκπόνηση της μελέτης: Δικα την επιλογή ιολογητικά Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: προσκομί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι

       ,    υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεωτικά α την επιλογή πό τον επιλογή οικον επιλογή ομικό φορέα την επιλογή στον επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή σε έν επιλογή τυ για την εκπόνηση της μελέτης:πη μορφή κα την επιλογή ι
  ,     .σε σφρα την επιλογή γισμέν επιλογή ο φάκελο η πρωτότυ για την εκπόνηση της μελέτης:πη εγγυ για την εκπόνηση της μελέτης:ητική επιστολή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: 14

           Επισημα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι ότι η εν επιλογή λόγω υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρέωση δεν επιλογή ισχύει για την επιλογή τις μελέτης: εγγυ για την εκπόνηση της μελέτης:ή σεις μελέτης: ηλεκτρον επιλογή ική ς μελέτης:
 ( . .   . . . . .).έκδοσης μελέτης: π χ εγγυ για την εκπόνηση της μελέτης:ή σεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ΤΜΕΔΕ

)         γ Οι προσφέρον επιλογή τες μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τάσσου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή την επιλογή οικον επιλογή ομική του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: προσφορά συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπληρών επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ς μελέτης: την επιλογή 
       ,  α την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:στοιχη ειδική ηλεκτρον επιλογή ική φόρμα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσυ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης: κα την επιλογή ι επισυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή άπτον επιλογή τα την επιλογή ς μελέτης: στον επιλογή 

  «   »    ηλεκτρον επιλογή ικό χώρο Συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ημμέν επιλογή α την επιλογή Ηλεκτρον επιλογή ική ς μελέτης: Προσφοράς μελέτης: κα την επιλογή ι στον επιλογή κα την επιλογή τά περί σύμφωνα με:πτωση
( ) ,          υ για την εκπόνηση της μελέτης:πο φάκελο όλα την επιλογή τα την επιλογή στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή της μελέτης: προσφοράς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: σε μορφή α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης:
P), εκείνα ταortableDocumentFormat (P), εκείνα ταDF).

)          δ Στην επιλογή οικον επιλογή ομική προσφορά α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή γράφετα την επιλογή ι η προσφερόμεν επιλογή η τιμή α την επιλογή ν επιλογή ά κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή 
         .   μελέτης μελέτης: κα την επιλογή ι η συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ολική τιμή για την επιλογή την επιλογή εκτέλεση της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: Η οικον επιλογή ομική προσφορά

      ,      συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τί σύμφωνα με:θετα την επιλογή ι για την επιλογή κάθε επί σύμφωνα με: μέρου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή μελέτης μελέτης: σύμφων επιλογή α την επιλογή με τις μελέτης: δια την επιλογή τάξεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:
 281 .  8άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρ της μελέτης:  '   .  4412/2016.  ,    περί σύμφωνα με:πτωσης μελέτης: δ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ει εκτός μελέτης: α την επιλογή πό τις μελέτης:
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     ,      ,  α την επιλογή μοιβ) τους όρους της παρούσαςές μελέτης: για την επιλογή την επιλογή εκπόν επιλογή ηση των επιλογή μελετών επιλογή τις μελέτης: α την επιλογή μοιβ) τους όρους της παρούσαςές μελέτης: για την επιλογή τον επιλογή προγρα την επιλογή μμα την επιλογή τισμό την επιλογή 
         ,επί σύμφωνα με:β) τους όρους της παρούσαςλεψη κα την επιλογή ι την επιλογή α την επιλογή ξιολόγηση των επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή γκα την επιλογή ί σύμφωνα με:ων επιλογή ερευ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ητικών επιλογή εργα την επιλογή σιών επιλογή πάσης μελέτης: φύσεως μελέτης:

     / ,       281κα την επιλογή θώς μελέτης: επί σύμφωνα με:σης μελέτης: κα την επιλογή ι των επιλογή εργα την επιλογή σιών επιλογή μελετών επιλογή σύμφων επιλογή α την επιλογή με τα την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φερόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο
. 8  '  . 4412/2016,       95 . 3πα την επιλογή ρ περί σύμφωνα με:πτωση δ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή κα την επιλογή τά τα την επιλογή ειδικότερα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο πα την επιλογή ρ
  .του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όμου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τού           Η συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ολική προσφερόμεν επιλογή η τιμή τρέπετα την επιλογή ι σε ποσοστό έκπτωσης μελέτης: επί σύμφωνα με:
  ,      .της μελέτης: προεκτιμώμεν επιλογή ης μελέτης: α την επιλογή μοιβ) τους όρους της παρούσαςή ς μελέτης: με στρογγυ για την εκπόνηση της μελέτης:λοποί σύμφωνα με:ηση στο δεύτερο δεκα την επιλογή δικό ψηφί σύμφωνα με:ο

)  ,         ε Στη συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή έχεια την επιλογή οι προσφέρον επιλογή τες μελέτης: πα την επιλογή ράγου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή πό το υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσύστημα την επιλογή τα την επιλογή ηλεκτρον επιλογή ικά α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:α την επιλογή 
[« »    ,      εκτυ για την εκπόνηση της μελέτης:πώσεις μελέτης: των επιλογή Δικα την επιλογή ιολογητικών επιλογή Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: της μελέτης: Τεχν επιλογή ική ς μελέτης: Προσφοράς μελέτης: κα την επιλογή ι της μελέτης:

      P), εκείνα ταortableDocumentFormat  (P), εκείνα ταDF)].  Οικον επιλογή ομική ς μελέτης: Προσφοράς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: σε μορφή α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: Τα την επιλογή 
        α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:α την επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τά υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογράφον επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: προσφέρον επιλογή τες μελέτης: με εγκεκριμέν επιλογή η προηγμέν επιλογή η

        ηλεκτρον επιλογή ική υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή ή προηγμέν επιλογή η ηλεκτρον επιλογή ική υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή με χρή ση εγκεκριμέν επιλογή ων επιλογή 
    .  3    8   '  .   117384/26-10-2017πιστοποιητικών επιλογή σύμφων επιλογή α την επιλογή με την επιλογή πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:π α την επιλογή ρ

. . .      ( )   .  ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας κα την επιλογή ι επισυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή άπτον επιλογή τα την επιλογή ι στου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:στοιχου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πο φα την επιλογή κέλου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: της μελέτης: προσφοράς μελέτης: Κα την επιλογή τά
       την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:στημική υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή της μελέτης: προσφοράς μελέτης: το υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσύστημα την επιλογή πρα την επιλογή γμα την επιλογή τοποιεί σύμφωνα με:

       α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τομα την επιλογή τοποιημέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: ελέγχου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: επιβ) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ί σύμφωνα με:ωσης μελέτης: της μελέτης: ηλεκτρον επιλογή ική ς μελέτης: προσφοράς μελέτης: σε σχέση
     (  ,  με τα την επιλογή πα την επιλογή ρα την επιλογή χθέν επιλογή τα την επιλογή ηλεκτρον επιλογή ικά α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:α την επιλογή Δικα την επιλογή ιολογητικά Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: Τεχν επιλογή ική 

   )        Προσφορά κα την επιλογή ι Οικον επιλογή ομική Προσφορά κα την επιλογή ι εφόσον επιλογή οι έλεγχοι α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τοί σύμφωνα με: α την επιλογή ποβ) τους όρους της παρούσαςούν επιλογή επιτυ για την εκπόνηση της μελέτης:χεί σύμφωνα με:ς μελέτης:
     . ,    η προσφορά υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλετα την επιλογή ι στο υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσύστημα την επιλογή Δια την επιλογή φορετικά η προσφορά δεν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλετα την επιλογή ι

          κα την επιλογή ι το υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσύστημα την επιλογή εν επιλογή ημερών επιλογή ει του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: προσφέρον επιλογή τες μελέτης: με σχετικό μή ν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:μα την επιλογή σφάλμα την επιλογή τος μελέτης: στη
    ,       διεπα την επιλογή φή του για την εκπόνηση της μελέτης: χρή στη των επιλογή προσφερόν επιλογή των επιλογή προκειμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: οι τελευ για την εκπόνηση της μελέτης:τα την επιλογή ί σύμφωνα με:οι ν επιλογή α την επιλογή προβ) τους όρους της παρούσαςούν επιλογή στις μελέτης:
  .σχετικές μελέτης: εν επιλογή έργειες μελέτης: διόρθωσης μελέτης:

)     ,       στ Εφόσον επιλογή τα την επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικά συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: η τεχν επιλογή ική προσφορά κα την επιλογή ι οι οικον επιλογή ομικοί σύμφωνα με:
           όροι δεν επιλογή έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή ποτυ για την εκπόνηση της μελέτης:πωθεί σύμφωνα με: στο σύν επιλογή ολό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: στις μελέτης: ειδικές μελέτης: ηλεκτρον επιλογή ικές μελέτης: φόρμες μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:

,        υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσυ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης: οι προσφέρον επιλογή τες μελέτης: επισυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή άπτου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ψηφια την επιλογή κά υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογεγρα την επιλογή μμέν επιλογή α την επιλογή τα την επιλογή σχετικά
 ,       .ηλεκτρον επιλογή ικά α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:α την επιλογή σύμφων επιλογή α την επιλογή με του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: όρου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης:

        ,  Στις μελέτης: περιπτώσεις μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: με την επιλογή προσφορά υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλον επιλογή τα την επιλογή ι ιδιωτικά έγγρα την επιλογή φα την επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τά γί σύμφωνα με:ν επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι
        . 4250/2014 (  94)   α την επιλογή ποδεκτά εί σύμφωνα με:τε κα την επιλογή τά τα την επιλογή προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμεν επιλογή α την επιλογή στις μελέτης: δια την επιλογή τάξεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ 94) είτε και σε εί σύμφωνα με:τε κα την επιλογή ι σε

 ,    ,    α την επιλογή πλή φωτοτυ για την εκπόνηση της μελέτης:πί σύμφωνα με:α την επιλογή εφόσον επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλετα την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή η δή λωση στην επιλογή οποί σύμφωνα με:α την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ιών επιλογή ετα την επιλογή ι η
            α την επιλογή κρί σύμφωνα με:β) τους όρους της παρούσαςειά του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: κα την επιλογή ι η οποί σύμφωνα με:α την επιλογή φέρει υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή μετά την επιλογή έν επιλογή α την επιλογή ρξη της μελέτης: δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης:

 (    σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: ή τοι μετά την επιλογή      ημερομην επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή δημοσί σύμφωνα με:ευ για την εκπόνηση της μελέτης:σης μελέτης: της μελέτης: προκή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:
[  ]  περί σύμφωνα με:ληψης μελέτης: δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: στο ΚΗΜΔΗΣ) 15.

)        ,  ζ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπό το υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσύστημα την επιλογή εκδί σύμφωνα με:δετα την επιλογή ι ηλεκτρον επιλογή ική α την επιλογή πόδειξη υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: προσφοράς μελέτης: η οποί σύμφωνα με:α την επιλογή 
       .α την επιλογή ποστέλλετα την επιλογή ι στον επιλογή οικον επιλογή ομικό φορέα την επιλογή με μή ν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:μα την επιλογή ηλεκτρον επιλογή ικού τα την επιλογή χυ για την εκπόνηση της μελέτης:δρομεί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης:

3.6   Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόσυ για την εκπόνηση της μελέτης:ρση προσφοράς μελέτης:
        , Οι προσφέρον επιλογή τες μελέτης: δύν επιλογή α την επιλογή ν επιλογή τα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή ζητή σου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή την επιλογή α την επιλογή πόσυ για την εκπόνηση της μελέτης:ρση υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με:σα την επιλογή ς μελέτης: προσφοράς μελέτης: πριν επιλογή 

     ,     την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή ληκτική ημερομην επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: των επιλογή προσφορών επιλογή με έγγρα την επιλογή φο α την επιλογή ί σύμφωνα με:τημα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: προς μελέτης:
  ,     την επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: σε μορφή ηλεκτρον επιλογή ικού α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: P), εκείνα ταortableDocumentFormat (P), εκείνα ταDF) που για την εκπόνηση της μελέτης:

       φέρει εγκεκριμέν επιλογή η προηγμέν επιλογή η ηλεκτρον επιλογή ική υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή ή προηγμέν επιλογή η ηλεκτρον επιλογή ική 
         . 3   8υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή με χρή ση εγκεκριμέν επιλογή ων επιλογή πιστοποιητικών επιλογή σύμφων επιλογή α την επιλογή με την επιλογή πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης:

 '  .   117384/26-10-2017  . . .,     « » της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:π α την επιλογή ρ ΚΥ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας μέσω της μελέτης: λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργικότητα την επιλογή ς μελέτης: Επικοιν επιλογή ων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:
.      ,    υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσυ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης: Πιστοποιημέν επιλογή ος μελέτης: χρή στης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή μετά α την επιλογή πό σχετική 

   ,        α την επιλογή πόφα την επιλογή ση του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή η οποί σύμφωνα με:α την επιλογή α την επιλογή ποδέχετα την επιλογή ι το σχετικό α την επιλογή ί σύμφωνα με:τημα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:
,         προσφέρον επιλογή τα την επιλογή προβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ει στην επιλογή α την επιλογή πόρριψη της μελέτης: σχετική ς μελέτης: ηλεκτρον επιλογή ική ς μελέτης: προσφοράς μελέτης: στο
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       .  ,  υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσύστημα την επιλογή πριν επιλογή την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή ληκτική ημερομην επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: της μελέτης: προσφοράς μελέτης: Κα την επιλογή τόπιν επιλογή ο
          οικον επιλογή ομικός μελέτης: φορέα την επιλογή ς μελέτης: δύν επιλογή α την επιλογή τα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει εκ ν επιλογή έου για την εκπόνηση της μελέτης: προσφορά μέσω του για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσυ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης:

       .έως μελέτης: την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή ληκτική ημερομην επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: των επιλογή προσφορών επιλογή 

3.7             Οι α την επιλογή λλοδα την επιλογή ποί σύμφωνα με: οικον επιλογή ομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: δεν επιλογή έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρέωση ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογράφου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τα την επιλογή 
        ,δικα την επιλογή ιολογητικά της μελέτης: προσφοράς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: με χρή ση προηγμέν επιλογή ης μελέτης: ηλεκτρον επιλογή ική ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή ς μελέτης:

         ,  α την επιλογή λλά μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή τα την επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:θεν επιλογή τικοποιούν επιλογή με οποιον επιλογή δή ποτε άλλον επιλογή πρόσφορο τρόπο εφόσον επιλογή 
          στη χώρα την επιλογή προέλευ για την εκπόνηση της μελέτης:σή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: δεν επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεωτική η χρή ση προηγμέν επιλογή ης μελέτης: ψηφια την επιλογή κή ς μελέτης:

     .     υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή ς μελέτης: σε δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:ες μελέτης: σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: δημοσί σύμφωνα με:ων επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων επιλογή Στις μελέτης: περιπτώσεις μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τές μελέτης: η
          προσφορά συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή οδεύετα την επιλογή ι με υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή η δή λωση στην επιλογή οποί σύμφωνα με:α την επιλογή δηλών επιλογή ετα την επιλογή ι ότι στην επιλογή χώρα την επιλογή 

          προέλευ για την εκπόνηση της μελέτης:σης μελέτης: δεν επιλογή προβ) τους όρους της παρούσαςλέπετα την επιλογή ι η χρή ση προηγμέν επιλογή ης μελέτης: ψηφια την επιλογή κή ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή ς μελέτης: ή ότι στην επιλογή 
          χώρα την επιλογή προέλευ για την εκπόνηση της μελέτης:σης μελέτης: δεν επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεωτική η χρή ση προηγμέν επιλογή ης μελέτης: ψηφια την επιλογή κή ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή ς μελέτης: για την επιλογή 

      .    την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή σε δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:ες μελέτης: σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: δημοσί σύμφωνα με:ων επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων επιλογή Η υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή η δή λωση του για την εκπόνηση της μελέτης:
       (10)    προηγούμεν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: εδα την επιλογή φί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: φέρει υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή έως μελέτης: κα την επιλογή ι δέκα την επιλογή ημέρες μελέτης: πριν επιλογή την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή ληκτική 

   ημερομην επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: των επιλογή προσφορών επιλογή 16. 

 4  :   Άρθρο Διαδικασία   ηλεκτρονική διαδικασίας αξίας  αποσφράγισης αξίας    και αξιολόγησης αξίας  των
προσφορών/ έ  γκριση πρακτικού

)  α την επιλογή      ,    Μετά την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή ληκτική ημερομην επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: προσφορών επιλογή όπως μελέτης: ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι στο άρθρο
14   ,      ,    της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι πριν επιλογή την επιλογή ηλεκτρον επιλογή ική α την επιλογή ποσφράγιση Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης:

      ,   κοιν επιλογή οποιεί σύμφωνα με: στου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: προσφέρον επιλογή τες μελέτης: τον επιλογή σχετικό κα την επιλογή τάλογο συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετεχόν επιλογή των επιλογή όπως μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τός μελέτης:
   . πα την επιλογή ράγετα την επιλογή ι α την επιλογή πό το υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσύστημα την επιλογή 

)  ,     β) τους όρους της παρούσας Στη συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή έχεια την επιλογή η Επιτροπή Δια την επιλογή γων επιλογή ισμού17,       κα την επιλογή τά την επιλογή ημερομην επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή κα την επιλογή ι ώρα την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι
  14  ,      ( )στο άρθρο της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: προβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ει σε ηλεκτρον επιλογή ική α την επιλογή ποσφράγιση του για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πο φα την επιλογή κέλου για την εκπόνηση της μελέτης:

«  »    ( )  “  ”,    Δικα την επιλογή ιολογητικά Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: κα την επιλογή ι του για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πο φα την επιλογή κέλου για την εκπόνηση της μελέτης: Τεχν επιλογή ική Προσφορά χωρί σύμφωνα με:ς μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή 
        πα την επιλογή ρέχει στου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: προσφέρον επιλογή τες μελέτης: πρόσβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση στα την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθέν επιλογή τα την επιλογή στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή των επιλογή λοιπών επιλογή 

 .οικον επιλογή ομικών επιλογή φορέων επιλογή 

)  γ      ,       Μετά την επιλογή ως μελέτης: άν επιλογή ω α την επιλογή ποσφράγιση η Επιτροπή Δια την επιλογή γων επιλογή ισμού προβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ει στον επιλογή έλεγχο
   ,      των επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθέν επιλογή των επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικών επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: κα την επιλογή θώς μελέτης: κα την επιλογή ι στην επιλογή α την επιλογή ξιολόγηση κα την επιλογή ι

   ,       21.1 β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμολόγηση των επιλογή τεχν επιλογή ικών επιλογή προσφορών επιλογή σύμφων επιλογή α την επιλογή με τα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο κα την επιλογή ι
21.2.  ,       ,   Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςκολούθως μελέτης: η Επιτροπή Δια την επιλογή γων επιλογή ισμού συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τάσσει πρα την επιλογή κτικό στο οποί σύμφωνα με:ο

       ,  περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι τα την επιλογή α την επιλογή ποτελέσμα την επιλογή τα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή ωτέρω ελέγχου για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή ι α την επιλογή ξιολόγησης μελέτης: κα την επιλογή ι
       ,   “ ”,υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει στην επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: το σχετικό ηλεκτρον επιλογή ικό α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:ο ως μελέτης: εσωτερικό

   “ ”  ,  .μέσω της μελέτης: λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: επικοιν επιλογή ων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσυ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης: προς μελέτης: έγκριση
  ,          ,Η Επιτροπή Δια την επιλογή γων επιλογή ισμού πριν επιλογή την επιλογή ολοκλή ρωση της μελέτης: σύν επιλογή τα την επιλογή ξης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ως μελέτης: άν επιλογή ω πρα την επιλογή κτικού

        επικοιν επιλογή ων επιλογή εί σύμφωνα με: με του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: εκδότες μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή γράφον επιλογή τα την επιλογή ι στις μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με:σες μελέτης: εγγυ για την εκπόνηση της μελέτης:ητικές μελέτης:
,       .   επιστολές μελέτης: προκειμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή δια την επιλογή πιστώσει την επιλογή εγκυ για την εκπόνηση της μελέτης:ρότητά του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή δια την επιλογή πιστωθεί σύμφωνα με:

  ,       πλα την επιλογή στότητα την επιλογή εγγυ για την εκπόνηση της μελέτης:ητική ς μελέτης: επιστολή ς μελέτης: ο υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποψή φιος μελέτης: α την επιλογή ποκλεί σύμφωνα με:ετα την επιλογή ι α την επιλογή πό τον επιλογή δια την επιλογή γων επιλογή ισμό κα την επιλογή ι
     .υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλετα την επιλογή ι μην επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή ρια την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φορά στον επιλογή α την επιλογή ρμόδιο εισα την επιλογή γγελέα την επιλογή 

)  δ         ,   Μετά την επιλογή έκδοση της μελέτης: α την επιλογή πόφα την επιλογή σης μελέτης: έγκρισης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή ωτέρω πρα την επιλογή κτικού Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή 
           Φορέα την επιλογή ς μελέτης: κοιν επιλογή οποιεί σύμφωνα με: την επιλογή α την επιλογή πόφα την επιλογή ση σε όλου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: προσφέρον επιλογή τες μελέτης: κα την επιλογή ι πα την επιλογή ρέχει πρόσβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση σε
        α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τούς μελέτης: στα την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθέν επιλογή τα την επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικά συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: κα την επιλογή ι στις μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με:σες μελέτης: τεχν επιλογή ικές μελέτης:

   .προσφορές μελέτης: των επιλογή λοιπών επιλογή προσφερόν επιλογή των επιλογή 

- 8 -

21PROC008543316 2021-04-28



)  ,    ,      ε Μετέπειτα την επιλογή σε δια την επιλογή κριτό στάδιο η Επιτροπή Δια την επιλογή γων επιλογή ισμού προβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ει στην επιλογή 
   ,      α την επιλογή ποσφράγιση των επιλογή οικον επιλογή ομικών επιλογή προσφορών επιλογή χωρί σύμφωνα με:ς μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ρέχει στου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: προσφέρον επιλογή τες μελέτης:

       .   πρόσβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση στα την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθέν επιλογή τα την επιλογή στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή των επιλογή λοιπών επιλογή οικον επιλογή ομικών επιλογή φορέων επιλογή Εν επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή εχεί σύμφωνα με:α την επιλογή η
        Επιτροπή Δια την επιλογή γων επιλογή ισμού προβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ει στην επιλογή α την επιλογή ξιολόγηση κα την επιλογή ι β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμολόγηση των επιλογή οικον επιλογή ομικών επιλογή 

,προσφορών επιλογή       21.3σύμφων επιλογή α την επιλογή με οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο    ,κα την επιλογή ι συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τάσσει πρα την επιλογή κτικό    με το οποί σύμφωνα με:ο
          εισηγεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή άθεση της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: στον επιλογή προσφέρον επιλογή τα την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πέβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή λε την επιλογή πλέον επιλογή 

  (     ).     συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφέρου για την εκπόνηση της μελέτης:σα την επιλογή προσφορά ή τη μα την επιλογή τα την επιλογή ί σύμφωνα με:ωση της μελέτης: δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: Το εν επιλογή λόγω πρα την επιλογή κτικό
,υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλετα την επιλογή ι   “ ”,    “ ”  ,ως μελέτης: εσωτερικό μέσω της μελέτης: λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: επικοιν επιλογή ων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσυ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης:

  ,  .στην επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: προς μελέτης: έγκριση
   ,   , , Η υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με:σα την επιλογή οικον επιλογή ομική προσφορά κα την επιλογή τά κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή μελέτης μελέτης: α την επιλογή πορρί σύμφωνα με:πτετα την επιλογή ι εφόσον επιλογή 
         οι ποσότητες μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: φυ για την εκπόνηση της μελέτης:σικού α την επιλογή ν επιλογή τικειμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης: προσφοράς μελέτης: δεν επιλογή α την επιλογή ν επιλογή τιστοιχούν επιλογή στο

  ,         281  .  2α την επιλογή ν επιλογή τικεί σύμφωνα με:μεν επιλογή ο της μελέτης: μελέτης μελέτης: όπως μελέτης: προκύπτει α την επιλογή πό τα την επιλογή στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρ
 '  . 4412/2016.περί σύμφωνα με:πτωση κε του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

)           στ Μετά την επιλογή έκδοση της μελέτης: α την επιλογή πόφα την επιλογή σης μελέτης: έγκρισης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: πρα την επιλογή κτικού της μελέτης: Επιτροπή ς μελέτης:
,            Δια την επιλογή γων επιλογή ισμού Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: κοιν επιλογή οποιεί σύμφωνα με: την επιλογή ως μελέτης: άν επιλογή ω α την επιλογή πόφα την επιλογή ση σε όλου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:

         προσφέρον επιλογή τες μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πέβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή λα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή ποδεκτή προσφορά κα την επιλογή ι πα την επιλογή ρέχει πρόσβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση σε α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τούς μελέτης:
      . στις μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με:σες μελέτης: οικον επιλογή ομικές μελέτης: προσφορές μελέτης: των επιλογή λοιπών επιλογή προσφερόν επιλογή των επιλογή 

)  ,           ζ Επισημα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι ότι σε περί σύμφωνα με:πτωση που για την εκπόνηση της μελέτης: οι προσφορές μελέτης: έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή την επιλογή ί σύμφωνα με:δια την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ολική τελική 
  ( ),      ( ) , β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμολογί σύμφωνα με:α την επιλογή ισοδύν επιλογή α την επιλογή μες μελέτης: Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: επιλέγει τον επιλογή προσωριν επιλογή ό α την επιλογή ν επιλογή άδοχο

       21.4  . σύμφων επιλογή α την επιλογή με τα την επιλογή ειδικότερα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:

)           η Κα την επιλογή τά των επιλογή α την επιλογή ποφάσεων επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρόν επιλογή τος μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: χωρεί σύμφωνα με:
 ,      6.προδικα την επιλογή στική προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή κα την επιλογή τά τα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο

 5:       /Άρθρο Πρόσκληση υ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ποβολή διαδικασίας αξίας  δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας 
/     Κατακύρωση Πρόσκληση για υ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας πογραφή διαδικασίασύμβασης αξίας  

)     , α την επιλογή Μετά την επιλογή α την επιλογή ξιολόγηση των επιλογή προσφορών επιλογή o   ,   Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: προσκα την επιλογή λεί σύμφωνα με: στο πλα την επιλογή ί σύμφωνα με:σιο
     ,    της μελέτης: σχετική ς μελέτης: ηλεκτρον επιλογή ική ς μελέτης: δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: κα την επιλογή ι μέσω της μελέτης:

  « »,       λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργικότητα την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: Επικοιν επιλογή ων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: τον επιλογή προσωριν επιλογή ό α την επιλογή ν επιλογή άδοχο ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει εν επιλογή τός μελέτης:
 10 προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: ημερών επιλογή 18         α την επιλογή πό την επιλογή κοιν επιλογή οποί σύμφωνα με:ηση της μελέτης: σχετική ς μελέτης: έγγρα την επιλογή φης μελέτης: ειδοποί σύμφωνα με:ησης μελέτης: σε

α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τόν επιλογή ,        τα την επιλογή προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμεν επιλογή α την επιλογή στις μελέτης: κεί σύμφωνα με:μεν επιλογή ες μελέτης: δια την επιλογή τάξεις μελέτης: δικα την επιλογή ιολογητικά προσωριν επιλογή ού
     α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή δόχου για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή ι τα την επιλογή α την επιλογή ποδεικτικά έγγρα την επιλογή φα την επιλογή ν επιλογή ομιμοποί σύμφωνα με:ησης μελέτης:.19

)          β) τους όρους της παρούσας Τα την επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικά του για την εκπόνηση της μελέτης: προσωριν επιλογή ού α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή δόχου για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλον επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή πό τον επιλογή οικον επιλογή ομικό
 ,     « »,   φορέα την επιλογή ηλεκτρον επιλογή ικά μέσω της μελέτης: λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργικότητα την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: Επικοιν επιλογή ων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: στην επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή 

.Φορέα την επιλογή ς μελέτης:

)            γ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή δεν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθούν επιλογή τα την επιλογή πα την επιλογή ρα την επιλογή πάν επιλογή ω δικα την επιλογή ιολογητικά ή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πάρχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ελλεί σύμφωνα με:ψεις μελέτης: σε α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τά που για την εκπόνηση της μελέτης:
o          υ για την εκπόνηση της μελέτης:π β) τους όρους της παρούσαςλή θηκα την επιλογή ν επιλογή κα την επιλογή ι ο προσωριν επιλογή ός μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή άδοχος μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει εν επιλογή τός μελέτης: της μελέτης: προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης:

 ’    ,    πα την επιλογή ρα την επιλογή γράφου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρόν επιλογή τος μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ί σύμφωνα με:τημα την επιλογή προς μελέτης:    την επιλογή Επιτροπή Δια την επιλογή γων επιλογή ισμού για την επιλογή 
    ,      την επιλογή πα την επιλογή ράτα την επιλογή ση της μελέτης: προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: το οποί σύμφωνα με:ο συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή οδεύετα την επιλογή ι με α την επιλογή ποδεικτικά

,            έγγρα την επιλογή φα την επιλογή α την επιλογή πό τα την επιλογή οποί σύμφωνα με:α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή α την επιλογή ποδεικν επιλογή ύετα την επιλογή ι ότι έχει α την επιλογή ιτηθεί σύμφωνα με: τη χορή γηση των επιλογή 
,         δικα την επιλογή ιολογητικών επιλογή Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: πα την επιλογή ρα την επιλογή τεί σύμφωνα με:ν επιλογή ει την επιλογή προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: των επιλογή 
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          δικα την επιλογή ιολογητικών επιλογή για την επιλογή όσο χρόν επιλογή ο α την επιλογή πα την επιλογή ιτηθεί σύμφωνα με: για την επιλογή τη χορή γηση των επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικών επιλογή α την επιλογή πό
  . τις μελέτης: α την επιλογή ρμόδιες μελέτης: α την επιλογή ρχές μελέτης:

           Το πα την επιλογή ρόν επιλογή εφα την επιλογή ρμόζετα την επιλογή ι κα την επιλογή ι στις μελέτης: περιπτώσεις μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: ζητή σει την επιλογή 
        προσκόμιση των επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικών επιλογή κα την επιλογή τά τη δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή α την επιλογή ξιολόγησης μελέτης: των επιλογή προσφορών επιλογή 

    ,        79 .  5κα την επιλογή ι πριν επιλογή το στάδιο κα την επιλογή τα την επιλογή κύρωσης μελέτης: κα την επιλογή τ΄ 94) είτε και σε εφα την επιλογή ρμογή της μελέτης: διάτα την επιλογή ξης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρ
   .  4412/2016,         εδάφιο α την επιλογή ΄ 94) είτε και σε του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή τηρου για την εκπόνηση της μελέτης:μέν επιλογή ων επιλογή των επιλογή α την επιλογή ρχών επιλογή της μελέτης: ί σύμφωνα με:σης μελέτης: μετα την επιλογή χεί σύμφωνα με:ρισης μελέτης: κα την επιλογή ι της μελέτης:

.δια την επιλογή φάν επιλογή εια την επιλογή ς μελέτης: 20.

  (3)          Εν επιλογή τός μελέτης: τριών επιλογή εργα την επιλογή σί σύμφωνα με:μων επιλογή ημερών επιλογή α την επιλογή πό την επιλογή ηλεκτρον επιλογή ική υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή των επιλογή ως μελέτης: άν επιλογή ω
  ,  στοιχεί σύμφωνα με:ων επιλογή κα την επιλογή ι δικα την επιλογή ιολογητικών επιλογή      )  ) σύμφων επιλογή α την επιλογή με τα την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή ωτέρω υ για την εκπόνηση της μελέτης:πό β) τους όρους της παρούσας κα την επιλογή ι γ α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φερόμεν επιλογή α την επιλογή ,

        ,  προσκομί σύμφωνα με:ζον επιλογή τα την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεωτικά α την επιλογή πό τον επιλογή οικον επιλογή ομικό φορέα την επιλογή στην επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: σε
     ,   έν επιλογή τυ για την εκπόνηση της μελέτης:πη μορφή κα την επιλογή ι σε σφρα την επιλογή γισμέν επιλογή ο φάκελο τ     α την επιλογή έγγρα την επιλογή φα την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή πα την επιλογή ιτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή 

   ,        11 . 2προσκομισθούν επιλογή σε πρωτότυ για την εκπόνηση της μελέτης:πη μορφή σύμφων επιλογή α την επιλογή με τις μελέτης: δια την επιλογή τάξεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρ
 .  2690/1999  ''   '',     του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Κώδικα την επιλογή ς μελέτης: Διοικητική ς μελέτης: Δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: όπως μελέτης: τροποποιή θηκε με τις μελέτης:

   1 . 2   . 4250/2014.δια την επιλογή τάξεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

) ,      ,  :δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή κα την επιλογή τά τον επιλογή έλεγχο των επιλογή πα την επιλογή ρα την επιλογή πάν επιλογή ω δικα την επιλογή ιολογητικών επιλογή δια την επιλογή πιστωθεί σύμφωνα με: ότι
i)           ( ) τα την επιλογή στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: δηλώθηκα την επιλογή ν επιλογή με το Τυ για την εκπόνηση της μελέτης:ποποιημέν επιλογή οΈν επιλογή τυ για την εκπόνηση της μελέτης:πο Υπεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ης μελέτης: Δή λωσης μελέτης: ΤΕΥΔ

    εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι ψευ για την εκπόνηση της μελέτης:δή ή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή κριβ) τους όρους της παρούσαςή ή 
ii)          α την επιλογή ν επιλογή δεν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθούν επιλογή στο προκα την επιλογή θορισμέν επιλογή ο χρον επιλογή ικό διάστημα την επιλογή τα την επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτούμεν επιλογή α την επιλογή 

  ,   , πρωτότυ για την εκπόνηση της μελέτης:πα την επιλογή ή α την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:γρα την επιλογή φα την επιλογή των επιλογή πα την επιλογή ρα την επιλογή πάν επιλογή ω δικα την επιλογή ιολογητικών επιλογή ή 
iii)         ,  α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή πό τα την επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικά που για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςλή θηκα την επιλογή ν επιλογή ν επιλογή ομί σύμφωνα με:μως μελέτης: κα την επιλογή ι εμπροθέσμως μελέτης: δεν επιλογή 

           17, 18, α την επιλογή ποδεικν επιλογή ύον επιλογή τα την επιλογή ι οι όροι κα την επιλογή ι οι προϋποθέσεις μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: σύμφων επιλογή α την επιλογή με τα την επιλογή άρθρα την επιλογή 
19  22  κα την επιλογή ι της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:21,

     ,     α την επιλογή πορρί σύμφωνα με:πτετα την επιλογή ι η προσφορά του για την εκπόνηση της μελέτης: προσωριν επιλογή ού α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή δόχου για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή πί σύμφωνα με:πτει υ για την εκπόνηση της μελέτης:πέρ του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή 
            Φορέα την επιλογή η εγγύηση συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή ι η κα την επιλογή τα την επιλογή κύρωση γί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι στον επιλογή προσφέρον επιλογή τα την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης:

          υ για την εκπόνηση της μελέτης:πέβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή λε την επιλογή α την επιλογή μέσως μελέτης: επόμεν επιλογή η πλέον επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφέρου για την εκπόνηση της μελέτης:σα την επιλογή α την επιλογή πό οικον επιλογή ομική άποψη προσφορά
    - ,    .β) τους όρους της παρούσαςάσειτης μελέτης: β) τους όρους της παρούσαςέλτιστης μελέτης: σχέσης μελέτης: ποιότητα την επιλογή ς μελέτης: τιμή ς μελέτης: τηρου για την εκπόνηση της μελέτης:μέν επιλογή ης μελέτης: της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή ωτέρω δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:

          Σε περί σύμφωνα με:πτωση έγκα την επιλογή ιρης μελέτης: κα την επιλογή ι προσή κου για την εκπόνηση της μελέτης:σα την επιλογή ς μελέτης: εν επιλογή ημέρωσης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή για την επιλογή 
            μετα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολές μελέτης: στις μελέτης: προϋποθέσεις μελέτης: τις μελέτης: οποί σύμφωνα με:ες μελέτης: ο προσωριν επιλογή ός μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή άδοχος μελέτης: εί σύμφωνα με:χε δηλώσει με το

    ( )         Τυ για την εκπόνηση της μελέτης:ποποιημέν επιλογή οΈν επιλογή τυ για την εκπόνηση της μελέτης:πο Υπεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ης μελέτης: Δή λωσης μελέτης: ΤΕΥΔ ότι πληροί σύμφωνα με: κα την επιλογή ι οι οποί σύμφωνα με:ες μελέτης: επή λθα την επιλογή ν επιλογή ή 
              για την επιλογή τις μελέτης: οποί σύμφωνα με:ες μελέτης: έλα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςε γν επιλογή ώση ο προσωριν επιλογή ός μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή άδοχος μελέτης: μετά την επιλογή δή λωση κα την επιλογή ι μέχρι την επιλογή 

  /       ημέρα την επιλογή της μελέτης: ειδοποί σύμφωνα με:ησης μελέτης: πρόσκλησης μελέτης: για την επιλογή την επιλογή προσκόμιση των επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικών επιλογή 
 (  ),        κα την επιλογή τα την επιλογή κύρωσης μελέτης: οψιγεν επιλογή εί σύμφωνα με:ς μελέτης: μετα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολές μελέτης: δεν επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή πί σύμφωνα με:πτει υ για την εκπόνηση της μελέτης:πέρ του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή η

  ,   ,     15.1  εγγύηση συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:χε προσκομισθεί σύμφωνα με: σύμφων επιλογή α την επιλογή με το άρθρο της μελέτης:
.πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:

          ,    Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή κα την επιλογή ν επιλογή έν επιλογή α την επιλογή ς μελέτης: α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: προσφέρον επιλογή τες μελέτης: δεν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πέβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή λε α την επιλογή ληθή ή α την επιλογή κριβ) τους όρους της παρούσαςή δή λωση ή α την επιλογή ν επιλογή κα την επιλογή ν επιλογή έν επιλογή α την επιλογή ς μελέτης:
           α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: προσφέρον επιλογή τες μελέτης: δεν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει έν επιλογή α την επιλογή ή περισσότερα την επιλογή α την επιλογή πό τα την επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτούμεν επιλογή α την επιλογή 

,            δικα την επιλογή ιολογητικά ή α την επιλογή ν επιλογή κα την επιλογή ν επιλογή έν επιλογή α την επιλογή ς μελέτης: α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: προσφέρον επιλογή τες μελέτης: δεν επιλογή α την επιλογή ποδεί σύμφωνα με:ξει ότι στο πρόσωπό
        18      του για την εκπόνηση της μελέτης: δεν επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τρέχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή οι λόγοι α την επιλογή ποκλεισμού του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή ι ότι πληροί σύμφωνα με: τα την επιλογή κριτή ρια την επιλογή 

   19,      .επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: η δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: μα την επιλογή τα την επιλογή ιών επιλογή ετα την επιλογή ι

          Η δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ελέγχου για την εκπόνηση της μελέτης: των επιλογή ως μελέτης: άν επιλογή ω δικα την επιλογή ιολογητικών επιλογή ολοκληρών επιλογή ετα την επιλογή ι με τη σύν επιλογή τα την επιλογή ξη
    ,  πρα την επιλογή κτικού α την επιλογή πό την επιλογή Επιτροπή Δια την επιλογή γων επιλογή ισμού     στο οποί σύμφωνα με:ο α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή γράφετα την επιλογή ι η τυ για την εκπόνηση της μελέτης:χόν επιλογή 
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      )συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπλή ρωση δικα την επιλογή ιολογητικών επιλογή κα την επιλογή τά τα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πό γ α την επιλογή ν επιλογή ωτέρω22.   ,  Η Επιτροπή στη
,  συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή έχεια την επιλογή  ,    «   « »,  το κοιν επιλογή οποιεί σύμφωνα με: μέσω της μελέτης: λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργικότητα την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: Επικοιν επιλογή ων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: στην επιλογή 

 ,    .Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: για την επιλογή τη λή ψη α την επιλογή πόφα την επιλογή σης μελέτης:

   ,       ,  Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: προβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ει μετά την επιλογή έγκριση του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή ωτέρω πρα την επιλογή κτικού στην επιλογή 
   ,      , κοιν επιλογή οποί σύμφωνα με:ηση της μελέτης: α την επιλογή πόφα την επιλογή σης μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή κύρωσης μελέτης: μα την επιλογή ζί σύμφωνα με: με α την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:γρα την επιλογή φο όλων επιλογή των επιλογή πρα την επιλογή κτικών επιλογή σε

      κάθε προσφέρον επιλογή τα την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: δεν επιλογή έχει α την επιλογή ποκλειστεί σύμφωνα με: οριστικά23,     εκτός μελέτης: α την επιλογή πό τον επιλογή προσωριν επιλογή ό
,      ,     α την επιλογή ν επιλογή άδοχο σύμφων επιλογή α την επιλογή με τις μελέτης: κεί σύμφωνα με:μεν επιλογή ες μελέτης: δια την επιλογή τάξεις μελέτης: μέσω της μελέτης: λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργικότητα την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης:

« »,         Επικοιν επιλογή ων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι επιπλέον επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή ρτά τα την επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικά του για την εκπόνηση της μελέτης: προσωριν επιλογή ού α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή δόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
  «   ».στον επιλογή χώρο Συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ημμέν επιλογή α την επιλογή Ηλεκτρον επιλογή ικού Δια την επιλογή γων επιλογή ισμού

 6:  /   Άρθρο Προδικαστικές αξίας  Προσφυ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας γές αξίας  Προσωρινή διαδικασία δικαστική διαδικασία προστασία

 ,            Κάθε εν επιλογή δια την επιλογή φερόμεν επιλογή ος μελέτης: ο οποί σύμφωνα με:ος μελέτης: έχει ή εί σύμφωνα με:χε συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφέρον επιλογή ν επιλογή α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή τεθεί σύμφωνα με: η συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκεκριμέν επιλογή η
              σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση κα την επιλογή ι έχει ή εί σύμφωνα με:χε υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποστεί σύμφωνα με: ή εν επιλογή δέχετα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποστεί σύμφωνα με: ζημί σύμφωνα με:α την επιλογή α την επιλογή πό εκτελεστή πράξη ή 

         πα την επιλογή ράλειψη του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή κα την επιλογή τά πα την επιλογή ράβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση της μελέτης: ν επιλογή ομοθεσί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: Ευ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωπα την επιλογή ϊκή ς μελέτης:
    ,     Έν επιλογή ωσης μελέτης: ή της μελέτης: εσωτερική ς μελέτης: ν επιλογή ομοθεσί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: δικα την επιλογή ιούτα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή α την επιλογή σκή σει προδικα την επιλογή στική προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή 
           ,εν επιλογή ώπιον επιλογή της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ κα την επιλογή τά της μελέτης: σχετική ς μελέτης: πράξης μελέτης: ή πα την επιλογή ράλειψης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή 

         προσδιορί σύμφωνα με:ζον επιλογή τα την επιλογή ς μελέτης: ειδικώς μελέτης: τις μελέτης: ν επιλογή ομικές μελέτης: κα την επιλογή ι πρα την επιλογή γμα την επιλογή τικές μελέτης: α την επιλογή ιτιάσεις μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: δικα την επιλογή ιολογούν επιλογή το
 α την επιλογή ί σύμφωνα με:τημά του για την εκπόνηση της μελέτης:24. 

       ,     Σε περί σύμφωνα με:πτωση προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή ς μελέτης: κα την επιλογή τά πράξης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή φορέα την επιλογή η προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή για την επιλογή την επιλογή 
    :άσκηση της μελέτης: προδικα την επιλογή στική ς μελέτης: προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή ς μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι

 ( )   (10)         α την επιλογή δέκα την επιλογή ημέρες μελέτης: α την επιλογή πό την επιλογή κοιν επιλογή οποί σύμφωνα με:ηση της μελέτης: προσβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή λλόμεν επιλογή ης μελέτης: πράξης μελέτης: στον επιλογή 
          εν επιλογή δια την επιλογή φερόμεν επιλογή ο οικον επιλογή ομικό φορέα την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή η πράξη κοιν επιλογή οποιή θηκε με ηλεκτρον επιλογή ικά μέσα την επιλογή ή 
  τηλεομοιοτυ για την εκπόνηση της μελέτης:πί σύμφωνα με:α την επιλογή ή 

( )  (15)         β) τους όρους της παρούσας δεκα την επιλογή πέν επιλογή τε ημέρες μελέτης: α την επιλογή πό την επιλογή κοιν επιλογή οποί σύμφωνα με:ηση της μελέτης: προσβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή λλόμεν επιλογή ης μελέτης: πράξης μελέτης: σε α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τόν επιλογή 
    ,   α την επιλογή ν επιλογή χρησιμοποιή θηκα την επιλογή ν επιλογή άλλα την επιλογή μέσα την επιλογή επικοιν επιλογή ων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: άλλως μελέτης:

)  (10)    ,   ,    γ δέκα την επιλογή ημέρες μελέτης: α την επιλογή πό την επιλογή πλή ρη πρα την επιλογή γμα την επιλογή τική ή τεκμα την επιλογή ιρόμεν επιλογή η γν επιλογή ώση της μελέτης: πράξης μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης:
      . β) τους όρους της παρούσαςλάπτει τα την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφέρον επιλογή τα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: εν επιλογή δια την επιλογή φερόμεν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: οικον επιλογή ομικού φορέα την επιλογή 

  ,        Σε περί σύμφωνα με:πτωση πα την επιλογή ράλειψης μελέτης: η προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή για την επιλογή την επιλογή άσκηση της μελέτης: προδικα την επιλογή στική ς μελέτης: προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή ς μελέτης:
  (15)         εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι δεκα την επιλογή πέν επιλογή τε ημέρες μελέτης: α την επιλογή πό την επιλογή επομέν επιλογή η της μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τέλεσης μελέτης: της μελέτης: προσβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή λλόμεν επιλογή ης μελέτης:

πα την επιλογή ράλειψης μελέτης:25.

  ,         . .  39/2017,Η προδικα την επιλογή στική προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή με β) τους όρους της παρούσαςάση κα την επιλογή ι τα την επιλογή όσα την επιλογή προβ) τους όρους της παρούσαςλέπον επιλογή τα την επιλογή ι στο π δ
        κα την επιλογή τα την επιλογή τί σύμφωνα με:θετα την επιλογή ι ηλεκτρον επιλογή ικά β) τους όρους της παρούσαςάσει του για την εκπόνηση της μελέτης: τυ για την εκπόνηση της μελέτης:ποποιημέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: εν επιλογή τύπου για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή ι μέσω της μελέτης:

 « »      ,λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργικότητα την επιλογή ς μελέτης: Επικοιν επιλογή ων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσυ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης: προς μελέτης: τον επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή 
     «  »  επιλέγον επιλογή τα την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή τά περί σύμφωνα με:πτωση την επιλογή έν επιλογή δειξη Προδικα την επιλογή στική Προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή κα την επιλογή ι

       . 3   8 επισυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή άπτον επιλογή τα την επιλογή ς μελέτης: το σχετικό έγγρα την επιλογή φο σύμφων επιλογή α την επιλογή με την επιλογή πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης:  ' .υ για την εκπόνηση της μελέτης:π α την επιλογή ρ
117384/26-10-2017 . . .Κ Υ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

         Για την επιλογή το πα την επιλογή ρα την επιλογή δεκτό της μελέτης: άσκησης μελέτης: της μελέτης: προδικα την επιλογή στική ς μελέτης: προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή ς μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή τί σύμφωνα με:θετα την επιλογή ι πα την επιλογή ράβ) τους όρους της παρούσαςολο
     ,       363 α την επιλογή πό τον επιλογή προσφεύγον επιλογή τα την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πέρ του για την εκπόνηση της μελέτης: Δημοσί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή τά τα την επιλογή ειδικά οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης:

. 4412/2016,          ν επιλογή το οποί σύμφωνα με:ο επιστρέφετα την επιλογή ι στον επιλογή προσφεύγον επιλογή τα την επιλογή σε περί σύμφωνα με:πτωση ολική ς μελέτης: ή μερική ς μελέτης:
             α την επιλογή ποδοχή ς μελέτης: της μελέτης: προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ή σε περί σύμφωνα με:πτωση που για την εκπόνηση της μελέτης: πριν επιλογή την επιλογή έκδοση της μελέτης: α την επιλογή πόφα την επιλογή σης μελέτης: της μελέτης:

   ,       Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ επί σύμφωνα με: της μελέτης: προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή ς μελέτης: οΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή κα την επιλογή λεί σύμφωνα με: την επιλογή προσβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή λλόμεν επιλογή η πράξη ή 
   . προβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ει στην επιλογή οφειλόμεν επιλογή η εν επιλογή έργεια την επιλογή 

           Η προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή για την επιλογή την επιλογή άσκηση της μελέτης: προδικα την επιλογή στική ς μελέτης: προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή ς μελέτης: κα την επιλογή ι η άσκησή της μελέτης:
       ,    κωλύου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τη σύν επιλογή α την επιλογή ψη της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: επί σύμφωνα με: ποιν επιλογή ή α την επιλογή κυ για την εκπόνηση της μελέτης:ρότητα την επιλογή ς μελέτης: η οποί σύμφωνα με:α την επιλογή δια την επιλογή πιστών επιλογή ετα την επιλογή ι με
      ,    α την επιλογή πόφα την επιλογή ση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ μετά α την επιλογή πό άσκηση προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή ς μελέτης: σύμφων επιλογή α την επιλογή με το   368άρθρο     .του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

4412/2016.    ,         Κα την επιλογή τά τα την επιλογή λοιπά η άσκηση της μελέτης: προδικα την επιλογή στική ς μελέτης: προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή ς μελέτης: δεν επιλογή κωλύει την επιλογή 
   ,  πρόοδο της μελέτης: δια την επιλογή γων επιλογή ιστική ς μελέτης: δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:     εκτός μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή ζητηθούν επιλογή προσωριν επιλογή ά μέτρα την επιλογή 

    366  .4412/2016.προστα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή τά το άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
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       ,   Η προηγούμεν επιλογή η πα την επιλογή ράγρα την επιλογή φος μελέτης: δεν επιλογή εφα την επιλογή ρμόζετα την επιλογή ι στην επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση που για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή τά τη
    ,    (1) δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: μόν επιλογή ο μί σύμφωνα με:α την επιλογή προσφορά26.

  ,     « »:Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: μέσω της μελέτης: λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: Επικοιν επιλογή ων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:
.          α την επιλογή Κοιν επιλογή οποιεί σύμφωνα με: την επιλογή προδικα την επιλογή στική προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή σε κάθε εν επιλογή δια την επιλογή φερόμεν επιλογή ο τρί σύμφωνα με:το σύμφων επιλογή α την επιλογή 

    .    . 1   365  . 4412/2016  με τα την επιλογή προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμεν επιλογή α την επιλογή στην επιλογή περ α την επιλογή της μελέτης: πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή κα την επιλογή ι την επιλογή 
.   . 1   9  . . 39/2017. περ α την επιλογή ΄ 94) είτε και σε της μελέτης: πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: π δ

.  ,          β) τους όρους της παρούσας Ειδοποιεί σύμφωνα με: πα την επιλογή ρέχει πρόσβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση στο σύν επιλογή ολο των επιλογή στοιχεί σύμφωνα με:ων επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: δια την επιλογή γων επιλογή ισμού κα την επιλογή ι
      ( )  δια την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςάζει στην επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή Εξέτα την επιλογή σης μελέτης: Προδικα την επιλογή στικών επιλογή Προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γών επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ τα την επιλογή 

  . ’  . 1   365  . 4412/2016,  προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμεν επιλογή α την επιλογή στην επιλογή περ β) τους όρους της παρούσας της μελέτης: πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή σύμφων επιλογή α την επιλογή κα την επιλογή ι
  . 1   9  . . 39/2017με την επιλογή πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: π δ

        Η Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ α την επιλογή ποφα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι α την επιλογή ιτιολογημέν επιλογή α την επιλογή επί σύμφωνα με: της μελέτης: β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σιμότητα την επιλογή ς μελέτης: των επιλογή προβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή λλόμεν επιλογή ων επιλογή 
         πρα την επιλογή γμα την επιλογή τικών επιλογή κα την επιλογή ι ν επιλογή ομικών επιλογή ισχυ για την εκπόνηση της μελέτης:ρισμών επιλογή της μελέτης: προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή ς μελέτης: κα την επιλογή ι των επιλογή ισχυ για την εκπόνηση της μελέτης:ρισμών επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:

  ,    ,    Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή κα την επιλογή ι σε περί σύμφωνα με:πτωση πα την επιλογή ρέμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: των επιλογή ισχυ για την εκπόνηση της μελέτης:ρισμών επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:
   (     )      πα την επιλογή ρεμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ον επιλογή τος μελέτης: κα την επιλογή ι δέχετα την επιλογή ι εν επιλογή όλω ή εν επιλογή μέρει ή α την επιλογή πορρί σύμφωνα με:πτει την επιλογή προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή με α την επιλογή πόφα την επιλογή σή 

,          (20)   της μελέτης: η οποί σύμφωνα με:α την επιλογή εκδί σύμφωνα με:δετα την επιλογή ι μέσα την επιλογή σε α την επιλογή ποκλειστική προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή εί σύμφωνα με:κοσι ημερών επιλογή α την επιλογή πό την επιλογή 
   ημέρα την επιλογή εξέτα την επιλογή σης μελέτης: της μελέτης: προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή ς μελέτης:27.

       ,  Σε περί σύμφωνα με:πτωση συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπληρωμα την επιλογή τική ς μελέτης: α την επιλογή ιτιολογί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: επί σύμφωνα με: της μελέτης: προσβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή λλόμεν επιλογή ης μελέτης: πράξης μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή 
    (10)        υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλετα την επιλογή ι έως μελέτης: κα την επιλογή ι δέκα την επιλογή ημέρες μελέτης: πριν επιλογή την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ζή τηση της μελέτης: προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή ς μελέτης: κα την επιλογή ι
          κοιν επιλογή οποιεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:θημερόν επιλογή στον επιλογή προσφεύγον επιλογή τα την επιλογή μέσω της μελέτης: πλα την επιλογή τφόρμα την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΣΗΔΗΣ ή α την επιλογή ν επιλογή 

       .     α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τό δεν επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εφικτό με οποιοδή ποτε πρόσφορο μέσο Υπομν επιλογή ή μα την επιλογή τα την επιλογή επί σύμφωνα με: των επιλογή α την επιλογή πόψεων επιλογή 
         κα την επιλογή ι της μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπληρωμα την επιλογή τική ς μελέτης: α την επιλογή ιτιολογί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή τί σύμφωνα με:θεν επιλογή τα την επιλογή ι μέσω της μελέτης:

     (5)       πλα την επιλογή τφόρμα την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΣΗΔΗΣ έως μελέτης: πέν επιλογή τε ημέρες μελέτης: πριν επιλογή α την επιλογή πό τη συ για την εκπόνηση της μελέτης:ζή τηση της μελέτης: προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή ς μελέτης:28.
          Η άσκηση της μελέτης: προδικα την επιλογή στική ς μελέτης: προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή ς μελέτης: α την επιλογή ποτελεί σύμφωνα με: προϋπόθεση για την επιλογή την επιλογή άσκηση των επιλογή 

           έν επιλογή δικων επιλογή β) τους όρους της παρούσαςοηθημάτων επιλογή της μελέτης: α την επιλογή ί σύμφωνα με:τησης μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή στολή ς μελέτης: κα την επιλογή ι της μελέτης: α την επιλογή ί σύμφωνα με:τησης μελέτης: α την επιλογή κύρωσης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης:
372  . 4412/2016        του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή κα την επιλογή τά των επιλογή εκτελεστών επιλογή πράξεων επιλογή ή πα την επιλογή ρα την επιλογή λεί σύμφωνα με:ψεων επιλογή της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή θέτου για την εκπόνηση της μελέτης:σα την επιλογή ς μελέτης:

.α την επιλογή ρχή ς μελέτης:

           Όποιος μελέτης: έχει έν επιλογή ν επιλογή ομο συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφέρον επιλογή μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή ζητή σει την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή στολή της μελέτης: εκτέλεσης μελέτης: της μελέτης:
          α την επιλογή πόφα την επιλογή σης μελέτης: της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ κα την επιλογή ι την επιλογή α την επιλογή κύρωσή της μελέτης: εν επιλογή ώπιον επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ρμοδί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: δικα την επιλογή στηρί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: 29.

          , Δικα την επιλογή ί σύμφωνα με:ωμα την επιλογή άσκησης μελέτης: των επιλογή ί σύμφωνα με:διων επιλογή εν επιλογή δί σύμφωνα με:κων επιλογή β) τους όρους της παρούσαςοηθημάτων επιλογή έχει κα την επιλογή ι ο α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή φορέα την επιλογή ς μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή 
      .      η Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ κάν επιλογή ει δεκτή την επιλογή προδικα την επιλογή στική προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή Με τα την επιλογή έν επιλογή δικα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςοηθή μα την επιλογή τα την επιλογή της μελέτης:

        α την επιλογή ί σύμφωνα με:τησης μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή στολή ς μελέτης: κα την επιλογή ι της μελέτης: α την επιλογή ί σύμφωνα με:τησης μελέτης: α την επιλογή κύρωσης μελέτης: λογί σύμφωνα με:ζον επιλογή τα την επιλογή ι ως μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπροσβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή λλόμεν επιλογή ες μελέτης:
            με την επιλογή α την επιλογή πόφα την επιλογή ση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ κα την επιλογή ι όλες μελέτης: οι συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή φεί σύμφωνα με:ς μελέτης: προς μελέτης: την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή ωτέρω α την επιλογή πόφα την επιλογή ση

          πράξεις μελέτης: ή πα την επιλογή ρα την επιλογή λεί σύμφωνα με:ψεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή φορέα την επιλογή εφόσον επιλογή έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή εκδοθεί σύμφωνα με: ή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τελεστεί σύμφωνα με:
           α την επιλογή ν επιλογή τιστοί σύμφωνα με:χως μελέτης: έως μελέτης: τη συ για την εκπόνηση της μελέτης:ζή τηση της μελέτης: α την επιλογή ί σύμφωνα με:τησης μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή στολή ς μελέτης: ή την επιλογή πρώτη συ για την εκπόνηση της μελέτης:ζή τηση της μελέτης:

 .α την επιλογή ί σύμφωνα με:τησης μελέτης: α την επιλογή κύρωσης μελέτης:

           Η άσκηση της μελέτης: α την επιλογή ί σύμφωνα με:τησης μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή στολή ς μελέτης: δεν επιλογή εξα την επιλογή ρτάτα την επιλογή ι α την επιλογή πό την επιλογή προηγούμεν επιλογή η άσκηση της μελέτης:
 .α την επιλογή ί σύμφωνα με:τησης μελέτης: α την επιλογή κύρωσης μελέτης:

Η           (10)α την επιλογή ί σύμφωνα με:τηση α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή στολή ς μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή τί σύμφωνα με:θετα την επιλογή ι στο α την επιλογή ρμόδιο δικα την επιλογή στή ριο μέσα την επιλογή σε προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή δέκα την επιλογή 
   ημερών επιλογή α την επιλογή πό την επιλογή     κοιν επιλογή οποί σύμφωνα με:ηση ή την επιλογή πλή ρη γν επιλογή ώση30     της μελέτης: α την επιλογή πόφα την επιλογή σης μελέτης: επί σύμφωνα με: της μελέτης: προδικα την επιλογή στική ς μελέτης:

       (30)    προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή ς μελέτης: κα την επιλογή ι συ για την εκπόνηση της μελέτης:ζητεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι το α την επιλογή ργότερο εν επιλογή τός μελέτης: τριάν επιλογή τα την επιλογή ημερών επιλογή α την επιλογή πό την επιλογή κα την επιλογή τάθεσή 
.          ,της μελέτης: Για την επιλογή την επιλογή άσκηση της μελέτης: α την επιλογή ιτή σεως μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή στολή ς μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή τί σύμφωνα με:θετα την επιλογή ι το προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμεν επιλογή ο πα την επιλογή ράβ) τους όρους της παρούσαςολο

       372 . 4  . 4412/2016.σύμφων επιλογή α την επιλογή με τα την επιλογή ειδικότερα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
        ,     Ηάσκηση α την επιλογή ί σύμφωνα με:τησης μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή στολή ς μελέτης: κωλύει τη σύν επιλογή α την επιλογή ψη της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: εκτός μελέτης: εάν επιλογή με την επιλογή 

      .προσωριν επιλογή ή δια την επιλογή τα την επιλογή γή ο α την επιλογή ρμόδιος μελέτης: δικα την επιλογή στή ς μελέτης: α την επιλογή ποφα την επιλογή ν επιλογή θεί σύμφωνα με: δια την επιλογή φορετικά

 7:  –     Άρθρο Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ υ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας μπλή διαδικασίαρωση αποσαφή διαδικασίανιση πληροφοριών και δικαιολογητικών

  ΟΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης:31 , μπορεί σύμφωνα με: κ      , α την επιλογή τά τη δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή α την επιλογή ξιολόγησης μελέτης: των επιλογή προσφορών επιλογή  ν επιλογή α την επιλογή 
   ,     ‘’ ”  κα την επιλογή λέσει του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: οικον επιλογή ομικούς μελέτης: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: μέσω της μελέτης: λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργικότητα την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: Επικοιν επιλογή ων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:

,     υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσυ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπληρώσου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ή ν επιλογή α την επιλογή διευ για την εκπόνηση της μελέτης:κριν επιλογή ί σύμφωνα με:σου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή      τα την επιλογή έγγρα την επιλογή φα την επιλογή ή δικα την επιλογή ιολογητικά
  ,         που για την εκπόνηση της μελέτης: έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπεριλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ν επιλογή ομέν επιλογή ων επιλογή κα την επιλογή ι της μελέτης: τεχν επιλογή ική ς μελέτης: κα την επιλογή ι της μελέτης: οικον επιλογή ομική ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:
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,    ,          προσφοράς μελέτης: μέσα την επιλογή σε εύλογη προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή η οποί σύμφωνα με:α την επιλογή δεν επιλογή μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι μικρότερη α την επιλογή πό επτά
(7)          , ημέρες μελέτης: α την επιλογή πό την επιλογή ημερομην επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή κοιν επιλογή οποί σύμφωνα με:ησης μελέτης: σε α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τούς μελέτης: της μελέτης: σχετική ς μελέτης: πρόσκλησης μελέτης:

          310  103   . σύμφων επιλογή α την επιλογή με τα την επιλογή ειδικότερα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στις μελέτης: δια την επιλογή τάξεις μελέτης: των επιλογή άρθρων επιλογή κα την επιλογή ι του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
4412/2016    13  ' .  117384/26-10-2017  . . .κα την επιλογή ι του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:π α την επιλογή ρ ΚΥ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

          Οποια την επιλογή δή ποτε διευ για την εκπόνηση της μελέτης:κρί σύμφωνα με:ν επιλογή ιση ή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπλή ρωση που για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλετα την επιλογή ι α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: προσφέρον επιλογή τες μελέτης: ή 
,        υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποψηφί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: χωρί σύμφωνα με:ς μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή έχει ζητηθεί σύμφωνα με: α την επιλογή πό τον επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή 32,   δεν επιλογή λα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ετα την επιλογή ι

.υ για την εκπόνηση της μελέτης:πόψη  

 8:  Άρθρο Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ύναψησύμβασης αξίας  

8.1         Μετά την επιλογή άπρα την επιλογή κτη πάροδο της μελέτης: προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: άσκησης μελέτης: προδικα την επιλογή στική ς μελέτης: προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή ς μελέτης:
,     ,        ή σε περί σύμφωνα με:πτωση άσκησή ς μελέτης: της μελέτης: ότα την επιλογή ν επιλογή πα την επιλογή ρέλθει άπρα την επιλογή κτη η προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή άσκησης μελέτης: α την επιλογή ί σύμφωνα με:τησης μελέτης:

          α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή στολή ς μελέτης: κα την επιλογή τά της μελέτης: α την επιλογή πόφα την επιλογή σης μελέτης: της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ κα την επιλογή ι σε περί σύμφωνα με:πτωση άσκησης μελέτης: α την επιλογή ί σύμφωνα με:τησης μελέτης:
     ,      ,  α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή στολή ς μελέτης: κα την επιλογή τά της μελέτης: α την επιλογή πόφα την επιλογή σης μελέτης: της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕΠΠ ότα την επιλογή ν επιλογή εκδοθεί σύμφωνα με: α την επιλογή πόφα την επιλογή ση επί σύμφωνα με: της μελέτης: α την επιλογή ί σύμφωνα με:τησης μελέτης: με

     ,      την επιλογή επιφύλα την επιλογή ξη της μελέτης: χορή γησης μελέτης: προσωριν επιλογή ή ς μελέτης: δια την επιλογή τα την επιλογή γή ς μελέτης: σύμφων επιλογή α την επιλογή με τα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο
 372  .  4     .  4412/2016  ,     άρθρο πα την επιλογή ρ τελευ για την εκπόνηση της μελέτης:τα την επιλογή ί σύμφωνα με:ο εδάφιο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή κα την επιλογή ι μετά την επιλογή ολοκλή ρωση του για την εκπόνηση της μελέτης:

     ,   ,   προσυ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή τικού ελέγχου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή πό το Ελεγκτικό Συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή έδριο εφόσον επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι σύμφων επιλογή α την επιλογή με
  35   36   .  4129/2013,     ,  τα την επιλογή άρθρα την επιλογή κα την επιλογή ι του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή ο προσωριν επιλογή ός μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή άδοχος μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει εφόσον επιλογή 

,   ,        ,α την επιλογή πα την επιλογή ιτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή η δή λωση μετά α την επιλογή πό σχετική πρόσκληση του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τος μελέτης: Φορέα την επιλογή 
    “ ”   .   μέσω της μελέτης: λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργικότητα την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: Επικοιν επιλογή ων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσυ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης: Στην επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή η

,          22   ,δή λωση η οποί σύμφωνα με:α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογράφετα την επιλογή ι κα την επιλογή τά τα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:
           δηλών επιλογή ετα την επιλογή ι ότι δεν επιλογή έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή επέλθει στο πρόσωπό του για την εκπόνηση της μελέτης: οψιγεν επιλογή εί σύμφωνα με:ς μελέτης: μετα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολές μελέτης: κα την επιλογή τά την επιλογή 

   104   .  4412/2016,       έν επιλογή ν επιλογή οια την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή προκειμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή δια την επιλογή πιστωθεί σύμφωνα με: ότι δεν επιλογή έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή 
      17,      εκλεί σύμφωνα με:ψει οι προϋποθέσεις μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: ότι δεν επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τρέχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή οι λόγοι

   18        α την επιλογή ποκλεισμού του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή ι ότι εξα την επιλογή κολου για την εκπόνηση της μελέτης:θούν επιλογή ν επιλογή α την επιλογή πληρούν επιλογή τα την επιλογή ι τα την επιλογή κριτή ρια την επιλογή επιλογή ς μελέτης:
  19.        ,  του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: Η υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή η δή λωση ελέγχετα την επιλογή ι α την επιλογή πό την επιλογή Επιτροπή Δια την επιλογή γων επιλογή ισμού η οποί σύμφωνα με:α την επιλογή 

     .συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τάσσει πρα την επιλογή κτικό που για την εκπόνηση της μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή οδεύει τη σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση 33.

    “ ”  ,   Μέσω της μελέτης: λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργικότητα την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: Επικοιν επιλογή ων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσυ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης: κοιν επιλογή οποιεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι η
    α την επιλογή πόφα την επιλογή ση κα την επιλογή τα την επιλογή κύρωσης μελέτης: στον επιλογή προσωριν επιλογή ό α την επιλογή ν επιλογή άδοχο34.        Με την επιλογή ί σύμφωνα με:δια την επιλογή α την επιλογή πόφα την επιλογή ση κα την επιλογή λεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι ο

            α την επιλογή ν επιλογή άδοχος μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή προσέλθει σε ορισμέν επιλογή ο τόπο κα την επιλογή ι χρόν επιλογή ο για την επιλογή την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή του για την εκπόνηση της μελέτης:
,           συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφων επιλογή ητικού θέτον επιλογή τάς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: δεν επιλογή μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή 

   (20)       υ για την εκπόνηση της μελέτης:περβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ει τις μελέτης: εί σύμφωνα με:κοσι ημέρες μελέτης: α την επιλογή πό την επιλογή κοιν επιλογή οποί σύμφωνα με:ηση ειδική ς μελέτης: ηλεκτρον επιλογή ική ς μελέτης:
,      “ ”   ,πρόσκλησης μελέτης: μέσω της μελέτης: λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργικότητα την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: Επικοιν επιλογή ων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσυ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης:

       .   προσκομί σύμφωνα με:ζον επιλογή τα την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι την επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτούμεν επιλογή η εγγυ για την εκπόνηση της μελέτης:ητική επιστολή κα την επιλογή λή ς μελέτης: εκτέλεσης μελέτης: Η εν επιλογή λόγω
       , κοιν επιλογή οποί σύμφωνα με:ηση επιφέρει τα την επιλογή έν επιλογή ν επιλογή ομα την επιλογή α την επιλογή ποτελέσμα την επιλογή τα την επιλογή της μελέτης: α την επιλογή πόφα την επιλογή σης μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή κύρωσης μελέτης: σύμφων επιλογή α την επιλογή 

   . 3   316  . 4412/2016.     με οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στην επιλογή πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

8.2        .     Η υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή του για την εκπόνηση της μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφων επιλογή ητικού έχει α την επιλογή ποδεικτικό χα την επιλογή ρα την επιλογή κτή ρα την επιλογή Εάν επιλογή ο α την επιλογή ν επιλογή άδοχος μελέτης: δεν επιλογή 
    ,       προσέλθει ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογράψει το συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφων επιλογή ητικό μέσα την επιλογή στην επιλογή προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι στην επιλογή 

 ,   ειδική πρόσκληση  κηρύσσετα την επιλογή ι έκπτωτος μελέτης:,       κα την επιλογή τα την επιλογή πί σύμφωνα με:πτει υ για την εκπόνηση της μελέτης:πέρ του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή η
    εγγύηση συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή ι      5  α την επιλογή κολου για την εκπόνηση της μελέτης:θεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι η δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:

  για την επιλογή τον επιλογή         προσφέρον επιλογή τα την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πέβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή λε την επιλογή α την επιλογή μέσως μελέτης: επόμεν επιλογή η πλέον επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφέρου για την εκπόνηση της μελέτης:σα την επιλογή α την επιλογή πό

       - οικον επιλογή ομική άποψη προσφορά β) τους όρους της παρούσαςάσει β) τους όρους της παρούσαςέλτιστης μελέτης: σχέσης μελέτης: ποιότητα την επιλογή ς μελέτης: τιμή ς μελέτης:35.  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή κα την επιλογή ν επιλογή έν επιλογή α την επιλογή ς μελέτης:
         ,  α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: προσφέρον επιλογή τες μελέτης: δεν επιλογή προσέλθει για την επιλογή την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή του για την εκπόνηση της μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφων επιλογή ητικού η

    ,      '  δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: μα την επιλογή τα την επιλογή ιών επιλογή ετα την επιλογή ι σύμφων επιλογή α την επιλογή με την επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση β) τους όρους της παρούσας της μελέτης:
 1   317  . 4412/2016.πα την επιλογή ρα την επιλογή γράφου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
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 9:          /  Άρθρο Έγγραφα της αξίας  σύμβασης αξίας  κατά το στάδιο της αξίας  εκτέλεσης αξίας  Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ειρά
ισχύος αξίας  

     ,      .  5Σχετικά με την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: ισχύου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τα την επιλογή προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμεν επιλογή α την επιλογή στην επιλογή πα την επιλογή ρ
 316  182  . 4412/2016.άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή ι του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

               Τα την επιλογή έγγρα την επιλογή φα την επιλογή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: με β) τους όρους της παρούσαςάση τα την επιλογή οποί σύμφωνα με:α την επιλογή θα την επιλογή εκτελεσθεί σύμφωνα με: η σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι τα την επιλογή 
 .        α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φερόμεν επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ρα την επιλογή κάτω Σε περί σύμφωνα με:πτωση α την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: των επιλογή περιεχομέν επιλογή ων επιλογή σε α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τά

,       :όρων επιλογή η σειρά ισχύος μελέτης: κα την επιλογή θορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι ως μελέτης: κα την επιλογή τωτέρω

1.  .Το Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφων επιλογή ητικό

2.   .Ηπα την επιλογή ρούσα την επιλογή Δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξη

3.     .ΗΟικον επιλογή ομική Προσφορά του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή δόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

4.     .ΗΤεχν επιλογή ική Προσφορά του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή δόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

5.      ( . .)     .Το τεύχος μελέτης: της μελέτης: Συ για την εκπόνηση της μελέτης:γγρα την επιλογή φή ς μελέτης: Υποχρεώσεων επιλογή ΣΥ με τα την επιλογή τυ για την εκπόνηση της μελέτης:χόν επιλογή Πα την επιλογή ρα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τά του για την εκπόνηση της μελέτης:

6.            ,  Το Τεύχος μελέτης: Τεχν επιλογή ικών επιλογή Δεδομέν επιλογή ων επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: έργου για την εκπόνηση της μελέτης: με τα την επιλογή τυ για την εκπόνηση της μελέτης:χόν επιλογή Πα την επιλογή ρα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τά του για την εκπόνηση της μελέτης: το
           .πρόγρα την επιλογή μμα την επιλογή των επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτούμεν επιλογή ων επιλογή μελετών επιλογή κα την επιλογή ι η τεκμηρί σύμφωνα με:ωση της μελέτης: σκοπιμότητα την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: έργου για την εκπόνηση της μελέτης:

7.    Το τεύχος μελέτης: προεκτιμώμεν επιλογή ων επιλογή α την επιλογή μοιβ) τους όρους της παρούσαςών επιλογή 

 10 :   Άρθρο ΓλώσσαΔιαδικασίας αξίας  

10.1          Τα την επιλογή έγγρα την επιλογή φα την επιλογή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τάσσον επιλογή τα την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεωτικά στην επιλογή ελλην επιλογή ική γλώσσα την επιλογή κα την επιλογή ι
    ,    .    προα την επιλογή ιρετικά κα την επιλογή ι σε άλλες μελέτης: γλώσσες μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ολικά ή μερικά Σε περί σύμφωνα με:πτωση α την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:

          μετα την επιλογή ξύ των επιλογή τμημάτων επιλογή των επιλογή εγγράφων επιλογή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τα την επιλογή χθεί σύμφωνα με: σε
 ,     .    περισσότερες μελέτης: γλώσσες μελέτης: επικρα την επιλογή τεί σύμφωνα με: η ελλην επιλογή ική έκδοση Τυ για την εκπόνηση της μελέτης:χόν επιλογή εν επιλογή στάσεις μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλον επιλογή τα την επιλογή ι

  . στην επιλογή ελλην επιλογή ική γλώσσα την επιλογή 

10.2        ,    Οι προσφορές μελέτης: κα την επιλογή ι τα την επιλογή περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ν επιλογή όμεν επιλογή α την επιλογή σε α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τές μελέτης: στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή κα την επιλογή θώς μελέτης: κα την επιλογή ι τα την επιλογή 
        α την επιλογή ποδεικτικά έγγρα την επιλογή φα την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τάσσον επιλογή τα την επιλογή ι στην επιλογή ελλην επιλογή ική γλώσσα την επιλογή ή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή οδεύον επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή πό

     . επί σύμφωνα με:σημη μετάφρα την επιλογή σή του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: στην επιλογή ελλην επιλογή ική γλώσσα την επιλογή 

10.3          Στα την επιλογή α την επιλογή λλοδα την επιλογή πά δημόσια την επιλογή έγγρα την επιλογή φα την επιλογή κα την επιλογή ι δικα την επιλογή ιολογητικά εφα την επιλογή ρμόζετα την επιλογή ι η Συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή θή κη της μελέτης:
  5.10.1961,      .  1497/1984  ( '  188).    Χάγης μελέτης: της μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: κυ για την εκπόνηση της μελέτης:ρώθηκε με το ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Ειδικά τα την επιλογή α την επιλογή λλοδα την επιλογή πά

        ιδιωτικά έγγρα την επιλογή φα την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή οδεύον επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή πό μετάφρα την επιλογή σή του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: στην επιλογή ελλην επιλογή ική γλώσσα την επιλογή 
          επικυ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωμέν επιλογή η εί σύμφωνα με:τε α την επιλογή πό πρόσωπο α την επιλογή ρμόδιο κα την επιλογή τά τις μελέτης: δια την επιλογή τάξεις μελέτης: της μελέτης: εθν επιλογή ική ς μελέτης: ν επιλογή ομοθεσί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:

            εί σύμφωνα με:τε α την επιλογή πό πρόσωπο κα την επιλογή τά ν επιλογή όμο α την επιλογή ρμόδιο της μελέτης: χώρα την επιλογή ς μελέτης: στην επιλογή οποί σύμφωνα με:α την επιλογή έχει συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τα την επιλογή χθεί σύμφωνα με: το
έγγρα την επιλογή φο36. ,      Επί σύμφωνα με:σης μελέτης: γί σύμφωνα με:ν επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεωτικά α την επιλογή ποδεκτά ευ για την εκπόνηση της μελέτης:κριν επιλογή ή φωτοα την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:γρα την επιλογή φα την επιλογή εγγράφων επιλογή 

          , που για την εκπόνηση της μελέτης: έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή εκδοθεί σύμφωνα με: α την επιλογή πό α την επιλογή λλοδα την επιλογή πές μελέτης: α την επιλογή ρχές μελέτης: κα την επιλογή ι έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή επικυ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωθεί σύμφωνα με: α την επιλογή πό δικηγόρο σύμφων επιλογή α την επιλογή 
    .  2  .     11   .  2690/1999  “με τα την επιλογή προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμεν επιλογή α την επιλογή στην επιλογή πα την επιλογή ρ περ β) τους όρους της παρούσας του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Κώδικα την επιλογή ς μελέτης:

 ”,         1  .2  Διοικητική ς μελέτης: Δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: όπως μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή τικα την επιλογή τα την επιλογή στάθηκε ως μελέτης: άν επιλογή ω με το άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης:
.4250/2014.ν επιλογή 

10.4          -    –  Εν επιλογή ημερωτικά κα την επιλογή ι τεχν επιλογή ικά φυ για την εκπόνηση της μελέτης:λλάδια την επιλογή κα την επιλογή ι άλλα την επιλογή έν επιλογή τυ για την εκπόνηση της μελέτης:πα την επιλογή ετα την επιλογή ιρικά ή μη με ειδικό
       ,   τεχν επιλογή ικό περιεχόμεν επιλογή ο μπορούν επιλογή ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλον επιλογή τα την επιλογή ι σε άλλη γλώσσα την επιλογή χωρί σύμφωνα με:ς μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή 

    .συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή οδεύον επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή πό μετάφρα την επιλογή ση στην επιλογή ελλην επιλογή ική 

10.5      ,       Η επικοιν επιλογή ων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή με την επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή θώς μελέτης: κα την επιλογή ι μετα την επιλογή ξύ α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή ς μελέτης: κα την επιλογή ι του για την εκπόνηση της μελέτης:
,      . α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή δόχου για την εκπόνηση της μελέτης: θα την επιλογή γί σύμφωνα με:ν επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεωτικά στην επιλογή ελλην επιλογή ική γλώσσα την επιλογή 
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 11 :  Άρθρο Εφαρμοστέα νομοθεσία

        ,  , , Για την επιλογή τη δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: κα την επιλογή ι την επιλογή εκτέλεση της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή εφα την επιλογή ρμογή ιδί σύμφωνα με:ως μελέτης: οι
 ,  :κα την επιλογή τωτέρω δια την επιλογή τάξεις μελέτης: όπως μελέτης: ισχύου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή 

1.  . 4472/2017 ( ' 74)     118  119 .Ο ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας κα την επιλογή ι ιδί σύμφωνα με:ως μελέτης: τα την επιλογή άρθρα την επιλογή κα την επιλογή ι α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τού

2.  .  4412/2016  Ο ν επιλογή “   ,    Δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών
(    2014/24/   2014/25/ ”προσαρμογή στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Οδηγίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων ΕΕ και ΕΕ  ( ' 147), Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

3.   2 ,  11 .  2,  39 40  42 .1  .  3316/2005  Τα την επιλογή άρθρα την επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας πα την επιλογή ρ κα την επιλογή ι πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή “   Περί ανάθεσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων και
       εκτέλεσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων μελετών και παροχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων υπηρεσιών” ( ' 42)Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 37.

4.  .  4278/2014  ( 157)      59   Ο ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ 94) είτε και σε κα την επιλογή ι ειδικότερα την επιλογή το άρθρο α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τού «  Άρση περιορισμών
     ».συμμετοχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα

5.  .  4250/2014  «Ο ν επιλογή   -  ,  Διοικητικές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Απλουστεύσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Καταργήσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συγχωνεύσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
      -   Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του

. . 318/1992 ( 161)   π δ Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις και λοιπές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων» ( ’ 74)     1 .Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας κα την επιλογή ι ειδικότερα την επιλογή το άρθρο α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τού

6.  . 4129/2013 ( ’ 52) «Ο ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας        Κύρωση του ΚώδικαΝόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» .

7.  .  4014/2011(  209)  «Ο ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ 94) είτε και σε    Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
,        δραστηριοτήτων ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού

      ,  ισοζυγίου και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων αρμοδιότητας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Υπουργείου Περιβάλλοντος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Ενέργειας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
  ».και Κλιματικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Αλλαγής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων

8.  .  4013/2011  ( ’  204)  «Ο ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας     Σύσταση Ενιαίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Ανεξάρτητης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Αρχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Δημοσίων
      …Συμβάσεων και Κεντρικού ΗλεκτρονικούΜητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ». 

9.  . . 138/2009 «Το π δ     ΜητρώοΜελετητών και ΕταιρειώνΜελετών»  ( ’ 185).Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

10.  .  3548/2007  “Ο ν επιλογή       Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
      νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων” ( ’ 68)Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας . 

11.  .  4270/2014  ( '  143)  «Ο ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας     Αρχές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων δημοσιονομικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων διαχείρισης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων και εποπτείας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
(    2011/85/ ) –     »ενσωμάτωση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων ΕΕ δημόσιο λογιστικό και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων . 

12.  . 3861/2010 ( ’ 112) «Ο ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας       Ενίσχυση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων διαφάνειας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων με την υποχρεωτική ανάρτηση
    ,     νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων

  "  "   στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων».

13.  . . 80/2016 (  145) “Το π δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας     Ανάληψη υποχρεώσεων από τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων διατάκτες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων38”. 

14.  .  4314/2014  ( ’  265)  “Ο ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας )  Α   ,      Για τη διαχείριση τον έλεγχο και την εφαρμογή
      2014−2020,  )αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο Β)

   2012/17      Ενσωμάτωση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
 13   2012  (  L  156/16.6.2012)    ,    .της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Ιουνίου ΕΕ στο ελληνικό δίκαιο τροποποίηση του ν

3419/2005 ( ’ 297)   ”,  Α και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων   .ο ν επιλογή 3614/2007 ( ’ 267) « ,  Α Διαχείριση έλεγχος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων και
       2007 -2013»εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 39.

15.   26   .  4024/2011  (  226)  «Το άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας    Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
       διοίκησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων και ορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων των μελών τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων με κλήρωση40».

16.  . 2859/2000  “Ο ν επιλογή     ( . . .)”Κύρωση Κώδικα ΦόρουΠροστιθέμενης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Αξίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων ΦΠΑ  ( ’ 248).Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

17.   . . 28/2015 ( ' 34) “Το π δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας       Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
  έγγραφα και στοιχεία”.

- 15 -

21PROC008543316 2021-04-28



18.  .  2690/1999 ( ' 45) “Ο ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας    ∆  ∆   Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων ιαδικασίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων”.

19.  .  2121/1993  ( '  25)  “Ο ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας  ,    Πνευματική Ιδιοκτησία Συγγενικά Δικαιώματα και
 Πολιτιστικά Θέματα”.

20.  . .  696/1974  “Το π δ      ,  ,Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών επίβλεψιν
  ,      ,   παραλαβήνκλπ Συγκοινωνιακών Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων ως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων και

,            Τοπογραφικών Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών
  τεχνικών προδιαγραφών μελετών”  ( '  301)Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ,   ,      όπως μελέτης: ισχύει ως μελέτης: προς μελέτης: το μέρος μελέτης: Β΄ 94) είτε και σε

( )          Προδια την επιλογή γρα την επιλογή φές μελέτης: κα την επιλογή ι ως μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκριτικό στοιχεί σύμφωνα με:ο για την επιλογή τη προεκτί σύμφωνα με:μηση α την επιλογή μοιβ) τους όρους της παρούσαςών επιλογή μελετών επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης:
     .δεν επιλογή κα την επιλογή λύπτον επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή πό τον επιλογή Κα την επιλογή ν επιλογή ον επιλογή ισμό α την επιλογή μοιβ) τους όρους της παρούσαςών επιλογή 

21.  . .  2726/1953 ‘Το ν επιλογή δ ’       59  περί τροποποιήσεως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων και συμπληρώσεων του άρθρου του
 17.7/16.8.1923 . .   , ,     από ΝΔ περί σχεδίων πόλεων κωμών και συνοικισμών του Κράτους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων και

 οικοδομής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων αυτών’’,         . 3919/2011 ( 32).όπως μελέτης: ισχύει μετά την επιλογή τροποποί σύμφωνα με:ησή του για την εκπόνηση της μελέτης: με το ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ 94) είτε και σε

22.   .   117384/26-10-2017      ( '  3821)  «Η με α την επιλογή ρ Κοιν επιλογή ή Υπου για την εκπόνηση της μελέτης:ργική Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφα την επιλογή ση Β Ρ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7υ για την εκπόνηση της μελέτης:θμί σύμφωνα με:σεις μελέτης:
         ,τεχν επιλογή ικών επιλογή ζητημάτων επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή φορούν επιλογή την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή άθεση των επιλογή Δημοσί σύμφωνα με:ων επιλογή Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων επιλογή έργων επιλογή 

,          μελετών επιλογή κα την επιλογή ι πα την επιλογή ροχή ς μελέτης: τεχν επιλογή ικών επιλογή κα την επιλογή ι λοιπών επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή φών επιλογή επιστημον επιλογή ικών επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πηρεσιών επιλογή με
        χρή ση των επιλογή επιμέρου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: εργα την επιλογή λεί σύμφωνα με:ων επιλογή κα την επιλογή ι δια την επιλογή δικα την επιλογή σιών επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: Εθν επιλογή ικού Συ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης:

   ( . . . . .)».Ηλεκτρον επιλογή ικών επιλογή Δημοσί σύμφωνα με:ων επιλογή Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων επιλογή ΕΣΗΔΗΣ

23. -    .  57654/2017    ( ’  1781)  «  Η με α την επιλογή ρ Υπου για την εκπόνηση της μελέτης:ργική Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφα την επιλογή ση Β Ρ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7ύθμιση ειδικότερων επιλογή 
       θεμάτων επιλογή λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι δια την επιλογή χεί σύμφωνα με:ρισης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: Κεν επιλογή τρικού Ηλεκτρον επιλογή ικού Μητρώου για την εκπόνηση της μελέτης:
  ( )     »,Δημοσί σύμφωνα με:ων επιλογή Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων επιλογή ΚΗΜΔΗΣ του για την εκπόνηση της μελέτης: Υπου για την εκπόνηση της μελέτης:ργεί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: Οικον επιλογή ομί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή άπτυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης:

24.   .  56902/215/19-05-2017    ( ’  1924)  «Η με α την επιλογή ρ Υπου για την εκπόνηση της μελέτης:ργική Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφα την επιλογή ση Β Τεχν επιλογή ικές μελέτης:
       λεπτομέρειες μελέτης: κα την επιλογή ι δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:ες μελέτης: λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: Εθν επιλογή ικού Συ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης: Ηλεκτρον επιλογή ικών επιλογή 

  ( . . . . .)»,Δημοσί σύμφωνα με:ων επιλογή Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων επιλογή ΕΣΗΔΗΣ

25.   .  /32129/  466/2017    ( ’  2519)  «Η με α την επιλογή ρ ΔΝΣγ ΦΝ Υπου για την εκπόνηση της μελέτης:ργική Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφα την επιλογή ση Β Έγκριση
        Κα την επιλογή ν επιλογή ον επιλογή ισμού Προεκτιμώμεν επιλογή ων επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςμοιβ) τους όρους της παρούσαςών επιλογή μελετών επιλογή κα την επιλογή ι πα την επιλογή ροχή ς μελέτης: τεχν επιλογή ικών επιλογή κα την επιλογή ι λοιπών επιλογή 

       . 8    53 συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή φών επιλογή επιστημον επιλογή ικών επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πηρεσιών επιλογή κα την επιλογή τά τη δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή της μελέτης: πα την επιλογή ρ δ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:
. 4412/2016»,ν επιλογή 

26.   11/2011   / .  . . .  «Η Εγκύκλιος μελέτης: της μελέτης: ΓΓΔΕ τ ΥΜΕΔΙ   Εφαρμογή διατάξεων του
.3919/2011       ».Ν που αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων

27.   .  / .18/ .21508/04-11-2011  .  . . . .  Η με α την επιλογή ρ ΔΙΣΚΠΟ Φ οικ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφα την επιλογή ση Υπ ΔΜΗΔ «Διενέργεια
          της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων διαδικασίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων κληρώσεως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων

           ,διοίκησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση
,   ,    παρακολούθηση παραλαβή προμηθειών υπηρεσιών ή έργων» ( ’  2540),   Β που για την εκπόνηση της μελέτης: εκδόθηκε

’    26  . 4024/2011 ( ’ 226).κα την επιλογή τ εξου για την εκπόνηση της μελέτης:σιοδότηση του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
28.   .  YA /61034/  466/29-12-2017    Η με α την επιλογή ριθ ΔΝΣ ΦΝ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφα την επιλογή ση του για την εκπόνηση της μελέτης: Υπου για την εκπόνηση της μελέτης:ργού Υποδομών επιλογή 

  «κα την επιλογή ι Μετα την επιλογή φορών επιλογή ,        Κατάρτιση τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών
    ,     διαδικασιών σύναψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων δημοσίων συμβάσεων έργων μελετών και παροχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων τεχνικών

     ( . . . .)  . 8 ( )  και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΜηΜΕΔ της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων παρ η του άρθρου
221   .  4412/2016του ν »  (  4841),        Β όπως μελέτης: τροποποιή θηκε με την επιλογή όμοια την επιλογή α την επιλογή πόφα την επιλογή ση ΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

/ .21137/  466/2-5-2018 (  1511).ΔΝΣ οικ ΦΝ Β
29.   .  50844/11-5-2018      Η με α την επιλογή ριθ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφα την επιλογή ση του για την εκπόνηση της μελέτης: Υπου για την εκπόνηση της μελέτης:ργού Οικον επιλογή ομί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή άπτυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης:
«          Συγκρότηση και ορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων μελών γνωμοδοτικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων επιτροπής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων επί της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων επάρκειας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων των

       ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών φορέων προς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων απόδειξη της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
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 αξιοπιστίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων»  (  279),        77868  -ΥΟΔΔ όπως μελέτης: τροποποιή θηκε με την επιλογή όμοια την επιλογή α την επιλογή πόφα την επιλογή ση
18/07/2018 (  441). ΥΟΔΔ
30.   . /92783 . ./  466/10-09-2018    Η με α την επιλογή ριθ ΔΝΣβ) τους όρους της παρούσας π ε ΦΝ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφα την επιλογή ση του για την εκπόνηση της μελέτης: Υπου για την εκπόνηση της μελέτης:ργού Υποδομών επιλογή 

  «κα την επιλογή ι Μετα την επιλογή φορών επιλογή       Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών
   -      ,   ως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Τεχνικών Συμβούλων Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου το περιεχόμενο

         ,   της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων σύμβασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου τον τρόπο
          πληρωμής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων με τα ανωτέρω θέμα» (  4203).Β

31.   ’ . 11/2018      ( :Η Εγκύκλιος μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:π α την επιλογή ριθμ του για την εκπόνηση της μελέτης: Υπου για την εκπόνηση της μελέτης:ργεί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: Υποδομών επιλογή κα την επιλογή ι Μετα την επιλογή φορών επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
6 465 -9 )    «       .ΓΝΥ ΧΘΞ-9ΟΒ) με θέμα «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του ν. ΟΒ με θέμα την επιλογή Οδηγός μελέτης: εκπόν επιλογή ησης μελέτης: μελετών επιλογή Δημοσί σύμφωνα με:ων επιλογή Έργων επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
4412/2016 (  1)».Βιβ) τους όρους της παρούσαςλί σύμφωνα με:ο

32.    '  .  71/2019    "  Το Προεδρικό Διάτα την επιλογή γμα την επιλογή Υπ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςριθμ με θέμα την επιλογή Μητρώα την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τελεστών επιλογή 
    ,  ,     πα την επιλογή ρα την επιλογή γωγή ς μελέτης: δημοσί σύμφωνα με:ων επιλογή κα την επιλογή ι ιδιωτικών επιλογή έργων επιλογή μελετών επιλογή τεχν επιλογή ικών επιλογή κα την επιλογή ι λοιπών επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή φών επιλογή 

  ( . . )." (  112 ') επιστημον επιλογή ικών επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πηρεσιών επιλογή ΜΗΤΕ ΦΕΚ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

33.   . 4635/2019 “      ” (  ' 167)Ο ν επιλογή Επεν επιλογή δύω στην επιλογή Ελλάδα την επιλογή κα την επιλογή ι άλλες μελέτης: δια την επιλογή τάξεις μελέτης: ΦΕΚ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

34.          (Οι σε εκτέλεση των επιλογή α την επιλογή ν επιλογή ωτέρω ν επιλογή όμων επιλογή εκδοθεί σύμφωνα με:σες μελέτης: κα την επιλογή ν επιλογή ον επιλογή ιστικές μελέτης: δια την επιλογή τάξεις μελέτης: πλην επιλογή 
   ),        α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τών επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: ή δη προα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρθηκα την επιλογή ν επιλογή κα την επιλογή θώς μελέτης: κα την επιλογή ι άλλες μελέτης: δια την επιλογή τάξεις μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρον επιλογή τα την επιλογή ι ρητά ή 

         ,    α την επιλογή πορρέου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή πό τα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στα την επιλογή έγγρα την επιλογή φα την επιλογή της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: κα την επιλογή θώς μελέτης: κα την επιλογή ι το
    ,  ,  ,  σύν επιλογή ολο των επιλογή δια την επιλογή τάξεων επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή σφα την επιλογή λιστικού εργα την επιλογή τικού κοιν επιλογή ων επιλογή ικού περιβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή λλον επιλογή τικού

       ( ,  . .,  κα την επιλογή ι φορολογικού δικα την επιλογή ί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή ι γεν επιλογή ικότερα την επιλογή κάθε διάτα την επιλογή ξη ν επιλογή όμου για την εκπόνηση της μελέτης: π δ υ για την εκπόνηση της μελέτης:που για την εκπόνηση της μελέτης:ργική ς μελέτης:
, . . .)         , α την επιλογή πόφα την επιλογή σης μελέτης: κ λ π που για την εκπόνηση της μελέτης: διέπει την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή άθεση κα την επιλογή ι εκτέλεση της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: έστω

    . κα την επιλογή ι α την επιλογή ν επιλογή δεν επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρον επιλογή τα την επιλογή ι ρητά

35.        .Οι ισχύου για την εκπόνηση της μελέτης:σες μελέτης: προδια την επιλογή γρα την επιλογή φές μελέτης: για την επιλογή τις μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή τιθέμεν επιλογή ες μελέτης: κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:ες μελέτης: μελετών επιλογή 

36.         (Προσθή διαδικασίακες αξίας  και εν γένει προσαρμογές αξίας  άρθρων της αξίας  διακή διαδικασίαρυ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ξης αξίας  πέραν
         )των όσων ή διαδικασίαδη προβλέπονται ρητώς αξίας  στο κείμενο της αξίας  πρότυ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας πης αξίας  διακή διαδικασίαρυ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ξης αξίας  

     ,    μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται μόνο εφόσον είναι
       .απόλυ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας τα συ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας μβατές αξίας  με την ισχύου Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας σα κάθεφορά νομοθεσία

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ'΄

 12:    –  –   Άρθρο Εκτιμώμενη αξία Χρηματοδότηση Προθεσμίες αξίας  της αξίας  σύμβασης αξίας  

12.1          Η εκτιμώμεν επιλογή η α την επιλογή ξί σύμφωνα με:α την επιλογή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή έρχετα την επιλογή ι σε 91.012,75 €  (  )χωρίς αξίας  ΦΠΑ  κα την επιλογή ι
περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ει41        τις μελέτης: προεκτιμώμεν επιλογή ες μελέτης: α την επιλογή μοιβ) τους όρους της παρούσαςές μελέτης: των επιλογή πα την επιλογή ρα την επιλογή κάτω επιμέρου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: κα την επιλογή τηγοριών επιλογή 

: μελετών επιλογή 

1. 18.202,55 €    13 (  )για μελέτη κατηγορίας αξίας  Υδραυ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας λικώνΈργων
2. 16.509,29 €    27 (  )για μελέτη κατηγορίας αξίας  Περιβαλλοντική διαδικασία μελέτη
3. 15.662,66 €    16 (  )για μελέτη κατηγορίας αξίας  Τοπογραφικές αξίας  μελέτες αξίας  
4. 15.662,66 €    01 (  )για μελέτη κατηγορίας αξίας  Χωροταξικές αξίας  μελέτες αξίας  
5. 18.625,86 €    20 (  )για μελέτη κατηγορίας αξίας  Υδρογεωλογικές αξίας  μελέτες αξίας  
6. 6.349,73 €    03 (  )για μελέτη κατηγορίας αξίας  Οικονομικές αξίας  μελέτες αξίας  

  11.871,25 €    Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ υ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας νολικά συ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας μπεριλαμβάνονται για απρόβλεπτες αξίας  δαπάνες αξίας  42.

    «   «   –Η μελέτη έχει εν επιλογή τα την επιλογή χθεί σύμφωνα με: Επιχειρησια την επιλογή κό Πρόγρα την επιλογή μμα την επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΝΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΤΟΛΙΚΗ ΜΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΚΕΔΟΝΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
 2014-2020»   ’ .1.    : «  ΘΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΚΗ ως μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποέργο υ για την εκπόνηση της μελέτης:π α την επιλογή ριθμ της μελέτης: Πράξης μελέτης: με τί σύμφωνα με:τλο ΣΥΝΤΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΞ-9ΟΒ) με θέμα «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του ν.Η ΓΕΝΙΚΟΥ
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  (  MASTER  P), εκείνα ταLAN) ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» και η σύμβαση θα)   »     ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7ΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΣΟΥ κα την επιλογή ι η σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση θα την επιλογή 
   «  :  «2   χρημα την επιλογή τοδοτηθεί σύμφωνα με: α την επιλογή πό τον επιλογή Άξον επιλογή α την επιλογή Προτερα την επιλογή ιότητα την επιλογή ς μελέτης: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ

      ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΣ ΤΗΣ ΠΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7ΙΦΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7ΕΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΣ ΩΣ ΤΟΠΟΥ ΕΓΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΤΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΣΤΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7ΗΣΕΩΝ
 »,        ΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΙ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΤΟΜΩΝ ο οποί σύμφωνα με:ος μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:γχρημα την επιλογή τοδοτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι α την επιλογή πό το Ευ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωπα την επιλογή ϊκό Τα την επιλογή μεί σύμφωνα με:ο Περιφερεια την επιλογή κή ς μελέτης:

  (     2019 03110081)-Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή άπτυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: ΕΤΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Κωδικός μελέτης: Εν επιλογή α την επιλογή ρί σύμφωνα με:θμου για την εκπόνηση της μελέτης: στο ΠΔΕ ΕΠ 43   κα την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:πόκειτα την επιλογή ι στις μελέτης:
 ,      0,07  %   ν επιλογή όμιμες μελέτης: κρα την επιλογή τή σεις μελέτης: περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ν επιλογή ομέν επιλογή ης μελέτης: της μελέτης: κράτησης μελέτης: ύψου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πέρ των επιλογή 

       ,λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργικών επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή γκών επιλογή της μελέτης: Εν επιλογή ια την επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή εξάρτητης μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή ς μελέτης: Δημοσί σύμφωνα με:ων επιλογή Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων επιλογή 
    4 . 3   4013/2011σύμφων επιλογή α την επιλογή με το άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: Ν 44,      0,06 %κα την επιλογή θώς μελέτης: κα την επιλογή ι της μελέτης: κράτησης μελέτης: ύψου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:

        ,υ για την εκπόνηση της μελέτης:πέρ των επιλογή λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργικών επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή γκών επιλογή της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή ς μελέτης: Εξέτα την επιλογή σης μελέτης: Προδικα την επιλογή στικών επιλογή Προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γών επιλογή 
    350 . 3  . 4412/2016.σύμφων επιλογή α την επιλογή με το άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

.45            Η πα την επιλογή ρούσα την επιλογή σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση δεν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποδια την επιλογή ιρεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι σε τμή μα την επιλογή τα την επιλογή κα την επιλογή ι α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή τί σύμφωνα με:θετα την επιλογή ι ως μελέτης: εν επιλογή ια την επιλογή ί σύμφωνα με:ο σύν επιλογή ολο
       .για την επιλογή την επιλογή α την επιλογή ποδοτικότερη χρον επιλογή ικά κα την επιλογή ι τεχν επιλογή ικά α την επιλογή ν επιλογή τιμετώπισή της μελέτης:

12.2    ,       Οι μον επιλογή άδες μελέτης: φυ για την εκπόνηση της μελέτης:σικού α την επιλογή ν επιλογή τικειμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: τα την επιλογή ποσοτικά στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή α την επιλογή πό το Τεύχος μελέτης: Τεχν επιλογή ικών επιλογή 
          Δεδομέν επιλογή ων επιλογή κα την επιλογή ι οι τιμές μελέτης: μον επιλογή άδος μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: χρησιμοποιή θηκα την επιλογή ν επιλογή για την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πολογισμούς μελέτης: των επιλογή 

  ,      άν επιλογή ω προεκτιμώμεν επιλογή ων επιλογή α την επιλογή μοιβ) τους όρους της παρούσαςών επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρον επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή λυ για την εκπόνηση της μελέτης:τικά στο τεύχος μελέτης: προεκτιμώμεν επιλογή ων επιλογή 
. α την επιλογή μοιβ) τους όρους της παρούσαςών επιλογή 

    ,         Οι οικον επιλογή ομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: οφεί σύμφωνα με:λου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή για την επιλογή την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή της μελέτης: τεχν επιλογή ική ς μελέτης: κα την επιλογή ι της μελέτης: οικον επιλογή ομική ς μελέτης:
,        ,     προσφοράς μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή μελετή σου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τα την επιλογή τεχν επιλογή ικά στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: έργου για την εκπόνηση της μελέτης: η δε οικον επιλογή ομική του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:

            προσφορά περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ει τη συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ολική α την επιλογή μοιβ) τους όρους της παρούσαςή του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: για την επιλογή το σύν επιλογή ολο του για την εκπόνηση της μελέτης: προς μελέτης: μελέτη
,         .α την επιλογή ν επιλογή τικειμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: όπως μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τό προδια την επιλογή γράφετα την επιλογή ι στο Φάκελο δημόσια την επιλογή ς μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:

      ,      Τεκμα την επιλογή ί σύμφωνα με:ρετα την επιλογή ι σχετικά ότι ο α την επιλογή ν επιλογή άδοχος μελέτης: έλα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςε υ για την εκπόνηση της μελέτης:πόψη κα την επιλογή τά τη μελέτη του για την εκπόνηση της μελέτης: Φα την επιλογή κέλου για την εκπόνηση της μελέτης:
 ,         δημόσια την επιλογή ς μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: την επιλογή πιθα την επιλογή ν επιλογή ότητα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή μην επιλογή α την επιλογή ν επιλογή τιστοιχούν επιλογή οι ποσότητες μελέτης: μον επιλογή άδων επιλογή 

 ,       , φυ για την εκπόνηση της μελέτης:σικού α την επιλογή ν επιλογή τικειμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρον επιλογή τα την επιλογή ι στο τεύχος μελέτης: της μελέτης: προεκτιμώμεν επιλογή ης μελέτης: α την επιλογή μοιβ) τους όρους της παρούσαςή ς μελέτης: στις μελέτης:
           τελικές μελέτης: ποσότητες μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: θα την επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτηθούν επιλογή για την επιλογή την επιλογή εκπόν επιλογή ηση της μελέτης: μελέτης μελέτης: κα την επιλογή ι δια την επιλογή μόρφωσε

    .   ,  α την επιλογή ν επιλογή άλογα την επιλογή την επιλογή οικον επιλογή ομική του για την εκπόνηση της μελέτης: προσφορά Εφόσον επιλογή προκύψου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή δια την επιλογή φορές μελέτης: εφα την επιλογή ρμόζετα την επιλογή ι το
 186  . 4412/2016.άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

12.3           Ως μελέτης: ημερομην επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή έν επιλογή α την επιλογή ρξης μελέτης: των επιλογή προθεσμιών επιλογή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: για την επιλογή τις μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεώσεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:
       .Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή δόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι η ημερομην επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφων επιλογή ητικού

           Η συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ολική προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή για την επιλογή την επιλογή περα την επιλογή ί σύμφωνα με:ωση του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή τικειμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι σε
ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ  ΕΝΕΝΗΝΤΑ  (290)  ημερολογιακές   ημέρες     α την επιλογή πό την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή του για την εκπόνηση της μελέτης:

. συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφων επιλογή ητικού

        Στο συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφων επιλογή ητικό ορί σύμφωνα με:ζον επιλογή τα την επιλογή ι κα την επιλογή ι τμημα την επιλογή τικές μελέτης: προθεσμί σύμφωνα με:ες μελέτης: σύμφων επιλογή α την επιλογή με το
        χρον επιλογή οδιάγρα την επιλογή μμα την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ετα την επιλογή ι στο τεύχος μελέτης: τεχν επιλογή ικών επιλογή δεδομέν επιλογή ων επιλογή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:

 :ως μελέτης: α την επιλογή κολούθως μελέτης: 46

1. Α’  Στάδιο  –  ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  –  ΑΝΑΛΥΣΗ  -  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:  50 ημέρες (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 30 ημέρες)

2. Β’ Στάδιο - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
– ΠΡΟΒΛΕΨΕΨΕΙΣ  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΖΗΤΗΣΗΣ : 50 ημέρες (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης
30 ημέρες)
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3. Γ’  Στάδιο  -  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.  ΘΑΣΟΥ :  80 ημέρες  (καθαρός
χρόνος ολοκλήρωσης 60 ημέρες)

4. Δ’ Στάδιο - ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: 50 ημέρες  (καθαρός χρόνος  ολοκλήρωσης  30
ημέρες)

5. Ε’  στάδιο  -  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  –
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ MASTER PLAN 60 ημέρες (καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης 30 ημέρες)

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε  180 ημερολογιακές
ημέρες.

       ,     Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: δια την επιλογή τηρεί σύμφωνα με: το δικα την επιλογή ί σύμφωνα με:ωμα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή ορί σύμφωνα με:σει κα την επιλογή τά την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή του για την εκπόνηση της μελέτης:
,       . συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφων επιλογή ητικού μετα την επιλογή γεν επιλογή έστερο χρόν επιλογή ο έν επιλογή α την επιλογή ρξης μελέτης: των επιλογή προθεσμιών επιλογή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:

          187 . 2 . )Στον επιλογή α την επιλογή ν επιλογή άδοχο χορηγεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι προκα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολή κα την επιλογή τά του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: όρου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: των επιλογή άρθρων επιλογή πα την επιλογή ρ περ α την επιλογή 
 .  302  . 4412/2016του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή κα την επιλογή ι του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 47.

 13:Άρθρο    - Διαδικασία σύναψης αξίας  σύμβασης αξίας    Όροι υ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ποβολή διαδικασίας αξίας  προσφορών

13.1     ,       «  »  Η επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή δόχου για την εκπόνηση της μελέτης: θα την επιλογή γί σύμφωνα με:ν επιλογή ει σύμφων επιλογή α την επιλογή με την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή οικτή δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:
 264  . 4412/2016       .άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή κα την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:πό τις μελέτης: προϋποθέσεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όμου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τού

13.2            Η τεχν επιλογή ική προσφορά θα την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τα την επιλογή χθεί σύμφωνα με: κα την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: σύμφων επιλογή α την επιλογή με τα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο
 3  ,      94 . 2  3  . 4412/2016. άρθρο της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: σε συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή δυ για την εκπόνηση της μελέτης:α την επιλογή σμό με το άρθρο πα την επιλογή ρ κα την επιλογή ι του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Η

          οικον επιλογή ομική προσφορά θα την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τα την επιλογή χθεί σύμφωνα με: κα την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: σύμφων επιλογή α την επιλογή με τα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο
 3  ,      95 . 3  . 4412/2016 .άρθρο της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: σε συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή δυ για την εκπόνηση της μελέτης:α την επιλογή σμό με το άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

13.3 E    ν επιλογή α την επιλογή λλα την επιλογή κτικές μελέτης: προσφορές μελέτης: δεν γίνονται δεκτές 48. 

13.4        Κάθε προσφέρων επιλογή μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλει μόν επιλογή ο μί σύμφωνα με:α την επιλογή προσφορά49.

13.5           Δεν επιλογή γί σύμφωνα με:ν επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι δεκτές μελέτης: προσφορές μελέτης: για την επιλογή μέρος μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή τικού α την επιλογή ν επιλογή τικειμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης:
. μελέτης μελέτης:

13.6      Οι προσφορές μελέτης: ισχύου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή για την επιλογή  (13).δεκατρείς αξίας  50μή ν επιλογή ες μελέτης:     α την επιλογή πό την επιλογή ημέρα την επιλογή λή ξης μελέτης: της μελέτης:
     .    προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: προσφορών επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: επομέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: ,μπορεί σύμφωνα με:

       ,       πριν επιλογή τη λή ξη του για την εκπόνηση της μελέτης: χρόν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: ισχύος μελέτης: της μελέτης: προσφοράς μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή ζητά α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: προσφέρον επιλογή τες μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή 
          .πα την επιλογή ρα την επιλογή τεί σύμφωνα με:ν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τη διάρκεια την επιλογή ισχύος μελέτης: της μελέτης: προσφοράς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: κα την επιλογή ι της μελέτης: εγγύησης μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης:

 14  :         Άρθρο Ημερομηνία και ώρα λή διαδικασίαξης αξίας  της αξίας  προθεσμίας αξίας  υ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ποβολή διαδικασίας αξίας  των
 - προσφορών αποσφράγισης αξίας  

        Ως αξίας  ημερομηνία και ώρα λή διαδικασίαξης αξίας  της αξίας  προθεσμίας αξίας  υ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ποβολή διαδικασίας αξίας   των επιλογή προσφορών επιλογή 51

  ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι η 25/05/2021,      10:00.ημέρα Τρίτη και ώρα

       Ως αξίας  ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονική διαδικασίας αξίας  αποσφράγισης αξίας  των προσφορών
  ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι η 31/05/2021,    10:00ημέρα Δευ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας τέρα ώρα 52
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 15 :  Άρθρο Εγγυ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ή διαδικασίασεις αξίας  

15.1    Εγγύησησυ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας μμετοχή διαδικασίας αξίας  στο διαγωνισμό

          .Εγγύηση συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: στον επιλογή δια την επιλογή γων επιλογή ισμό δεν επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι β) τους όρους της παρούσαςάσει των επιλογή δια την επιλογή τάξεων επιλογή της μελέτης: πα την επιλογή ρ
1α την επιλογή  302  . 4412/2016του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:Ν 53.

15.2   Εγγύησηκαλή διαδικασίας αξίας  εκτέλεσης αξίας  54

          ,Για την επιλογή την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: α την επιλογή πα την επιλογή ιτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι η πα την επιλογή ροχή εγγύησης μελέτης: κα την επιλογή λή ς μελέτης: εκτέλεσης μελέτης:
    302 . 1 )  . 4412/2016,     σύμφων επιλογή α την επιλογή με το άρθρο πα την επιλογή ρ β) τους όρους της παρούσας του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή το ύψος μελέτης: της μελέτης: οποί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή θορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι

   5%      ,   . . .     σε ποσοστό επί σύμφωνα με: της μελέτης: α την επιλογή ξί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: χωρί σύμφωνα με:ς μελέτης: Φ Π Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας κα την επιλογή ι κα την επιλογή τα την επιλογή τί σύμφωνα με:θετα την επιλογή ι πριν επιλογή ή 
    .κα την επιλογή τά την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:

          Η εγγύηση κα την επιλογή λή ς μελέτης: εκτέλεσης μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή πί σύμφωνα με:πτει στην επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση πα την επιλογή ράβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: των επιλογή όρων επιλογή της μελέτης:
,    .σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: όπως μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή ειδικότερα την επιλογή ορί σύμφωνα με:ζει

        337 . 4412/2016,   Σε περί σύμφωνα με:πτωση τροποποί σύμφωνα με:ησης μελέτης: της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: κα την επιλογή τά το άρθρο ν επιλογή η οποί σύμφωνα με:α την επιλογή 
    ,      συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή επάγετα την επιλογή ι α την επιλογή ύξηση της μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή τική ς μελέτης: α την επιλογή ξί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: ο α την επιλογή ν επιλογή άδοχος μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεωμέν επιλογή ος μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή 

   ,  ,     κα την επιλογή τα την επιλογή θέσει πριν επιλογή την επιλογή τροποποί σύμφωνα με:ηση συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπληρωμα την επιλογή τική εγγύηση το ύψος μελέτης: της μελέτης: οποί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:
   5%       .α την επιλογή ν επιλογή έρχετα την επιλογή ι σε ποσοστό επί σύμφωνα με: του για την εκπόνηση της μελέτης: ποσού της μελέτης: α την επιλογή ύξησης μελέτης: χωρί σύμφωνα με:ς μελέτης: ΦΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

          Η εγγύηση κα την επιλογή λή ς μελέτης: εκτέλεσης μελέτης: της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: κα την επιλογή λύπτει συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ολικά κα την επιλογή ι χωρί σύμφωνα με:ς μελέτης: δια την επιλογή κρί σύμφωνα με:σεις μελέτης:
            την επιλογή εφα την επιλογή ρμογή όλων επιλογή των επιλογή όρων επιλογή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: κα την επιλογή ι κάθε α την επιλογή πα την επιλογή ί σύμφωνα με:τηση του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή 

        .Φορέα την επιλογή ή του για την εκπόνηση της μελέτης: κυ για την εκπόνηση της μελέτης:ρί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: έργου για την εκπόνηση της μελέτης: έν επιλογή α την επιλογή ν επιλογή τι του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή δόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

         ,  Η εγγύηση κα την επιλογή λή ς μελέτης: εκτέλεσης μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή πί σύμφωνα με:πτει υ για την εκπόνηση της μελέτης:πέρ του για την εκπόνηση της μελέτης: κυ για την εκπόνηση της μελέτης:ρί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: έργου για την εκπόνηση της μελέτης: με
      ,  α την επιλογή ιτιολογημέν επιλογή η α την επιλογή πόφα την επιλογή ση του για την εκπόνηση της μελέτης: Προϊστα την επιλογή μέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης: Διευ για την εκπόνηση της μελέτης:θύν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης:σα την επιλογή ς μελέτης: Υπηρεσί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: ιδί σύμφωνα με:ως μελέτης:

      .  μετά την επιλογή οριστικοποί σύμφωνα με:ηση της μελέτης: έκπτωσης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή δόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Η έν επιλογή στα την επιλογή ση55   του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή δόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
          .κα την επιλογή τά της μελέτης: α την επιλογή ποφάσεως μελέτης: δεν επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή στέλλει την επιλογή εί σύμφωνα με:σπρα την επιλογή ξη του για την εκπόνηση της μελέτης: ποσού της μελέτης: εγγυ για την εκπόνηση της μελέτης:ή σεως μελέτης:

      ’   Οι εγγυ για την εκπόνηση της μελέτης:ητικές μελέτης: επιστολές μελέτης: κα την επιλογή λή ς μελέτης: εκτέλεσης μελέτης: περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή κα την επιλογή τ ελάχιστον επιλογή τα την επιλογή 
   15.1    ,    α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φερόμεν επιλογή α την επιλογή στην επιλογή πα την επιλογή ράγρα την επιλογή φο της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι επιπρόσθετα την επιλογή τον επιλογή α την επιλογή ριθμό κα την επιλογή ι

    .τον επιλογή τί σύμφωνα με:τλο της μελέτης: σχετική ς μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:

15.3      Εγγύηση προκαταβολή διαδικασίας αξίας  56

       15% ,    Προβ) τους όρους της παρούσαςλέπετα την επιλογή ι η χορή γηση προκα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: στον επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή άδοχο έως μελέτης: σύμφων επιλογή α την επιλογή με το άρθρο
187  .4412/2016.         του για την εκπόνηση της μελέτης: Ν Επισημα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι ότι η εγγύηση κα την επιλογή λή ς μελέτης: εκτέλεσης μελέτης: κα την επιλογή λύπτει κα την επιλογή ι την επιλογή 

     ,      πα την επιλογή ροχή ισόποσης μελέτης: προκα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: προς μελέτης: τον επιλογή α την επιλογή ν επιλογή άδοχο χωρί σύμφωνα με:ς μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι η κα την επιλογή τάθεση
 .       εγγύησης μελέτης: προκα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: Στην επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση που για την εκπόνηση της μελέτης: ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι μεγα την επιλογή λύτερο ύψος μελέτης:

         προκα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή λα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ετα την επιλογή ι με την επιλογή κα την επιλογή τάθεση α την επιλογή πό τον επιλογή α την επιλογή ν επιλογή άδοχο εγγύησης μελέτης:
           προκα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: θα την επιλογή κα την επιλογή λύπτει τη δια την επιλογή φορά μετα την επιλογή ξύ του για την εκπόνηση της μελέτης: ποσού της μελέτης: εγγύησης μελέτης: κα την επιλογή λή ς μελέτης:

       ( .1    302εκτέλεσης μελέτης: κα την επιλογή ι του για την εκπόνηση της μελέτης: ποσού της μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή λλόμεν επιλογή ης μελέτης: προκα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: πα την επιλογή ρ δ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης:
 .4412/2016).του για την εκπόνηση της μελέτης:Ν

15.4         Οι ως μελέτης: άν επιλογή ω εγγυ για την εκπόνηση της μελέτης:ητικές μελέτης: επιστολές μελέτης: εκδί σύμφωνα με:δον επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή πό πιστωτικά  ή χρημα την επιλογή τοδοτικά
            ιδρύμα την επιλογή τα την επιλογή ή α την επιλογή σφα την επιλογή λιστικές μελέτης: επιχειρή σεις μελέτης: κα την επιλογή τά την επιλογή έν επιλογή ν επιλογή οια την επιλογή των επιλογή περιπτώσεων επιλογή β) τους όρους της παρούσας΄ 94) είτε και σε κα την επιλογή ι γ΄ 94) είτε και σε της μελέτης:

. 1   14  . 4364/ 2016 ( 13)     - πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ 94) είτε και σε που για την εκπόνηση της μελέτης: λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργούν επιλογή ν επιλογή όμιμα την επιλογή στα την επιλογή κράτη μέλη
         -    της μελέτης: Έν επιλογή ωσης μελέτης: ή του για την εκπόνηση της μελέτης: Ευ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωπα την επιλογή ϊκού Οικον επιλογή ομικού Χώρου για την εκπόνηση της μελέτης: ή στα την επιλογή κράτη μέρη της μελέτης: ΣΔΣ κα την επιλογή ι

,      ,    .  ,  ,  έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή σύμφων επιλογή α την επιλογή με τις μελέτης: ισχύου για την εκπόνηση της μελέτης:σες μελέτης: δια την επιλογή τάξεις μελέτης: το δικα την επιλογή ί σύμφωνα με:ωμα την επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τό Μπορούν επιλογή επί σύμφωνα με:σης μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή 
    . . . . .        εκδί σύμφωνα με:δον επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή πό το ΤΜΕΔΕ ή ν επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ρέχον επιλογή τα την επιλογή ι με γρα την επιλογή μμάτιο του για την εκπόνηση της μελέτης: Τα την επιλογή μεί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης:

         Πα την επιλογή ρα την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή θηκών επιλογή κα την επιλογή ι Δα την επιλογή ν επιλογή εί σύμφωνα με:ων επιλογή με πα την επιλογή ρα την επιλογή κα την επιλογή τάθεση σε α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τό του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:στοιχου για την εκπόνηση της μελέτης: χρημα την επιλογή τικού
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.ποσού 57        Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:στα την επιλογή θεί σύμφωνα με: πα την επιλογή ρα την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή θή κη με γρα την επιλογή μμάτιο πα την επιλογή ρα την επιλογή κα την επιλογή τάθεσης μελέτης: χρεογράφων επιλογή στο
   ,        Τα την επιλογή μεί σύμφωνα με:ο Πα την επιλογή ρα την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή θηκών επιλογή κα την επιλογή ι Δα την επιλογή ν επιλογή εί σύμφωνα με:ων επιλογή τα την επιλογή τοκομερί σύμφωνα με:δια την επιλογή ή μερί σύμφωνα με:σμα την επιλογή τα την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: λή γου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή κα την επιλογή τά τη

            διάρκεια την επιλογή της μελέτης: εγγύησης μελέτης: επιστρέφον επιλογή τα την επιλογή ι μετά τη λή ξη του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: στον επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πέρ ου για την εκπόνηση της μελέτης: η εγγύηση
 .οικον επιλογή ομικό φορέα την επιλογή 

    ’    /Οι εγγυ για την εκπόνηση της μελέτης:ητικές μελέτης: επιστολές μελέτης: εκδί σύμφωνα με:δον επιλογή τα την επιλογή ι κα την επιλογή τ επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: οικον επιλογή ομικού φορέα την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή δόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
       ,   α την επιλογή πό έν επιλογή α την επιλογή ή περισσότερου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: εκδότες μελέτης: της μελέτης: πα την επιλογή ρα την επιλογή πάν επιλογή ω πα την επιλογή ρα την επιλογή γράφου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή εξα την επιλογή ρτή τως μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:

 .ύψου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: των επιλογή 

            Εάν επιλογή η εγγύηση εκδοθεί σύμφωνα με: α την επιλογή πό α την επιλογή λλοδα την επιλογή πό πιστωτικό ί σύμφωνα με:δρυ για την εκπόνηση της μελέτης:μα την επιλογή μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τα την επιλογή χθεί σύμφωνα με: σε μί σύμφωνα με:α την επιλογή 
      ,    α την επιλογή πό τις μελέτης: επί σύμφωνα με:σημες μελέτης: γλώσσες μελέτης: της μελέτης: Ευ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωπα την επιλογή ϊκή ς μελέτης: Έν επιλογή ωσης μελέτης: α την επιλογή λλά θα την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή οδεύετα την επιλογή ι α την επιλογή πα την επιλογή ρα την επιλογή ί σύμφωνα με:τητα την επιλογή 
     ,       α την επιλογή πό μετάφρα την επιλογή ση στην επιλογή ελλην επιλογή ική γλώσσα την επιλογή σύμφων επιλογή α την επιλογή κα την επιλογή ι με τα την επιλογή ειδικότερα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο

 10.3.  .άρθρο της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:

15.5             Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: επικοιν επιλογή ων επιλογή εί σύμφωνα με: με του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: φέρον επιλογή τα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή εκδώσει
  ,      .τις μελέτης: εγγυ για την εκπόνηση της μελέτης:ητικές μελέτης: επιστολές μελέτης: προκειμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή δια την επιλογή πιστώσει την επιλογή εγκυ για την εκπόνηση της μελέτης:ρότητά του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:

 16:  –   Άρθρο Δημοσιότητα Δαπάνες αξίας  δημοσίευ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας σης αξίας  

         Το πλή ρες μελέτης: κεί σύμφωνα με:μεν επιλογή ο της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: κα την επιλογή ι η προκή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξη
σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:58   κα την επιλογή τα την επιλογή χωρούν επιλογή τα την επιλογή ι στο ΚΗΜΔΗΣ59.

          Το πλή ρες μελέτης: κεί σύμφωνα με:μεν επιλογή ο της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: κα την επιλογή ι η προκή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξη σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:  α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή ρτών επιλογή τα την επιλογή ι
      κα την επιλογή ι στην επιλογή ιστοσελί σύμφωνα με:δα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή φορέα την επιλογή www  .  thassos  .  gr       σύμφων επιλογή α την επιλογή με το άρθρο

2  .της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:

Π        “ ” ερί σύμφωνα με:ληψη της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: Δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή ρτάτα την επιλογή ι στο πρόγρα την επιλογή μμα την επιλογή Δια την επιλογή ύγεια την επιλογή 
diavgeia.gov.gr.

Π        (1)  ερί σύμφωνα με:ληψη της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: Δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: δημοσιεύετα την επιλογή ι σε μί σύμφωνα με:α την επιλογή ημερή σια την επιλογή 
    .εφημερί σύμφωνα με:δα την επιλογή της μελέτης: πρωτεύου για την εκπόνηση της μελέτης:σα την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: Νομού 60. 

     Οι δα την επιλογή πάν επιλογή ες μελέτης: δημοσί σύμφωνα με:ευ για την εκπόνηση της μελέτης:σης μελέτης: της μελέτης: δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης:    ,στον επιλογή ελλην επιλογή ικό τύπο β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ρύν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή   σε κάθε
περί σύμφωνα με:πτωση,    τον επιλογή α την επιλογή ν επιλογή άδοχο       κα την επιλογή ι εισπράττον επιλογή τα την επιλογή ι με τον επιλογή πρώτο λογα την επιλογή ρια την επιλογή σμό πληρωμή ς μελέτης:

 της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:
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        21   ,  Η σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή τί σύμφωνα με:θετα την επιλογή ι β) τους όρους της παρούσαςάσει του για την εκπόνηση της μελέτης: κριτηρί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: σε
           18  προσφέρον επιλογή τα την επιλογή ο οποί σύμφωνα με:ος μελέτης: δεν επιλογή α την επιλογή ποκλεί σύμφωνα με:ετα την επιλογή ι α την επιλογή πό τη συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή β) τους όρους της παρούσαςάσει του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή ι

      19.πληροί σύμφωνα με: τα την επιλογή κριτή ρια την επιλογή επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης:

 17:      Άρθρο Δικαιούμενοι συ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας μμετοχή διαδικασίας αξίας  στη διαδικασία σύναψης αξίας  σύμβασης αξίας  

17.1.        ,     Δικα την επιλογή ί σύμφωνα με:ωμα την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή φυ για την εκπόνηση της μελέτης:σικά ή ν επιλογή ομικά πρόσωπα την επιλογή ή εν επιλογή ώσεις μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τών επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης:
        δρα την επιλογή στηριοποιούν επιλογή τα την επιλογή ι στην επιλογή εκπόν επιλογή ηση μελετών επιλογή των επιλογή κα την επιλογή τηγοριών επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρον επιλογή τα την επιλογή ι στο

 12.1άρθρο 61     :κα την επιλογή ι που για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εγκα την επιλογή τεστημέν επιλογή α την επιλογή σε
)  -   ,α την επιλογή σε κράτος μελέτης: μέλος μελέτης: της μελέτης: Έν επιλογή ωσης μελέτης:  
)  -      ( . . .),β) τους όρους της παρούσας σε κράτος μελέτης: μέλος μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: Ευ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωπα την επιλογή ϊκού Οικον επιλογή ομικού Χώρου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΟΧ  
)           ,      γ σε τρί σύμφωνα με:τες μελέτης: χώρες μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογράψει κα την επιλογή ι κυ για την εκπόνηση της μελέτης:ρώσει τη ΣΔΣ στο β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμό που για την εκπόνηση της μελέτης: η υ για την εκπόνηση της μελέτης:πό

       1, 2, 4  5   α την επιλογή ν επιλογή άθεση δημόσια την επιλογή σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση κα την επιλογή λύπτετα την επιλογή ι α την επιλογή πό τα την επιλογή Πα την επιλογή ρα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τα την επιλογή κα την επιλογή ι κα την επιλογή ι τις μελέτης: γεν επιλογή ικές μελέτης:
       I     ,σημειώσεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: σχετικού με την επιλογή Έν επιλογή ωση Προσα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τος μελέτης: της μελέτης: ως μελέτης: άν επιλογή ω Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:

 κα την επιλογή θώς μελέτης: κα την επιλογή ι 
)             δ σε τρί σύμφωνα με:τες μελέτης: χώρες μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: δεν επιλογή εμπί σύμφωνα με:πτου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή στην επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση γ΄ 94) είτε και σε της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: πα την επιλογή ρα την επιλογή γράφου για την εκπόνηση της μελέτης:

           κα την επιλογή ι έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή άψει διμερεί σύμφωνα με:ς μελέτης: ή πολυ για την εκπόνηση της μελέτης:μερεί σύμφωνα με:ς μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφων επιλογή ί σύμφωνα με:ες μελέτης: με την επιλογή Έν επιλογή ωση σε θέμα την επιλογή τα την επιλογή 
   .δια την επιλογή δικα την επιλογή σιών επιλογή α την επιλογή ν επιλογή άθεσης μελέτης: δημοσί σύμφωνα με:ων επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων επιλογή  

17.2            Οικον επιλογή ομικός μελέτης: φορέα την επιλογή ς μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετέχει εί σύμφωνα με:τε μεμον επιλογή ωμέν επιλογή α την επιλογή εί σύμφωνα με:τε ως μελέτης: μέλος μελέτης: έν επιλογή ωσης μελέτης:62.

17.3           . 2, 3  4Οι εν επιλογή ώσεις μελέτης: οικον επιλογή ομικών επιλογή φορέων επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετέχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: όρου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: των επιλογή πα την επιλογή ρ κα την επιλογή ι
  19    )  )  . 1   77  . 4412/2016. του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή ι των επιλογή σημεί σύμφωνα με:ων επιλογή γ κα την επιλογή ι δ της μελέτης: πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Δεν επιλογή 

           α την επιλογή πα την επιλογή ιτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι α την επιλογή πό τις μελέτης: εν επιλογή λόγω εν επιλογή ώσεις μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή περιβ) τους όρους της παρούσαςληθούν επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκεκριμέν επιλογή η ν επιλογή ομική μορφή για την επιλογή 
  .          την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή προσφοράς μελέτης: Η έν επιλογή ωση των επιλογή φυ για την εκπόνηση της μελέτης:σικών επιλογή ή ν επιλογή ομικών επιλογή προσώπων επιλογή μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή α την επιλογή φορά

      . στην επιλογή ί σύμφωνα με:δια την επιλογή ή σε δια την επιλογή φορετικές μελέτης: κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:ες μελέτης: μελετών επιλογή 

 18:   Άρθρο Λόγοι αποκλεισμού

18.1   Κάθε προσφέρων επιλογή αποκλείεται      α την επιλογή πό την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή στην επιλογή πα την επιλογή ρούσα την επιλογή δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή 
 ,      (    σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: εφόσον επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τρέχει στο πρόσωπό του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή πρόκειτα την επιλογή ι για την επιλογή μεμον επιλογή ωμέν επιλογή ο

   )         (    φυ για την εκπόνηση της μελέτης:σικό ή ν επιλογή ομικό πρόσωπο ή σε έν επιλογή α την επιλογή α την επιλογή πό τα την επιλογή μέλη του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή πρόκειτα την επιλογή ι περί σύμφωνα με: έν επιλογή ωσης μελέτης:
  )       :οικον επιλογή ομικών επιλογή φορέων επιλογή έν επιλογή α την επιλογή ς μελέτης: α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: λόγου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: των επιλογή πα την επιλογή ρα την επιλογή κάτω περιπτώσεων επιλογή 

18.1.1 Υ      πάρχει εις μελέτης: β) τους όρους της παρούσαςάρος μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: προσφέρον επιλογή τος μελέτης: α την επιλογή μετάκλητη63    κα την επιλογή τα την επιλογή δικα την επιλογή στική α την επιλογή πόφα την επιλογή ση για την επιλογή 
    έν επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: α την επιλογή κόλου για την εκπόνηση της μελέτης:θου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: λόγου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: :

)    ,      2  α την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή σε εγκλημα την επιλογή τική οργάν επιλογή ωση όπως μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι στο άρθρο της μελέτης:
-  2008/841/     24α την επιλογή πόφα την επιλογή σης μελέτης: πλα την επιλογή ί σύμφωνα με:σιο ΔΕΥ του για την εκπόνηση της μελέτης: Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςου για την εκπόνηση της μελέτης:λί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης: ης μελέτης:  2008,   Οκτωβ) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: για την επιλογή την επιλογή 

   (  L 300  11.11.2008 .42),κα την επιλογή τα την επιλογή πολέμηση του για την εκπόνηση της μελέτης: οργα την επιλογή ν επιλογή ωμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: εγκλή μα την επιλογή τος μελέτης: ΕΕ της μελέτης: σ

) ,     3       β) τους όρους της παρούσας δωροδοκί σύμφωνα με:α την επιλογή όπως μελέτης: ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι στο άρθρο της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: περί σύμφωνα με: της μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή πολέμησης μελέτης: της μελέτης:
          δια την επιλογή φθοράς μελέτης: στην επιλογή οποί σύμφωνα με:α την επιλογή εν επιλογή έχον επιλογή τα την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:πάλληλοι των επιλογή Ευ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωπα την επιλογή ϊκών επιλογή Κοιν επιλογή οτή των επιλογή ή των επιλογή 
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    (  C 195  25.6.1997, . 1)   . 1   2  κρα την επιλογή τών επιλογή μελών επιλογή της μελέτης:Έν επιλογή ωσης μελέτης: ΕΕ της μελέτης: σ κα την επιλογή ι στην επιλογή πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης:
-  2003/568/     22   2003,   α την επιλογή πόφα την επιλογή σης μελέτης: πλα την επιλογή ί σύμφωνα με:σιο ΔΕΥ του για την εκπόνηση της μελέτης: Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςου για την εκπόνηση της μελέτης:λί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης: α την επιλογή ς μελέτης: Ιου για την εκπόνηση της μελέτης:λί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: για την επιλογή την επιλογή 

      (  L 192  31.7.2003, . 54), κα την επιλογή τα την επιλογή πολέμηση της μελέτης: δωροδοκί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: στον επιλογή ιδιωτικό τομέα την επιλογή ΕΕ της μελέτης: σ
             κα την επιλογή θώς μελέτης: κα την επιλογή ι όπως μελέτης: ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι στην επιλογή κεί σύμφωνα με:μεν επιλογή η ν επιλογή ομοθεσί σύμφωνα με:α την επιλογή ή στο εθν επιλογή ικό δί σύμφωνα με:κα την επιλογή ιο του για την εκπόνηση της μελέτης: οικον επιλογή ομικού
,φορέα την επιλογή 

) ,      1        γ α την επιλογή πάτη κα την επιλογή τά την επιλογή έν επιλογή ν επιλογή οια την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: σχετικά με την επιλογή προστα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή των επιλογή 
     (  C 316  27.11.1995, . οικον επιλογή ομικών επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφερόν επιλογή των επιλογή των επιλογή Ευ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωπα την επιλογή ϊκών επιλογή Κοιν επιλογή οτή των επιλογή ΕΕ της μελέτης: σ

48),      . 2803/2000 (  48),η οποί σύμφωνα με:α την επιλογή κυ για την εκπόνηση της μελέτης:ρώθηκε με το ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ 94) είτε και σε

) δ        τρομοκρα την επιλογή τικά εγκλή μα την επιλογή τα την επιλογή ή εγκλή μα την επιλογή τα την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή δεόμεν επιλογή α την επιλογή με τρομοκρα την επιλογή τικές μελέτης:
,  , ,   1  3  -δρα την επιλογή στηριότητες μελέτης: όπως μελέτης: ορί σύμφωνα με:ζον επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή ν επιλογή τιστοί σύμφωνα με:χως μελέτης: στα την επιλογή άρθρα την επιλογή κα την επιλογή ι της μελέτης: α την επιλογή πόφα την επιλογή σης μελέτης:

 2002/475/     13   2002,    πλα την επιλογή ί σύμφωνα με:σιο ΔΕΥ του για την εκπόνηση της μελέτης: Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςου για την εκπόνηση της μελέτης:λί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης: ης μελέτης: Ιου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: για την επιλογή την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή πολέμηση
  (  L 164  22.6.2002, . 3)       της μελέτης: τρομοκρα την επιλογή τί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: ΕΕ της μελέτης: σ ή ηθική α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:του για την εκπόνηση της μελέτης:ργί σύμφωνα με:α την επιλογή ή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή έργεια την επιλογή ή 

  ,     4 ,α την επιλογή πόπειρα την επιλογή διάπρα την επιλογή ξης μελέτης: εγκλή μα την επιλογή τος μελέτης: όπως μελέτης: ορί σύμφωνα με:ζον επιλογή τα την επιλογή ι στο άρθρο α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή ς μελέτης:

)         ε ν επιλογή ομιμοποί σύμφωνα με:ηση εσόδων επιλογή α την επιλογή πό πα την επιλογή ράν επιλογή ομες μελέτης: δρα την επιλογή στηριότητες μελέτης: ή χρημα την επιλογή τοδότηση της μελέτης:
,      1   2005/60/   τρομοκρα την επιλογή τί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: όπως μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τές μελέτης: ορί σύμφωνα με:ζον επιλογή τα την επιλογή ι στο άρθρο της μελέτης: Οδηγί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: ΕΚ του για την εκπόνηση της μελέτης:

      26   2005,   Ευ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωπα την επιλογή ϊκού Κοιν επιλογή οβ) τους όρους της παρούσαςου για την εκπόνηση της μελέτης:λί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή ι του για την εκπόνηση της μελέτης: Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςου για την εκπόνηση της μελέτης:λί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης: ης μελέτης: Οκτωβ) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: σχετικά με
         την επιλογή πρόληψη της μελέτης: χρησιμοποί σύμφωνα με:ησης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: χρημα την επιλογή τοπιστωτικού συ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης: για την επιλογή τη

         ν επιλογή ομιμοποί σύμφωνα με:ηση εσόδων επιλογή α την επιλογή πό πα την επιλογή ράν επιλογή ομες μελέτης: δρα την επιλογή στηριότητες μελέτης: κα την επιλογή ι τη χρημα την επιλογή τοδότηση της μελέτης:
 (  L 309  25.11.2005, . 15),      τρομοκρα την επιλογή τί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: ΕΕ της μελέτης: σ η οποί σύμφωνα με:α την επιλογή εν επιλογή σωμα την επιλογή τώθηκε στην επιλογή εθν επιλογή ική 

   . 3691/2008 (  166),ν επιλογή ομοθεσί σύμφωνα με:α την επιλογή με το ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ 94) είτε και σε

)       ,     στ πα την επιλογή ιδική εργα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή κα την επιλογή ι άλλες μελέτης: μορφές μελέτης: εμπορί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή θρώπων επιλογή όπως μελέτης: ορί σύμφωνα με:ζον επιλογή τα την επιλογή ι στο άρθρο
2   2011/36/         5  της μελέτης: Οδηγί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: ΕΕ του για την εκπόνηση της μελέτης: Ευ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωπα την επιλογή ϊκού Κοιν επιλογή οβ) τους όρους της παρούσαςου για την εκπόνηση της μελέτης:λί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή ι του για την εκπόνηση της μελέτης: Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςου για την εκπόνηση της μελέτης:λί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης: ης μελέτης:

 2011,            Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπριλί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: για την επιλογή την επιλογή πρόληψη κα την επιλογή ι την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή πολέμηση της μελέτης: εμπορί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή θρώπων επιλογή κα την επιλογή ι για την επιλογή 
    ,       -την επιλογή προστα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή των επιλογή θυ για την εκπόνηση της μελέτης:μάτων επιλογή της μελέτης: κα την επιλογή θώς μελέτης: κα την επιλογή ι για την επιλογή την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή τικα την επιλογή τάστα την επιλογή ση της μελέτης: α την επιλογή πόφα την επιλογή σης μελέτης:

 2002/629/    (  L 101  15.4.2011, . 1),   πλα την επιλογή ί σύμφωνα με:σιο ΔΕΥ του για την εκπόνηση της μελέτης: Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςου για την εκπόνηση της μελέτης:λί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΕ της μελέτης: σ η οποί σύμφωνα με:α την επιλογή 
      . 4198/2013 ( 215 ).εν επιλογή σωμα την επιλογή τώθηκε στην επιλογή εθν επιλογή ική ν επιλογή ομοθεσί σύμφωνα με:α την επιλογή με το ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ 94) είτε και σε

          Ηυ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρέωση α την επιλογή ποκλεισμού προσφέρον επιλογή τος μελέτης: εφα την επιλογή ρμόζετα την επιλογή ι επί σύμφωνα με:σης μελέτης: ότα την επιλογή ν επιλογή το πρόσωπο εις μελέτης:
          β) τους όρους της παρούσαςάρος μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: οποί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: εκδόθηκε α την επιλογή μετάκλητη κα την επιλογή τα την επιλογή δικα την επιλογή στική α την επιλογή πόφα την επιλογή ση εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι μέλος μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:

,           διοικητικού διευ για την εκπόνηση της μελέτης:θυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τικού ή εποπτικού οργάν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: εν επιλογή λόγω προσφέρον επιλογή τος μελέτης: ή έχει
 ,      . εξου για την εκπόνηση της μελέτης:σί σύμφωνα με:α την επιλογή εκπροσώπησης μελέτης: λή ψης μελέτης: α την επιλογή ποφάσεων επιλογή ή ελέγχου για την εκπόνηση της μελέτης: σε α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τό

     ( . . .),   Στις μελέτης: περιπτώσεις μελέτης: ετα την επιλογή ιρειών επιλογή περιορισμέν επιλογή ης μελέτης: ευ για την εκπόνηση της μελέτης:θύν επιλογή ης μελέτης: ΕΠΕ προσωπικών επιλογή ετα την επιλογή ιρειών επιλογή 
( . .  . .),     ( . . .),    ΟΕ κα την επιλογή ι Ε Ε κα την επιλογή ι ιδιωτικών επιλογή κεφα την επιλογή λα την επιλογή ιου για την εκπόνηση της μελέτης:χικών επιλογή ετα την επιλογή ιρειών επιλογή Ι Κ Ε η υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρέωση του για την εκπόνηση της μελέτης:

    .    προηγούμεν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: εδα την επιλογή φί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή φορά του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: δια την επιλογή χειριστές μελέτης: Στις μελέτης: περιπτώσεις μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή ων επιλογή ύμων επιλογή 
 ( . .),        ,   ετα την επιλογή ιρειών επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ η εν επιλογή λόγω υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρέωση α την επιλογή φορά τον επιλογή Διευ για την εκπόνηση της μελέτης:θύν επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή Σύμβ) τους όρους της παρούσαςου για την εκπόνηση της μελέτης:λο κα την επιλογή θώς μελέτης: κα την επιλογή ι

     .    ,   όλα την επιλογή τα την επιλογή μέλη του για την εκπόνηση της μελέτης: Διοικητικού Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςου για την εκπόνηση της μελέτης:λί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: Στις μελέτης: περιπτώσεις μελέτης: των επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ετα την επιλογή ιρισμών επιλογή η εν επιλογή 
       .λόγω υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρέωση α την επιλογή φορά τα την επιλογή μέλη του για την εκπόνηση της μελέτης: Διοικητικού Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςου για την εκπόνηση της μελέτης:λί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: 64

18.1.2 )            α την επιλογή Ο προσφέρων επιλογή έχει α την επιλογή θετή σει τις μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεώσεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: όσον επιλογή α την επιλογή φορά στην επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολή 
           φόρων επιλογή ή εισφορών επιλογή κοιν επιλογή ων επιλογή ική ς μελέτης: α την επιλογή σφάλισης μελέτης: κα την επιλογή ι α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τό έχει δια την επιλογή πιστωθεί σύμφωνα με: α την επιλογή πό δικα την επιλογή στική ή 

      ,     διοικητική α την επιλογή πόφα την επιλογή ση με τελεσί σύμφωνα με:δικη κα την επιλογή ι δεσμευ για την εκπόνηση της μελέτης:τική ισχύ σύμφων επιλογή α την επιλογή με δια την επιλογή τάξεις μελέτης: της μελέτης:
          χώρα την επιλογή ς μελέτης: όπου για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εγκα την επιλογή τεστημέν επιλογή ος μελέτης: ή την επιλογή εθν επιλογή ική ν επιλογή ομοθεσί σύμφωνα με:α την επιλογή 

/  ή κα την επιλογή ι
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)              β) τους όρους της παρούσας Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή α την επιλογή ποδεί σύμφωνα με:ξει με τα την επιλογή κα την επιλογή τάλληλα την επιλογή μέσα την επιλογή ότι ο προσφέρων επιλογή 
           έχει α την επιλογή θετή σει τις μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεώσεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: όσον επιλογή α την επιλογή φορά την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολή φόρων επιλογή ή εισφορών επιλογή 

 .κοιν επιλογή ων επιλογή ική ς μελέτης: α την επιλογή σφάλισης μελέτης:

            ,  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή ο προσφέρων επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι Έλλην επιλογή α την επιλογή ς μελέτης: πολί σύμφωνα με:της μελέτης: ή έχει την επιλογή εγκα την επιλογή τάστα την επιλογή σή του για την εκπόνηση της μελέτης: στην επιλογή Ελλάδα την επιλογή οι
         υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεώσεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή φορούν επιλογή στις μελέτης: εισφορές μελέτης: κοιν επιλογή ων επιλογή ική ς μελέτης: α την επιλογή σφάλισης μελέτης: κα την επιλογή λύπτου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τόσο

      .την επιλογή κύρια την επιλογή όσο κα την επιλογή ι την επιλογή επικου για την εκπόνηση της μελέτης:ρική α την επιλογή σφάλιση
   .  )   )   .18.1.2      Οι υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεώσεις μελέτης: των επιλογή περ α την επιλογή κα την επιλογή ι β) τους όρους της παρούσας της μελέτης: πα την επιλογή ρ δεν επιλογή θεωρεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι ότι έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή θετηθεί σύμφωνα με:

          εφόσον επιλογή δεν επιλογή έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή στεί σύμφωνα με: ληξιπρόθεσμες μελέτης: ή εφόσον επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τές μελέτης: έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πα την επιλογή χθεί σύμφωνα με: σε
   .    ,    δεσμευ για την εκπόνηση της μελέτης:τικό δια την επιλογή κα την επιλογή ν επιλογή ον επιλογή ισμό που για την εκπόνηση της μελέτης: τηρεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι Στην επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή ο οικον επιλογή ομικός μελέτης: φορέα την επιλογή ς μελέτης:

         δεν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεούτα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ν επιλογή τή σει κα την επιλογή τα την επιλογή φα την επιλογή τικά στο σχετικό ερώτημα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: Ευ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωπα την επιλογή ϊκού
    ( )   79  . 4412/2016,  Εν επιλογή ια την επιλογή ί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: Εν επιλογή τύπου για την εκπόνηση της μελέτης: Εγγράφου για την εκπόνηση της μελέτης: Σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: ΕΕΕΣ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή ή άλλου για την εκπόνηση της μελέτης:

            α την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:στοιχου για την εκπόνηση της μελέτης: εν επιλογή τύπου για την εκπόνηση της μελέτης: ή δή λωσης μελέτης: με το οποί σύμφωνα με:ο ερωτάτα την επιλογή ι εάν επιλογή ο οικον επιλογή ομικός μελέτης: φορέα την επιλογή ς μελέτης: έχει
         α την επιλογή ν επιλογή εκπλή ρωτες μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεώσεις μελέτης: όσον επιλογή α την επιλογή φορά την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολή φόρων επιλογή ή εισφορών επιλογή κοιν επιλογή ων επιλογή ική ς μελέτης:

 ,  ,       .α την επιλογή σφάλισης μελέτης: ή κα την επιλογή τά περί σύμφωνα με:πτωση εάν επιλογή έχει α την επιλογή θετή σει τις μελέτης: πα την επιλογή ρα την επιλογή πάν επιλογή ω υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεώσεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:
   ,        Δεν επιλογή α την επιλογή ποκλεί σύμφωνα με:ετα την επιλογή ι ο προσφέρων επιλογή ότα την επιλογή ν επιλογή έχει εκπληρώσει τις μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεώσεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:τε

         ,κα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςάλλον επιλογή τα την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: φόρου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: ή τις μελέτης: εισφορές μελέτης: κοιν επιλογή ων επιλογή ική ς μελέτης: α την επιλογή σφάλισης μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: οφεί σύμφωνα με:λει
,  ,      συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπεριλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ν επιλογή ομέν επιλογή ων επιλογή κα την επιλογή τά περί σύμφωνα με:πτωση των επιλογή δεδου για την εκπόνηση της μελέτης:λευ για την εκπόνηση της μελέτης:μέν επιλογή ων επιλογή τόκων επιλογή ή των επιλογή προστί σύμφωνα με:μων επιλογή 

           εί σύμφωνα με:τε υ για την εκπόνηση της μελέτης:πα την επιλογή γόμεν επιλογή ος μελέτης: σε δεσμευ για την εκπόνηση της μελέτης:τικό δια την επιλογή κα την επιλογή ν επιλογή ον επιλογή ισμό για την επιλογή την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολή του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: στο μέτρο που για την εκπόνηση της μελέτης:
     .τηρεί σύμφωνα με: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: όρου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: δεσμευ για την εκπόνηση της μελέτης:τικού δια την επιλογή κα την επιλογή ν επιλογή ον επιλογή ισμού

18.1.2              Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: γν επιλογή ωρί σύμφωνα με:ζει ή μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή α την επιλογή ποδεί σύμφωνα με:ξει με τα την επιλογή κα την επιλογή τάλληλα την επιλογή μέσα την επιλογή ότι
      ,       (2)έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή επιβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: σε β) τους όρους της παρούσαςάρος μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: οικον επιλογή ομικού φορέα την επιλογή μέσα την επιλογή σε χρον επιλογή ικό διάστημα την επιλογή δύο

         : ετών επιλογή πριν επιλογή α την επιλογή πό την επιλογή ημερομην επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή λή ξης μελέτης: της μελέτης: προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: προσφοράς μελέτης:
)   (3)          α την επιλογή α την επιλογή τρεις μελέτης: πράξεις μελέτης: επιβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: προστί σύμφωνα με:μου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή πό τα την επιλογή α την επιλογή ρμόδια την επιλογή ελεγκτικά όργα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:

        Σώμα την επιλογή τος μελέτης: Επιθεώρησης μελέτης: Εργα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: για την επιλογή πα την επιλογή ρα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςάσεις μελέτης: της μελέτης: εργα την επιλογή τική ς μελέτης: ν επιλογή ομοθεσί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης:
,      2063/ 1632/2011 (  266), χα την επιλογή ρα την επιλογή κτηρί σύμφωνα με:ζον επιλογή τα την επιλογή ι σύμφων επιλογή α την επιλογή με την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:που για την εκπόνηση της μελέτης:ργική α την επιλογή πόφα την επιλογή ση Δ Β΄ 94) είτε και σε όπως μελέτης:

 ,   « »   «  »  ,    εκάστοτε ισχύει ως μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ψηλή ς μελέτης: ή πολύ υ για την εκπόνηση της μελέτης:ψηλή ς μελέτης: σοβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ρότητα την επιλογή ς μελέτης: οι οποί σύμφωνα με:ες μελέτης: προκύπτου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή 
   (3)   ,   )   (2)   α την επιλογή θροιστικά α την επιλογή πό τρεις μελέτης: διεν επιλογή εργηθέν επιλογή τες μελέτης: ελέγχου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: ή β) τους όρους της παρούσαςβ) τους όρους της παρούσας δύο πράξεις μελέτης: επιβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης:

          προστί σύμφωνα με:μου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή πό τα την επιλογή α την επιλογή ρμόδια την επιλογή ελεγκτικά όργα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: Σώμα την επιλογή τος μελέτης: Επιθεώρησης μελέτης: Εργα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: για την επιλογή 
        ,   πα την επιλογή ρα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςάσεις μελέτης: της μελέτης: εργα την επιλογή τική ς μελέτης: ν επιλογή ομοθεσί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή φορούν επιλογή την επιλογή α την επιλογή δή λωτη εργα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή οι οποί σύμφωνα με:ες μελέτης:
    (2)  . προκύπτου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή θροιστικά α την επιλογή πό δύο διεν επιλογή εργηθέν επιλογή τες μελέτης: ελέγχου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:

            Οι υ για την εκπόνηση της μελέτης:πό α την επιλογή α την επιλογή ΄ 94) είτε και σε κα την επιλογή ι β) τους όρους της παρούσαςβ) τους όρους της παρούσας΄ 94) είτε και σε κυ για την εκπόνηση της μελέτης:ρώσεις μελέτης: πρέπει ν επιλογή α την επιλογή έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή ποκτή σει τελεσί σύμφωνα με:δικη κα την επιλογή ι δεσμευ για την εκπόνηση της μελέτης:τική 
ισχύ65. 

18.1.3 . Δια την επιλογή γράφετα την επιλογή ι

18.1.4      Σε οποια την επιλογή δή ποτε α την επιλογή πό τις μελέτης: α την επιλογή κόλου για την εκπόνηση της μελέτης:θες μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή στάσεις μελέτης:66: 

( ) α την επιλογή Ο          προσφέρων επιλογή έχει α την επιλογή θετή σει τις μελέτης: ισχύου για την εκπόνηση της μελέτης:σες μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεώσεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπον επιλογή τα την επιλογή ι στην επιλογή 
. 2   253  . 4412/2016       πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή κα την επιλογή ι α την επιλογή φορούν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεώσεις μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή πορρέου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή πό τις μελέτης:

  ,     ,δια την επιλογή τάξεις μελέτης: της μελέτης: περιβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή λλον επιλογή τική ς μελέτης: κοιν επιλογή ων επιλογή ικοα την επιλογή σφα την επιλογή λιστική ς μελέτης: κα την επιλογή ι εργα την επιλογή τική ς μελέτης: ν επιλογή ομοθεσί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:
       ,   ,  που για την εκπόνηση της μελέτης: έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή θεσπισθεί σύμφωνα με: με το δί σύμφωνα με:κα την επιλογή ιο της μελέτης: Έν επιλογή ωσης μελέτης: το εθν επιλογή ικό δί σύμφωνα με:κα την επιλογή ιο συ για την εκπόνηση της μελέτης:λλογικές μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεις μελέτης:

   ,     ,   ή διεθν επιλογή εί σύμφωνα με:ς μελέτης: δια την επιλογή τάξεις μελέτης: περιβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή λλον επιλογή τικού κοιν επιλογή ων επιλογή ικού κα την επιλογή ι εργα την επιλογή τικού δικα την επιλογή ί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: οι οποί σύμφωνα με:ες μελέτης:
   X   ’  . 4412/2016,α την επιλογή πα την επιλογή ριθμούν επιλογή τα την επιλογή ι στοΠα την επιλογή ράρτημα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:Προσα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τος μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

( )  β) τους όρους της παρούσας Ο           προσφέρων επιλογή τελεί σύμφωνα με: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πό πτώχευ για την εκπόνηση της μελέτης:ση ή έχει υ για την εκπόνηση της μελέτης:πα την επιλογή χθεί σύμφωνα με: σε δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή εξυ για την εκπόνηση της μελέτης:γί σύμφωνα με:α την επιλογή ν επιλογή σης μελέτης: ή 
           ειδική ς μελέτης: εκκα την επιλογή θάρισης μελέτης: ή τελεί σύμφωνα με: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πό α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή γκα την επιλογή στική δια την επιλογή χεί σύμφωνα με:ριση α την επιλογή πό εκκα την επιλογή θα την επιλογή ριστή ή α την επιλογή πό το
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          δικα την επιλογή στή ριο ή έχει υ για την εκπόνηση της μελέτης:πα την επιλογή χθεί σύμφωνα με: σε δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή πτωχευ για την εκπόνηση της μελέτης:τικού συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σμού ή έχει α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή στεί σύμφωνα με:λει
         τις μελέτης: επιχειρημα την επιλογή τικές μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: δρα την επιλογή στηριότητες μελέτης: ή εάν επιλογή β) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με:σκετα την επιλογή ι σε οποια την επιλογή δή ποτε α την επιλογή ν επιλογή άλογη

    ,    κα την επιλογή τάστα την επιλογή ση προκύπτου για την εκπόνηση της μελέτης:σα την επιλογή α την επιλογή πό πα την επιλογή ρόμοια την επιλογή δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμεν επιλογή η σε εθν επιλογή ικές μελέτης:
 . δια την επιλογή τάξεις μελέτης: ν επιλογή όμου για την εκπόνηση της μελέτης:           ,Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή μην επιλογή α την επιλογή ποκλεί σύμφωνα με:ει έν επιλογή α την επιλογή ν επιλογή οικον επιλογή ομικό φορέα την επιλογή 

           ο οποί σύμφωνα με:ος μελέτης: β) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με:σκετα την επιλογή ι σε μια την επιλογή εκ των επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή στάσεων επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρον επιλογή τα την επιλογή ι στην επιλογή πα την επιλογή ρα την επιλογή πάν επιλογή ω
,             περί σύμφωνα με:πτωση υ για την εκπόνηση της μελέτης:πό την επιλογή προϋπόθεση ότι Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: έχει α την επιλογή ποδεί σύμφωνα με:ξει ότι ο εν επιλογή λόγω

       ,     φορέα την επιλογή ς μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι σε θέση ν επιλογή α την επιλογή εκτελέσει τη σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση λα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πόψη τις μελέτης: ισχύου για την εκπόνηση της μελέτης:σες μελέτης:
           ( .  5δια την επιλογή τάξεις μελέτης: κα την επιλογή ι τα την επιλογή μέτρα την επιλογή για την επιλογή τη συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή έχιση της μελέτης: επιχειρημα την επιλογή τική ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: πα την επιλογή ρ

 73  . 4412/2016),άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

( )           γ Υπάρχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή επα την επιλογή ρκώς μελέτης: εύλογες μελέτης: εν επιλογή δεί σύμφωνα με:ξεις μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: οδηγούν επιλογή στο συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπέρα την επιλογή σμα την επιλογή ότι ο
          οικον επιλογή ομικός μελέτης: φορέα την επιλογή ς μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ή ψε συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφων επιλογή ί σύμφωνα με:ες μελέτης: με άλλου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: οικον επιλογή ομικούς μελέτης: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: με στόχο τη

  ,στρέβ) τους όρους της παρούσαςλωση του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή τα την επιλογή γων επιλογή ισμού

)          262  .δ Μί σύμφωνα με:α την επιλογή κα την επιλογή τάστα την επιλογή ση σύγκρου για την εκπόνηση της μελέτης:σης μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφερόν επιλογή των επιλογή κα την επιλογή τά την επιλογή έν επιλογή ν επιλογή οια την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
4412/2016       ,   ,δεν επιλογή μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή θερα την επιλογή πευ για την εκπόνηση της μελέτης:θεί σύμφωνα με: α την επιλογή ποτελεσμα την επιλογή τικά με άλλα την επιλογή λιγότερο πα την επιλογή ρεμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή τικά

,μέσα την επιλογή 

( )          ε Μί σύμφωνα με:α την επιλογή κα την επιλογή τάστα την επιλογή ση στρέβ) τους όρους της παρούσαςλωσης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή τα την επιλογή γων επιλογή ισμού α την επιλογή πό την επιλογή πρότερη συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή των επιλογή 
       ,   προσφερόν επιλογή των επιλογή κα την επιλογή τά την επιλογή προετοιμα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή της μελέτης: δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: κα την επιλογή τά τα την επιλογή 

   280  . 4412/2016,      , οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή δεν επιλογή μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή θερα την επιλογή πευ για την εκπόνηση της μελέτης:θεί σύμφωνα με: με άλλα την επιλογή λιγότερο
, ,πα την επιλογή ρεμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή τικά μέσα την επιλογή 

( )           στ Ο προσφέρων επιλογή έχει επιδεί σύμφωνα με:ξει σοβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ρή ή επα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή λα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ν επιλογή όμεν επιλογή η πλημμέλεια την επιλογή κα την επιλογή τά την επιλογή 
       ,εκτέλεση ου για την εκπόνηση της μελέτης:σιώδου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: α την επιλογή πα την επιλογή ί σύμφωνα με:τησης μελέτης: στο πλα την επιλογή ί σύμφωνα με:σιο προηγούμεν επιλογή ης μελέτης: δημόσια την επιλογή ς μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:

       προηγούμεν επιλογή ης μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: με α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή φορέα την επιλογή ή προηγούμεν επιλογή ης μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:
         πα την επιλογή ρα την επιλογή χώρησης μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:χε ως μελέτης: α την επιλογή ποτέλεσμα την επιλογή την επιλογή πρόωρη κα την επιλογή τα την επιλογή γγελί σύμφωνα με:α την επιλογή της μελέτης: προηγούμεν επιλογή ης μελέτης:

,     ,σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: α την επιλογή ποζημιώσεις μελέτης: ή άλλες μελέτης: πα την επιλογή ρόμοιες μελέτης: κυ για την εκπόνηση της μελέτης:ρώσεις μελέτης:

( )            ζ Ο προσφέρων επιλογή έχει κριθεί σύμφωνα με: έν επιλογή οχος μελέτης: σοβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ρών επιλογή ψευ για την εκπόνηση της μελέτης:δών επιλογή δηλώσεων επιλογή κα την επιλογή τά την επιλογή πα την επιλογή ροχή των επιλογή 
         πληροφοριών επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή πα την επιλογή ιτούν επιλογή τα την επιλογή ι για την επιλογή την επιλογή εξα την επιλογή κρί σύμφωνα με:β) τους όρους της παρούσαςωση της μελέτης: α την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης:σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: των επιλογή λόγων επιλογή 

      ,    α την επιλογή ποκλεισμού ή την επιλογή πλή ρωση των επιλογή κριτηρί σύμφωνα με:ων επιλογή επιλογή ς μελέτης: έχει α την επιλογή ποκρύψει τις μελέτης: πληροφορί σύμφωνα με:ες μελέτης:
            ’α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τές μελέτης: ή δεν επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι σε θέση ν επιλογή α την επιλογή προσκομί σύμφωνα με:σει τα την επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικά που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή πα την επιλογή ιτούν επιλογή τα την επιλογή ι κα την επιλογή τ

 εφα την επιλογή ρμογή    79  . 4412/2016, του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

( )            η Ο προσφέρων επιλογή επιχεί σύμφωνα με:ρησε ν επιλογή α την επιλογή επηρεάσει με α την επιλογή θέμιτο τρόπο τη δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή λή ψης μελέτης:
   ,      α την επιλογή ποφάσεων επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή α την επιλογή ποκτή σει εμπιστευ για την εκπόνηση της μελέτης:τικές μελέτης: πληροφορί σύμφωνα με:ες μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης:

         εν επιλογή δέχετα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ποφέρου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή θέμιτο πλεον επιλογή έκτημα την επιλογή στη δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:
          ή ν επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ράσχει εξ α την επιλογή μελεί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: πα την επιλογή ρα την επιλογή πλα την επιλογή ν επιλογή ητικές μελέτης: πληροφορί σύμφωνα με:ες μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: εν επιλογή δέχετα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή επηρεάσου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή 

      ,     ,ου για την εκπόνηση της μελέτης:σιωδώς μελέτης: τις μελέτης: α την επιλογή ποφάσεις μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή φορούν επιλογή τον επιλογή α την επιλογή ποκλεισμό την επιλογή επιλογή ή την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή άθεση

( )       ,    θ Ο προσφέρων επιλογή έχει δια την επιλογή πράξει σοβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ρό επα την επιλογή γγελμα την επιλογή τικό πα την επιλογή ράπτωμα την επιλογή το οποί σύμφωνα με:ο θέτει εν επιλογή 
   .α την επιλογή μφιβ) τους όρους της παρούσαςόλω την επιλογή α την επιλογή κερα την επιλογή ιότητά του για την εκπόνηση της μελέτης:

18.1.5     ,     Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: α την επιλογή ποκλεί σύμφωνα με:ει προσφέρον επιλογή τα την επιλογή σε οποιοδή ποτε χρον επιλογή ικό σημεί σύμφωνα με:ο
      ,     κα την επιλογή τά τη διάρκεια την επιλογή της μελέτης: δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: ότα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή ποδεικν επιλογή ύετα την επιλογή ι ότι α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τός μελέτης:

,     ,      ,  β) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με:σκετα την επιλογή ι λόγω πράξεων επιλογή ή πα την επιλογή ρα την επιλογή λεί σύμφωνα με:ψεων επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:τε πριν επιλογή εί σύμφωνα με:τε κα την επιλογή τά τη δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή σε μί σύμφωνα με:α την επιλογή 
     α την επιλογή πό τις μελέτης: περιπτώσεις μελέτης: των επιλογή προηγούμεν επιλογή ων επιλογή πα την επιλογή ρα την επιλογή γράφων επιλογή .  
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         ,Εάν η περίοδος αξίας  αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση
    18.1.1      στις αξίας  περιπτώσεις αξίας  της αξίας  παραγράφου Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας η περίοδος αξίας  αυ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας τή διαδικασία ανέρχεται σε πέντε

(5)           έτη από την ημερομηνία της αξίας  καταδίκης αξίας  με αμετάκλητη απόφαση και στις αξίας  
   18.1.5   (3)     περιπτώσεις αξίας  της αξίας  παραγράφου Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας στα τρία έτη από την ημερομηνία του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας 

 .σχετικού γεγονότος αξίας  67

18.1.6  Προσφέρων επιλογή           που για την εκπόνηση της μελέτης: εμπί σύμφωνα με:πτει σε μια την επιλογή α την επιλογή πό τις μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή στάσεις μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρον επιλογή τα την επιλογή ι στις μελέτης:
 18.1.1, 18.1.2πα την επιλογή ρα την επιλογή γράφου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: A  18.1.5κα την επιλογή ι 68      μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή προσκομί σύμφωνα με:ζει στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή προκειμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή 

            ,α την επιλογή ποδεί σύμφωνα με:ξει ότι τα την επιλογή μέτρα την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: έλα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςε επα την επιλογή ρκούν επιλογή για την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή α την επιλογή ποδεί σύμφωνα με:ξου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή την επιλογή α την επιλογή ξιοπιστί σύμφωνα με:α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:
     .     ,  πα την επιλογή ρότι συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τρέχει ο σχετικός μελέτης: λόγος μελέτης: α την επιλογή ποκλεισμού Εάν επιλογή τα την επιλογή στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή κριθούν επιλογή επα την επιλογή ρκή ο εν επιλογή 

        .   λόγω προσφέρων επιλογή δεν επιλογή α την επιλογή ποκλεί σύμφωνα με:ετα την επιλογή ι α την επιλογή πό τη δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: Τα την επιλογή μέτρα την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης:
         λα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: προσφέρον επιλογή τες μελέτης: α την επιλογή ξιολογούν επιλογή τα την επιλογή ι σε συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή άρτηση με τη σοβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ρότητα την επιλογή 

         .   κα την επιλογή ι τις μελέτης: ιδια την επιλογή ί σύμφωνα με:τερες μελέτης: περιστάσεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ποιν επιλογή ικού α την επιλογή δική μα την επιλογή τος μελέτης: ή του για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρα την επιλογή πτώμα την επιλογή τος μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή τα την επιλογή 
  ,       μέτρα την επιλογή κριθούν επιλογή α την επιλογή ν επιλογή επα την επιλογή ρκή γν επιλογή ωστοποιεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι στον επιλογή προσφέρον επιλογή τα την επιλογή το σκεπτικό της μελέτης:

 .     ,    ,   α την επιλογή πόφα την επιλογή σης μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή ς μελέτης: Προσφέρων επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: έχει α την επιλογή ποκλειστεί σύμφωνα με: με τελεσί σύμφωνα με:δικη α την επιλογή πόφα την επιλογή ση α την επιλογή πό τη
          συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή σε δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:ες μελέτης: σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: ή α την επιλογή ν επιλογή άθεσης μελέτης: πα την επιλογή ρα την επιλογή χώρησης μελέτης: δεν επιλογή μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή 

          κάν επιλογή ει χρή ση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή ωτέρω δυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή τότητα την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή τά την επιλογή περί σύμφωνα με:οδο του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ποκλεισμού που για την εκπόνηση της μελέτης:
       -      .ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι στην επιλογή εν επιλογή λόγω α την επιλογή πόφα την επιλογή ση στο κράτος μελέτης: μέλος μελέτης: στο οποί σύμφωνα με:ο ισχύει η α την επιλογή πόφα την επιλογή ση

18.1.7            Η α την επιλογή πόφα την επιλογή ση για την επιλογή την επιλογή δια την επιλογή πί σύμφωνα με:στωση της μελέτης: επάρκεια την επιλογή ς μελέτης: ή μη των επιλογή επα την επιλογή ν επιλογή ορθωτικών επιλογή μέτρων επιλογή 
          . 8 κα την επιλογή τά την επιλογή προηγούμεν επιλογή η πα την επιλογή ράγρα την επιλογή φο εκδί σύμφωνα με:δετα την επιλογή ι σύμφων επιλογή α την επιλογή με τα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στις μελέτης: πα την επιλογή ρ κα την επιλογή ι

9   73  . 4412/2016.του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

18.1.8 Προσφέρων επιλογή     ,       που για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: έχει επιβ) τους όρους της παρούσαςληθεί σύμφωνα με: με την επιλογή κοιν επιλογή ή υ για την εκπόνηση της μελέτης:που για την εκπόνηση της μελέτης:ργική α την επιλογή πόφα την επιλογή ση του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης:
74   .  4412/2016,          του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή η ποιν επιλογή ή του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ποκλεισμού α την επιλογή ποκλεί σύμφωνα με:ετα την επιλογή ι α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τοδί σύμφωνα με:κα την επιλογή ια την επιλογή κα την επιλογή ι α την επιλογή πό την επιλογή 

   .πα την επιλογή ρούσα την επιλογή δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:

 19 .   Άρθρο Κριτή διαδικασίαρια επιλογή διαδικασίας αξίας  69

19.1.       Καταλληλότητα για τηνάσκηση της αξίας  επαγγελματική διαδικασίας αξίας  δραστηριότητας αξίας  

        Οι προσφέρον επιλογή τες μελέτης: α την επιλογή πα την επιλογή ιτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εγγεγρα την επιλογή μμέν επιλογή οι στο σχετικό επα την επιλογή γγελμα την επιλογή τικό
      .     μητρώο που για την εκπόνηση της μελέτης: τηρεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι στο κράτος μελέτης: εγκα την επιλογή τάστα την επιλογή σή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: Οι προσφέρον επιλογή τες μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι

        εγκα την επιλογή τεστημέν επιλογή οι στην επιλογή Ελλάδα την επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εγγεγρα την επιλογή μμέν επιλογή οι στα την επιλογή Μητρώα την επιλογή 
     /     Μελετητών επιλογή ή Γρα την επιλογή φεί σύμφωνα με:ων επιλογή Μελετών επιλογή στην επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:ες μελέτης: μελετών επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης:

12.1  της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:70.          Οι προσφέρον επιλογή τες μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εγκα την επιλογή τεστημέν επιλογή οι σε λοιπά κράτη μέλη
         της μελέτης: Ευ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωπα την επιλογή ϊκή ς μελέτης: Έν επιλογή ωσης μελέτης: α την επιλογή πα την επιλογή ιτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εγγεγρα την επιλογή μμέν επιλογή οι σε α την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:στοιχα την επιλογή Μητρώα την επιλογή 
  XI     . 4412/2016.του για την εκπόνηση της μελέτης:Πα την επιλογή ρα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τος μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:Προσα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τος μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ 94) είτε και σε του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

19.2    Οικονομική διαδικασία και χρηματοοικονομική διαδικασία επάρκεια71

 ΔΕΝΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΙΤΕΙΤΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΙ

19.3.     Τεχνική διαδικασία και Επαγγελματική διαδικασία Ικανότητα72
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( )         ,  α την επιλογή Ειδικότερα την επιλογή ως μελέτης: προς μελέτης: την επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ί σύμφωνα με:τηση στελέχωσης μελέτης: των επιλογή επιχειρή σεων επιλογή τα την επιλογή 
       επα την επιλογή γγελμα την επιλογή τικά προσόν επιλογή τα την επιλογή των επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτούμεν επιλογή ων επιλογή για την επιλογή τη συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκεκριμέν επιλογή η σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση

    :οικον επιλογή ομικών επιλογή φορέων επιλογή ορί σύμφωνα με:ζον επιλογή τα την επιλογή ι ως μελέτης: α την επιλογή κολούθως μελέτης:

1.     Για την επιλογή την επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή μελέτης μελέτης: 13-   υ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας δραυ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας λικών έργων,    (1)του για την εκπόνηση της μελέτης:λάχιστον επιλογή έν επιλογή α την επιλογή 
  , 4      .μηχα την επιλογή ν επιλογή ικό α την επιλογή ν επιλογή ώτα την επιλογή της μελέτης: σχολή ς μελέτης: ετούς μελέτης: εμπειρί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: στην επιλογή εν επιλογή λόγω κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή 

2.     Για την επιλογή την επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή μελέτης μελέτης: 27-  περιβαλλοντική διαδικασία μελέτη,    (1)του για την εκπόνηση της μελέτης:λάχιστον επιλογή έν επιλογή α την επιλογή 
    , 4      .μηχα την επιλογή ν επιλογή ικό ή επιστή μον επιλογή α την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή ώτα την επιλογή της μελέτης: σχολή ς μελέτης: ετούς μελέτης: εμπειρί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: στην επιλογή εν επιλογή λόγω κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή 

3.     Για την επιλογή την επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή μελέτης μελέτης: 16-   τοπογραφική διαδικασία μελέτη,   του για την εκπόνηση της μελέτης:λάχιστον επιλογή έν επιλογή α την επιλογή 
(1)   ,4      .μηχα την επιλογή ν επιλογή ικό α την επιλογή ν επιλογή ώτα την επιλογή της μελέτης: σχολή ς μελέτης: ετούς μελέτης: εμπειρί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: στην επιλογή εν επιλογή λόγω κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή 
4.     Για την επιλογή την επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή μελέτης μελέτης: 01-  χωροταξική διαδικασία μελέτη,    (1)του για την εκπόνηση της μελέτης:λάχιστον επιλογή έν επιλογή α την επιλογή 

  , 4      .μηχα την επιλογή ν επιλογή ικό α την επιλογή ν επιλογή ώτα την επιλογή της μελέτης: σχολή ς μελέτης: ετούς μελέτης: εμπειρί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: στην επιλογή εν επιλογή λόγω κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή 
5.     Για την επιλογή την επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή μελέτης μελέτης: 20-  -  γεωλογική διαδικασία υ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας δρογεωλογική διαδικασία μελέτη,

  (1)    ,  4     του για την εκπόνηση της μελέτης:λάχιστον επιλογή έν επιλογή α την επιλογή επιστή μον επιλογή α την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή ώτα την επιλογή της μελέτης: σχολή ς μελέτης: ετούς μελέτης: εμπειρί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: στην επιλογή εν επιλογή λόγω
κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή 
6.     Για την επιλογή την επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή μελέτης μελέτης: 3-  οικονομική διαδικασία μελέτη,    (1)του για την εκπόνηση της μελέτης:λάχιστον επιλογή έν επιλογή α την επιλογή 

  , 4      επιστή μον επιλογή α την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή ώτα την επιλογή της μελέτης: σχολή ς μελέτης: ετούς μελέτης: εμπειρί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: στην επιλογή εν επιλογή λόγω κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή 

19.4       Πρότυ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας πα διασφάλισης αξίας  ποιότητας αξίας  και πρότυ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας πα περιβαλλοντική διαδικασίας αξίας  
διαχείρισης αξίας  73

 ΔΕΝΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΙΤΕΙΤΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΙ
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ΄

 20:    Άρθρο Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς αξίας  

20.1        Η προσφορά των επιλογή δια την επιλογή γων επιλογή ιζομέν επιλογή ων επιλογή περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ει του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: α την επιλογή κόλου για την εκπόνηση της μελέτης:θου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:
 :ηλεκτρον επιλογή ικούς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποφα την επιλογή κέλου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:

( )      «  »α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποφάκελο με την επιλογή έν επιλογή δειξη Δικα την επιλογή ιολογητικά Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης:
( )     «  »β) τους όρους της παρούσας υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποφάκελο με την επιλογή έν επιλογή δειξη Τεχν επιλογή ική Προσφορά
( )     «  »,γ υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποφάκελο με την επιλογή έν επιλογή δειξη Οικον επιλογή ομική Προσφορά

   :σύμφων επιλογή α την επιλογή με τα την επιλογή κα την επιλογή τωτέρω

20.2    «  » ,   Ο ηλεκτρον επιλογή ικός μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποφάκελος μελέτης: Δικα την επιλογή ιολογητικά Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: πρέπει επί σύμφωνα με: ποιν επιλογή ή 
,  α την επιλογή ποκλεισμού ν επιλογή α την επιλογή περιέχει74  :τα την επιλογή α την επιλογή κόλου για την εκπόνηση της μελέτης:θα την επιλογή 

- )      ( )α την επιλογή το Τυ για την εκπόνηση της μελέτης:ποποιημέν επιλογή ο Έν επιλογή τυ για την εκπόνηση της μελέτης:πο Υπεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ης μελέτης: Δή λωσης μελέτης: ΤΕΥΔ

20.3    “  ”  Ο ηλεκτρον επιλογή ικός μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποφάκελος μελέτης: Τεχν επιλογή ική Προσφορά περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ει75  τα την επιλογή τεχν επιλογή ικά
     ,       στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή της μελέτης: προσφοράς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: οικον επιλογή ομικού φορέα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςάσει των επιλογή οποί σύμφωνα με:ων επιλογή θα την επιλογή α την επιλογή ξιολογηθεί σύμφωνα με: η

       21.2  :τεχν επιλογή ική προσφορά κα την επιλογή τά τα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:

)      ,    α την επιλογή Τεχν επιλογή ική Έκθεση για την επιλογή τη συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκεκριμέν επιλογή η μελέτη στηριζόμεν επιλογή η στα την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πάρχον επιλογή τα την επιλογή στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή 
   ,       του για την εκπόνηση της μελέτης: Φα την επιλογή κέλου για την εκπόνηση της μελέτης: Δημόσια την επιλογή ς μελέτης: Σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: με επισή μα την επιλογή ν επιλογή ση των επιλογή προβ) τους όρους της παρούσαςλημάτων επιλογή κα την επιλογή ι εισή γηση του για την εκπόνηση της μελέτης:

  .        τρόπου για την εκπόνηση της μελέτης: επί σύμφωνα με:λυ για την εκπόνηση της μελέτης:σή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: Στην επιλογή Τεχν επιλογή ική Έκθεση δεν επιλογή πρέπει ν επιλογή α την επιλογή περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι προτάσεις μελέτης:
 .τεχν επιλογή ικών επιλογή λύσεων επιλογή 

)   ,       β) τους όρους της παρούσας Πρότα την επιλογή ση Μεθοδολογί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ει περιγρα την επιλογή φή του για την εκπόνηση της μελέτης: γεν επιλογή ικού προγράμμα την επιλογή τος μελέτης:
  ,      ,  εκπόν επιλογή ησης μελέτης: της μελέτης: μελέτης μελέτης: δηλα την επιλογή δή τις μελέτης: α την επιλογή πα την επιλογή ιτούμεν επιλογή ες μελέτης: επιμέρου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: δρα την επιλογή στηριότητες μελέτης: την επιλογή 
           (α την επιλογή λληλου για την εκπόνηση της μελέτης:χί σύμφωνα με:α την επιλογή των επιλογή στα την επιλογή δί σύμφωνα με:ων επιλογή ή φάσεων επιλογή της μελέτης: κύρια την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι των επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποστηρικτικών επιλογή μελετών επιλογή ότα την επιλογή ν επιλογή 

   )      , πρόκειτα την επιλογή ι για την επιλογή σύν επιλογή θετη μελέτη την επιλογή α την επιλογή λληλοτροφοδότηση των επιλογή μελετών επιλογή με δεδομέν επιλογή α την επιλογή τον επιλογή 
         κα την επιλογή θορισμό σημεί σύμφωνα με:ων επιλογή ελέγχου για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή ι α την επιλογή πα την επιλογή ιτούμεν επιλογή ων επιλογή εν επιλογή εργειών επιλογή κα την επιλογή ι δια την επιλογή δικα την επιλογή σιών επιλογή για την επιλογή την επιλογή 

  .πα την επιλογή ρα την επιλογή γωγή της μελέτης: μελέτης μελέτης:  

)  ,        γ χρον επιλογή οδιάγρα την επιλογή μμα την επιλογή στο οποί σύμφωνα με:ο περιγράφετα την επιλογή ι η χρον επιλογή ική α την επιλογή λληλου για την εκπόνηση της μελέτης:χί σύμφωνα με:α την επιλογή των επιλογή 
   ,     , δρα την επιλογή στηριοτή των επιλογή της μελέτης: περί σύμφωνα με:πτωσης μελέτης: β) τους όρους της παρούσας΄ 94) είτε και σε λα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ν επιλογή ομέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πόψη του για την εκπόνηση της μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ολικού χρόν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: όπως μελέτης:

    .προβ) τους όρους της παρούσαςλέπετα την επιλογή ι στα την επιλογή έγγρα την επιλογή φα την επιλογή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:

)         δ οργα την επιλογή ν επιλογή όγρα την επιλογή μμα την επιλογή κα την επιλογή ι έκθεση τεκμηρί σύμφωνα με:ωσης μελέτης: κα την επιλογή θηκόν επιλογή των επιλογή κα την επιλογή ι κα την επιλογή τα την επιλογή ν επιλογή ομή ς μελέτης: εργα την επιλογή σιών επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:
    ,      συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τον επιλογή ιστή κα την επιλογή ι της μελέτης: ομάδα την επιλογή ς μελέτης: μελέτης μελέτης: όπου για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρου για την εκπόνηση της μελέτης:σιάζετα την επιλογή ι η κα την επιλογή τα την επιλογή ν επιλογή ομή ευ για την εκπόνηση της μελέτης:θυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ών επιλογή μετα την επιλογή ξύ

            των επιλογή μελών επιλογή της μελέτης: κα την επιλογή ι στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή για την επιλογή την επιλογή α την επιλογή ποτελεσμα την επιλογή τικότητα την επιλογή της μελέτης: δράσης μελέτης: κάθε μέλου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: της μελέτης:
          ομάδα την επιλογή ς μελέτης: μελέτης μελέτης: σε α την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:στοιχες μελέτης: ευ για την εκπόνηση της μελέτης:θύν επιλογή ες μελέτης: με α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τές μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή λα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ει στην επιλογή ομάδα την επιλογή 
     ,      μελέτης μελέτης: κα την επιλογή ι το β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμό επιτυ για την εκπόνηση της μελέτης:χί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: λα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ν επιλογή ομέν επιλογή ων επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πόψη των επιλογή δια την επιλογή τάξεων επιλογή των επιλογή 

   , περιπτώσεων επιλογή β) τους όρους της παρούσας΄ 94) είτε και σε κα την επιλογή ι γ΄ 94) είτε και σε  

)        ,       ε στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή για την επιλογή τη συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή οχή της μελέτης: ομάδα την επιλογή ς μελέτης: μελέτης μελέτης: α την επιλογή πό τα την επιλογή οποί σύμφωνα με:α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή προκύπτει η
         δυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή τότητα την επιλογή κα την επιλογή λή ς μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή εργα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: για την επιλογή την επιλογή α την επιλογή πρόσκοπτη κα την επιλογή ι ποιοτικά α την επιλογή ποδεκτή εκπόν επιλογή ηση

 . της μελέτης: μελέτης μελέτης:
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) .................................................................στ 76

  ,     (  Η Τεχν επιλογή ική Έκθεση η Πρότα την επιλογή ση Μεθοδολογί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπεριλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ν επιλογή ομέν επιλογή ων επιλογή τυ για την εκπόνηση της μελέτης:χόν επιλογή 
 ),         )  )πα την επιλογή ρα την επιλογή ρτημάτων επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τών επιλογή κα την επιλογή θώς μελέτης: κα την επιλογή ι τα την επιλογή στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: τεκμηριών επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τα την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή ωτέρω δ κα την επιλογή ι ε

 (      σημεί σύμφωνα με:α την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπεριλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ν επιλογή ομέν επιλογή ων επιλογή τυ για την εκπόνηση της μελέτης:χόν επιλογή πα την επιλογή ρα την επιλογή ρτημάτων επιλογή κα την επιλογή ι εξα την επιλογή ιρου για την εκπόνηση της μελέτης:μέν επιλογή ων επιλογή των επιλογή 
         υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ων επιλογή δηλώσεων επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή εργα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι των επιλογή τυ για την εκπόνηση της μελέτης:χόν επιλογή πιστοποιητικών επιλογή με τα την επιλογή οποί σύμφωνα με:α την επιλογή 

       α την επιλογή ποδεικν επιλογή ύετα την επιλογή ι προηγούμεν επιλογή η συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή εργα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή μετα την επιλογή ξύ μελών επιλογή της μελέτης: προτειν επιλογή όμεν επιλογή ης μελέτης: ομάδα την επιλογή ς μελέτης:
)          (15)μελέτης μελέτης: δεν επιλογή πρέπει ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:περβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή έν επιλογή α την επιλογή εύλογο μέγεθος μελέτης: δεκα την επιλογή πέν επιλογή τε  σελί σύμφωνα με:δων επιλογή 77

  4   ,  κειμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: μεγέθου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας μέσης μελέτης: γρα την επιλογή μμα την επιλογή τοσειράς μελέτης:   εκτός μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: προα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φερθέν επιλογή τος μελέτης:
.οργα την επιλογή ν επιλογή ογράμμα την επιλογή τος μελέτης:

          Ότα την επιλογή ν επιλογή το περιεχόμεν επιλογή ο των επιλογή πα την επιλογή ρα την επιλογή πάν επιλογή ω εγγράφων επιλογή κα την επιλογή ι στοιχεί σύμφωνα με:ων επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:περβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ει το εύλογο
,       (     μέγεθος μελέτης: κα την επιλογή τά την επιλογή κρί σύμφωνα με:ση της μελέτης: Επιτροπή ς μελέτης: Δια την επιλογή γων επιλογή ισμού η οποί σύμφωνα με:α την επιλογή δια την επιλογή μορφών επιλογή ετα την επιλογή ι με β) τους όρους της παρούσαςάση

     ),        την επιλογή α την επιλογή ρχή του για την εκπόνηση της μελέτης: ί σύμφωνα με:σου για την εκπόνηση της μελέτης: μέτρου για την εκπόνηση της μελέτης: κρί σύμφωνα με:σης μελέτης: το υ για την εκπόνηση της μελέτης:περβ) τους όρους της παρούσαςάλλον επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:λικό δε θα την επιλογή λα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ετα την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:πόψη στην επιλογή 
. α την επιλογή ξιολόγηση

        ,    Για την επιλογή τα την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φερόμεν επιλογή α την επιλογή στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή των επιλογή μελών επιλογή της μελέτης: ομάδα την επιλογή ς μελέτης: μελέτης μελέτης: η Επιτροπή δια την επιλογή τηρεί σύμφωνα με: το
    .δικα την επιλογή ί σύμφωνα με:ωμα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή ζητή σει περα την επιλογή ιτέρω πληροφορί σύμφωνα με:ες μελέτης:

20.4     «  »    Ο ηλεκτρον επιλογή ικός μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποφάκελος μελέτης: Οικον επιλογή ομική Προσφορά περιέχει το ψηφια την επιλογή κά
  υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογεγρα την επιλογή μμέν επιλογή ο α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:ο pdf,       ,  το οποί σύμφωνα με:ο πα την επιλογή ράγετα την επιλογή ι α την επιλογή πό το υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσύστημα την επιλογή α την επιλογή φού

    ,     3.5. ’  ’)συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπληρωθούν επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή λλή λως μελέτης: οι σχετικές μελέτης: φόρμες μελέτης: σύμφων επιλογή α την επιλογή με το άρθρο γ κα την επιλογή ι δ
 .  της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:

20.5          Στις μελέτης: πα την επιλογή ρα την επιλογή πάν επιλογή ω περιπτώσεις μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: με την επιλογή τεχν επιλογή ική ή οικον επιλογή ομική προσφορά
  ,       υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλον επιλογή τα την επιλογή ι ιδιωτικά έγγρα την επιλογή φα την επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τά γί σύμφωνα με:ν επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή ποδεκτά εί σύμφωνα με:τε κα την επιλογή τά τα την επιλογή προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμεν επιλογή α την επιλογή 

   .  4250/2014  ( ’  94)      ,  στις μελέτης: δια την επιλογή τάξεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: Ν Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας εί σύμφωνα με:τε κα την επιλογή ι σε α την επιλογή πλή φωτοτυ για την εκπόνηση της μελέτης:πί σύμφωνα με:α την επιλογή εφόσον επιλογή 
  ,         συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλετα την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή η δή λωση στην επιλογή οποί σύμφωνα με:α την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ιών επιλογή ετα την επιλογή ι η α την επιλογή κρί σύμφωνα με:β) τους όρους της παρούσαςειά του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: κα την επιλογή ι η

          (  οποί σύμφωνα με:α την επιλογή φέρει υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή μετά την επιλογή έν επιλογή α την επιλογή ρξη της μελέτης: δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: ή τοι μετά
       ,   την επιλογή ημερομην επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή δημοσί σύμφωνα με:ευ για την εκπόνηση της μελέτης:σης μελέτης: της μελέτης: προκή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: στο ΚΗΜΔΗΣ κα την επιλογή τά τα την επιλογή 

    120 . 1  . 4412/2016)ειδικότερα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 78.

 21 :      Άρθρο Κριτή διαδικασίαριο ανάθεσης αξίας  και κριτή διαδικασίαρια αξιολόγησης αξίας  προσφοράς αξίας  

21.1        «    Κριτή ριο α την επιλογή ν επιλογή άθεσης μελέτης: της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι η πλέον επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφέρου για την εκπόνηση της μελέτης:σα την επιλογή α την επιλογή πό οικον επιλογή ομική 
 »     – .άποψη προσφορά β) τους όρους της παρούσαςάσει β) τους όρους της παρούσαςέλτιστης μελέτης: σχέσης μελέτης: ποιότητα την επιλογή ς μελέτης: τιμή ς μελέτης:

          Για την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή προσδιοριστεί σύμφωνα με: η πλέον επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφέρου για την εκπόνηση της μελέτης:σα την επιλογή α την επιλογή πό οικον επιλογή ομική άποψη προσφορά β) τους όρους της παρούσαςάσει
   –  ,       β) τους όρους της παρούσαςέλτιστης μελέτης: σχέσης μελέτης: ποιότητα την επιλογή ς μελέτης: τιμή ς μελέτης: θα την επιλογή α την επιλογή ξιολογηθούν επιλογή οι Τεχν επιλογή ικές μελέτης: κα την επιλογή ι Οικον επιλογή ομικές μελέτης:
         , προσφορές μελέτης: των επιλογή προσφερόν επιλογή των επιλογή με β) τους όρους της παρούσαςάση τα την επιλογή πα την επιλογή ρα την επιλογή κάτω κριτή ρια την επιλογή κα την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποκριτή ρια την επιλογή κα την επιλογή θώς μελέτης:

    . κα την επιλογή ι τη σχετική στάθμισή του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:

Κριτήριο 1  ο   Τεχνικής προσφοράς  
          Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςξιολογεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι ο β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμός μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή ν επιλογή όησης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή τικειμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή ι των επιλογή στόχων επιλογή της μελέτης: προς μελέτης:

         . 20.3  εκπόν επιλογή ηση μελέτης μελέτης: όπως μελέτης: προκύπτει α την επιλογή πό την επιλογή Τεχν επιλογή ική Έκθεση της μελέτης: πα την επιλογή ρ με εν επιλογή τοπισμό
            των επιλογή θεμάτων επιλογή στα την επιλογή οποί σύμφωνα με:α την επιλογή πρέπει ν επιλογή α την επιλογή δοθεί σύμφωνα με: ιδια την επιλογή ί σύμφωνα με:τερη σημα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή κα την επιλογή τά την επιλογή εκπόν επιλογή ηση της μελέτης:

.μελέτης μελέτης:
  :Συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκεκριμέν επιλογή α την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμολογούν επιλογή τα την επιλογή ι

        η πληρότητα την επιλογή της μελέτης: εκτί σύμφωνα με:μησης μελέτης: των επιλογή α την επιλογή ν επιλογή τικειμέν επιλογή ων επιλογή της μελέτης: μελέτης μελέτης:
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           η πληρότητα την επιλογή κα την επιλογή ι ορθότητα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: σχολια την επιλογή σμού του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: κα την επιλογή ι ιδια την επιλογή ί σύμφωνα με:τερα την επιλογή της μελέτης: επισή μα την επιλογή ν επιλογή σης μελέτης:
 τυ για την εκπόνηση της μελέτης:χόν επιλογή προβ) τους όρους της παρούσαςλημάτων επιλογή 

      ,    η α την επιλογή ποτελεσμα την επιλογή τικότητα την επιλογή των επιλογή προτάσεων επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλον επιλογή τα την επιλογή ι ιδια την επιλογή ί σύμφωνα με:τερα την επιλογή δε για την επιλογή την επιλογή 
   α την επιλογή ν επιλογή τιμετώπιση των επιλογή τυ για την εκπόνηση της μελέτης:χόν επιλογή προβ) τους όρους της παρούσαςλημάτων επιλογή 

    .Δεν επιλογή α την επιλογή ξιολογούν επιλογή τα την επιλογή ι προτάσεις μελέτης: τεχν επιλογή ικών επιλογή λύσεων επιλογή 
  1     1,       1Το κριτή ριο θα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμολογηθεί σύμφωνα με: με β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμό Κ που για την εκπόνηση της μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ί σύμφωνα με:στα την επιλογή τα την επιλογή ι σε α την επιλογή κέρα την επιλογή ιο α την επιλογή ριθμό α την επιλογή πό

 100.            30έως μελέτης: Προσφορές μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: θα την επιλογή λάβ) τους όρους της παρούσαςου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή στο κριτή ριο α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τό β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμό κάτω του για την εκπόνηση της μελέτης:
  .α την επιλογή πορρί σύμφωνα με:πτον επιλογή τα την επιλογή ι ως μελέτης: α την επιλογή πα την επιλογή ράδεκτες μελέτης:

     1   Οσυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τελεστή ς μελέτης: β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ρύτητα την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: κριτηρί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι σε 1= 30%.σ

Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς
         Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςξιολογεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι η πληρότητα την επιλογή κα την επιλογή ι α την επιλογή ξιοπιστί σύμφωνα με:α την επιλογή της μελέτης: μεθοδολογί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: εκπόν επιλογή ησης μελέτης: της μελέτης: μελέτης μελέτης:

          . 20.3όπως μελέτης: προκύπτει α την επιλογή πό την επιλογή Πρότα την επιλογή ση Μεθοδολογί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι το Χρον επιλογή οδιάγρα την επιλογή μμα την επιλογή της μελέτης: πα την επιλογή ρ
  :κα την επιλογή ι συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκεκριμέν επιλογή α την επιλογή 

           Ο β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμός μελέτης: κάλυ για την εκπόνηση της μελέτης:ψης μελέτης: των επιλογή τεχν επιλογή ικών επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτή σεων επιλογή της μελέτης: προς μελέτης: εκπόν επιλογή ηση μελέτης μελέτης: α την επιλογή πό
     .δρα την επιλογή στηριότητες μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρου για την εκπόνηση της μελέτης:σιάζει ο οικον επιλογή ομικός μελέτης: φορέα την επιλογή ς μελέτης:

           Ο β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμός μελέτης: επάρκεια την επιλογή ς μελέτης: των επιλογή εν επιλογή εργειών επιλογή κα την επιλογή ι των επιλογή εσωτερικών επιλογή δια την επιλογή δικα την επιλογή σιών επιλογή για την επιλογή την επιλογή 
   .έν επιλογή τεχν επιλογή η εκπόν επιλογή ηση της μελέτης: μελέτης μελέτης:

          Η τεκμηρί σύμφωνα με:ωση της μελέτης: δυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή τότητα την επιλογή ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:λοποί σύμφωνα με:ησης μελέτης: κα την επιλογή ι η α την επιλογή ξιοπιστί σύμφωνα με:α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: προτειν επιλογή όμεν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης:
        .χρον επιλογή οδια την επιλογή γράμμα την επιλογή τος μελέτης: σε συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή δυ για την εκπόνηση της μελέτης:α την επιλογή σμό με την επιλογή στελέχωση της μελέτης: ομάδα την επιλογή ς μελέτης: μελέτης μελέτης:

           Τα την επιλογή πα την επιλογή ρεχόμεν επιλογή α την επιλογή στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή α την επιλογή πό τα την επιλογή οποί σύμφωνα με:α την επιλογή δια την επιλογή σφα την επιλογή λί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι ότι ο οικον επιλογή ομικός μελέτης: φορέα την επιλογή ς μελέτης:
          δια την επιλογή θέτει του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή γκα την επιλογή ί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή θρώπιν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: πόρου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: για την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή εκτελέσει την επιλογή σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση σε

  .κα την επιλογή τάλληλο ποιοτικό επί σύμφωνα με:πεδο

  2     2,       1Το κριτή ριο θα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμολογηθεί σύμφωνα με: με β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμό Κ που για την εκπόνηση της μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ί σύμφωνα με:στα την επιλογή τα την επιλογή ι σε α την επιλογή κέρα την επιλογή ιο α την επιλογή ριθμό α την επιλογή πό
 100.            30έως μελέτης: Προσφορές μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: θα την επιλογή λάβ) τους όρους της παρούσαςου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή στο κριτή ριο α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τό β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμό κάτω του για την εκπόνηση της μελέτης:

  .α την επιλογή πορρί σύμφωνα με:πτον επιλογή τα την επιλογή ι ως μελέτης: α την επιλογή πα την επιλογή ράδεκτες μελέτης:
     2   Οσυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τελεστή ς μελέτης: β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ρύτητα την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: κριτηρί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι σε 2 = 40%.σ

Κριτήριο 3ο Τεχνικής προσφοράς
       Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςξιολογεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι η οργα την επιλογή ν επιλογή ωτική πληρότητα την επιλογή κα την επιλογή ι α την επιλογή ποτελεσμα την επιλογή τικότητα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: οικον επιλογή ομικού

     ,     φορέα την επιλογή όπως μελέτης: προκύπτει α την επιλογή πό το Οργα την επιλογή ν επιλογή όγρα την επιλογή μμα την επιλογή την επιλογή Έκθεση Τεκμηρί σύμφωνα με:ωσης μελέτης: Κα την επιλογή θηκόν επιλογή των επιλογή 
            κα την επιλογή ι Κα την επιλογή τα την επιλογή ν επιλογή ομή ς μελέτης: Εργα την επιλογή σιών επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τον επιλογή ιστή κα την επιλογή ι της μελέτης: ομάδα την επιλογή ς μελέτης: μελέτης μελέτης: κα την επιλογή ι τα την επιλογή Στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή για την επιλογή 

      . 20.3  :τη Συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή οχή της μελέτης: Ομάδα την επιλογή ς μελέτης:Μελέτης μελέτης: της μελέτης: πα την επιλογή ρ κα την επιλογή ι συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκεκριμέν επιλογή α την επιλογή 

       ,    Ο β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμός μελέτης: επάρκεια την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: προτειν επιλογή όμεν επιλογή ης μελέτης: ομάδα την επιλογή ς μελέτης: μελέτης μελέτης: α την επιλογή πό πλευ για την εκπόνηση της μελέτης:ράς μελέτης: α την επιλογή ριθμού
         (   επιστημόν επιλογή ων επιλογή κα την επιλογή ι ειδικοτή των επιλογή α την επιλογή λλά κα την επιλογή ι η εμπειρί σύμφωνα με:α την επιλογή των επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πολοί σύμφωνα με:πων επιλογή πλην επιλογή των επιλογή στελεχών επιλογή 

    19.3  )    που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρον επιλογή τα την επιλογή ι στο άρθρο της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή εργα την επιλογή τών επιλογή στις μελέτης: ειδικές μελέτης: α την επιλογή πα την επιλογή ιτή σεις μελέτης:
  .της μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκεκριμέν επιλογή ης μελέτης: μελέτης μελέτης:

      ,     Ο β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμός μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή οχή ς μελέτης: της μελέτης: προτειν επιλογή όμεν επιλογή ης μελέτης: ομάδα την επιλογή ς μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: χα την επιλογή ρα την επιλογή κτηρί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι α την επιλογή πό τις μελέτης:
  (   )     ,   σχέσεις μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή εργα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: μόν επιλογή ιμες μελέτης: ή περιστα την επιλογή σια την επιλογή κές μελέτης: των επιλογή στελεχών επιλογή της μελέτης: ομάδα την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι την επιλογή 

       .έκτα την επιλογή ση προηγου για την εκπόνηση της μελέτης:μέν επιλογή ων επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή εργα την επιλογή σιών επιλογή μετα την επιλογή ξύ των επιλογή μελών επιλογή της μελέτης: ομάδα την επιλογή ς μελέτης:

       Ο β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμός μελέτης: α την επιλογή ποτελεσμα την επιλογή τικότητα την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: προτειν επιλογή όμεν επιλογή ης μελέτης: δομή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:
,     .οργα την επιλογή ν επιλογή ογράμμα την επιλογή τος μελέτης: για την επιλογή την επιλογή εκπόν επιλογή ηση της μελέτης: μελέτης μελέτης:

         Ο β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμός μελέτης: α την επιλογή ποτελεσμα την επιλογή τικότητα την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: προτειν επιλογή όμεν επιλογή ης μελέτης: ομάδα την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι ιδια την επιλογή ί σύμφωνα με:τερα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:
,        .συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τον επιλογή ιστή σε σχέση με τα την επιλογή προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμεν επιλογή α την επιλογή γι α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τούς μελέτης: κα την επιλογή θή κον επιλογή τα την επιλογή 
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  3     3,       1Το κριτή ριο θα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμολογηθεί σύμφωνα με: με β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμό Κ που για την εκπόνηση της μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ί σύμφωνα με:στα την επιλογή τα την επιλογή ι σε α την επιλογή κέρα την επιλογή ιο α την επιλογή ριθμό α την επιλογή πό
 100.            30έως μελέτης: Προσφορές μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: θα την επιλογή λάβ) τους όρους της παρούσαςου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή στο κριτή ριο α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τό β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμό κάτω του για την εκπόνηση της μελέτης:

  .α την επιλογή πορρί σύμφωνα με:πτον επιλογή τα την επιλογή ι ως μελέτης: α την επιλογή πα την επιλογή ράδεκτες μελέτης:
     3   Οσυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τελεστή ς μελέτης: β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ρύτητα την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: κριτηρί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι σε 3 = 30%.σ

21.2    Β'αθμολόγησηΤεχνική διαδικασίας αξίας  Προσφοράς αξίας  

        (  )Το άθροισμα την επιλογή των επιλογή σχετικών επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τελεστών επιλογή β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ρύτητα την επιλογή ς μελέτης: των επιλογή κριτηρί σύμφωνα με:ων επιλογή κα την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποκριτηρί σύμφωνα με:ων επιλογή 
      100.     α την επιλογή ξιολόγησης μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή έρχετα την επιλογή ι σε κάθε περί σύμφωνα με:πτωση σε Η β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμολόγηση κα την επιλογή ι κα την επιλογή τάτα την επιλογή ξη των επιλογή 

     :προσφορών επιλογή γί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι σύμφων επιλογή α την επιλογή με τον επιλογή τύπο

 = 1* 1 + 2* 2+ 3* 3Β ΤΠ σ Κ σ Κ σ Κ
      (2 )  .Ο προκύπτων επιλογή β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμός μελέτης: στρογγυ για την εκπόνηση της μελέτης:λοποιεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι στο δεύτερο ο δεκα την επιλογή δικό ψηφί σύμφωνα με:ο

 « »        Όπου για την εκπόνηση της μελέτης: σν επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι ο συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τελεστή ς μελέτης: β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ρύτητα την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: κριτηρί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή άθεσης μελέτης: Κν επιλογή 

  1+ 2+ 3+..  = 1  κα την επιλογή ι ισχύει σ σ σ σν επιλογή 

          Ο συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τελεστή ς μελέτης: β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ρύτητα την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμολογί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: Τεχν επιλογή ική ς μελέτης: Προσφοράς μελέτης: ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι σε UTΠΠ
= 80%.

          Η τεχν επιλογή ική προσφορά που για την εκπόνηση της μελέτης: δεν επιλογή πληροί σύμφωνα με: την επιλογή ελάχιστη επιμέρου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμολογί σύμφωνα με:α την επιλογή των επιλογή 
   21.1       κριτηρί σύμφωνα με:ων επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή πορρί σύμφωνα με:πτετα την επιλογή ι κα την επιλογή ι ο προσφέρων επιλογή α την επιλογή ποκλεί σύμφωνα με:ετα την επιλογή ι της μελέτης: περα την επιλογή ιτέρω

.δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:

21.3.   Βα την επιλογή θμολόγηση Οικον επιλογή ομική ς μελέτης: Προσφοράς μελέτης:

Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η         ι οικον επιλογή ομικές μελέτης: προσφορές μελέτης: β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμολογούν επιλογή τα την επιλογή ι σε εκα την επιλογή τον επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςάθμια την επιλογή κλί σύμφωνα με:μα την επιλογή κα την επιλογή κα την επιλογή ι η
          β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμολογί σύμφωνα με:α την επιλογή ΒΟΠι της μελέτης: κάθε οικον επιλογή ομική ς μελέτης: προσφοράς μελέτης: ΟΠι ισούτα την επιλογή ι με το προσφερόμεν επιλογή ο

 ,  :ποσοστό έκπτωσης μελέτης: ως μελέτης: εξή ς μελέτης:
 = 100 x  (1- / ),      .ΒΟΠι ΟΠι ΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας όπου για την εκπόνηση της μελέτης: ΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι η προεκτιμώμεν επιλογή η α την επιλογή μοιβ) τους όρους της παρούσαςή 

 = 100 x  (1- / ),      ΒΟΠι ΟΠι ΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας όπου για την εκπόνηση της μελέτης: ΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι η προεκτιμώμεν επιλογή η
.α την επιλογή μοιβ) τους όρους της παρούσαςή 

      (2 )  .Ο προκύπτων επιλογή β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμός μελέτης: στρογγυ για την εκπόνηση της μελέτης:λοποιεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι στο δεύτερο ο δεκα την επιλογή δικό ψηφί σύμφωνα με:ο

          Ο συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τελεστή ς μελέτης: β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ρύτητα την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμολογί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: οικον επιλογή ομική ς μελέτης: προσφοράς μελέτης: ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι σε
U =20%ΟΠ

      ,    Βα την επιλογή θμολογούν επιλογή τα την επιλογή ι μόν επιλογή ο οι οικον επιλογή ομικές μελέτης: προσφορές μελέτης: των επιλογή προσφερόν επιλογή των επιλογή των επιλογή οποί σύμφωνα με:ων επιλογή οι
      ,    Τεχν επιλογή ικές μελέτης: Προσφορές μελέτης: κρί σύμφωνα με:θηκα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή ποδεκτές μελέτης: κα την επιλογή ι β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμολογή θηκα την επιλογή ν επιλογή σύμφων επιλογή α την επιλογή με το άρθρο

21.2  . . της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:

21.4        ,Προσδιορισμός μελέτης: της μελέτης: πλέον επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφέρου για την εκπόνηση της μελέτης:σα την επιλογή ς μελέτης: α την επιλογή πό οικον επιλογή ομική άποψη προσφοράς μελέτης:
     -  β) τους όρους της παρούσαςάσει της μελέτης: β) τους όρους της παρούσαςέλτιστης μελέτης: σχέσης μελέτης: ποιότητα την επιλογή ς μελέτης: τιμή ς μελέτης:

H     U    : συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ολική β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμολογί σύμφωνα με:α την επιλογή κάθε προσφοράς μελέτης: προκύπτει α την επιλογή πό το άθροισμα την επιλογή 

U =    * 80% +    * 20%Β ΤΠ ΒΟΠ
      (2 )  .Ο προκύπτων επιλογή β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμός μελέτης: στρογγυ για την εκπόνηση της μελέτης:λοποιεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι στο δεύτερο ο δεκα την επιλογή δικό ψηφί σύμφωνα με:ο

        Προσωριν επιλογή ός μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή άδοχος μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή δεικν επιλογή ύετα την επιλογή ι εκεί σύμφωνα με:ν επιλογή ος μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: οποί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: η προσφορά έχει
     U.συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκεν επιλογή τρώσει τον επιλογή μεγα την επιλογή λύτερο α την επιλογή ριθμό στο

   ,      Σε περί σύμφωνα με:πτωση ισοδύν επιλογή α την επιλογή μων επιλογή προσφορών επιλογή ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή φορέα την επιλογή ς μελέτης: επιλέγει τον επιλογή προσφέρον επιλογή τα την επιλογή 
     .      με τη μεγα την επιλογή λύτερη β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμολογί σύμφωνα με:α την επιλογή τεχν επιλογή ική ς μελέτης: προσφοράς μελέτης: Σε περί σύμφωνα με:πτωση ισοβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι ως μελέτης:

   ,      ( )  προς μελέτης: την επιλογή τεχν επιλογή ική προσφορά ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή φορέα την επιλογή ς μελέτης: επιλέγει τον επιλογή προσωριν επιλογή ό α την επιλογή ν επιλογή άδοχο με
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         . κλή ρωση μετα την επιλογή ξύ των επιλογή οικον επιλογή ομικών επιλογή φορέων επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πέβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή λα την επιλογή ν επιλογή τις μελέτης: ισοδύν επιλογή α την επιλογή μες μελέτης: προσφορές μελέτης: Η
         κλή ρωση γί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι εν επιλογή ώπιον επιλογή της μελέτης: Επιτροπή ς μελέτης: Δια την επιλογή γων επιλογή ισμού κα την επιλογή ι πα την επιλογή ρου για την εκπόνηση της μελέτης:σί σύμφωνα με:α την επιλογή των επιλογή οικον επιλογή ομικών επιλογή 

     ,        φορέων επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πέβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή λα την επιλογή ν επιλογή τις μελέτης: ισοδύν επιλογή α την επιλογή μες μελέτης: προσφορές μελέτης: σε ημέρα την επιλογή κα την επιλογή ι ώρα την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: θα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:
  .γν επιλογή ωστοποιηθεί σύμφωνα με: εγγράφως μελέτης:

 22:      Άρθρο Αποδεικτικά μέσακριτηρίων ποιοτική διαδικασίας αξίας  επιλογή διαδικασίας αξίας  79

         Κα την επιλογή τά την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή προσφορών επιλογή οι οικον επιλογή ομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή το Τυ για την εκπόνηση της μελέτης:ποποιημέν επιλογή ο
   ( )    79  .  4  .  4412/2016,  Έν επιλογή τυ για την εκπόνηση της μελέτης:πο Υπεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ης μελέτης: Δή λωσης μελέτης: ΤΕΥΔ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή το οποί σύμφωνα με:ο

   ,      .  1599/1986 ( 75), α την επιλογή ποτελεί σύμφωνα με: εν επιλογή ημερωμέν επιλογή η υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή η δή λωση με τις μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή έπειες μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ 94) είτε και σε ως μελέτης:
 προκαταρκτική διαδικασία απόδειξη      προς μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή τικα την επιλογή τάστα την επιλογή ση των επιλογή πιστοποιητικών επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: εκδί σύμφωνα με:δου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή 

    ,        δημόσιες μελέτης: α την επιλογή ρχές μελέτης: ή τρί σύμφωνα με:τα την επιλογή μέρη επιβ) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ιών επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ς μελέτης: ότι ο εν επιλογή λόγω οικον επιλογή ομικός μελέτης: φορέα την επιλογή ς μελέτης:
   :πληροί σύμφωνα με: τις μελέτης: α την επιλογή κόλου για την εκπόνηση της μελέτης:θες μελέτης: προϋποθέσεις μελέτης:

)          18  ,α την επιλογή δεν επιλογή β) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με:σκετα την επιλογή ι σε μί σύμφωνα με:α την επιλογή α την επιλογή πό τις μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή στάσεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:
)         ,    β) τους όρους της παρούσας πληροί σύμφωνα με: τα την επιλογή σχετικά κριτή ρια την επιλογή επιλογή ς μελέτης: τα την επιλογή οποί σύμφωνα με:α την επιλογή έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή κα την επιλογή θοριστεί σύμφωνα με: σύμφων επιλογή α την επιλογή με το

 19  .άρθρο της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:

        ,    Σε οποιοδή ποτε χρον επιλογή ικό σημεί σύμφωνα με:ο κα την επιλογή τά τη διάρκεια την επιλογή της μελέτης: δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή ζητηθεί σύμφωνα με:
           α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: προσφέρον επιλογή τες μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή όλα την επιλογή ή ορισμέν επιλογή α την επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικά α την επιλογή πό τα την επιλογή 

 ,         κα την επιλογή τωτέρω α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φερόμεν επιλογή α την επιλογή ότα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τό α την επιλογή πα την επιλογή ιτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι για την επιλογή την επιλογή ορθή διεξα την επιλογή γωγή της μελέτης:
.δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:

        (10)     Το ΤΕΥΔ μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογράφετα την επιλογή ι έως μελέτης: δέκα την επιλογή ημέρες μελέτης: πριν επιλογή την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή ληκτική 
   ημερομην επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: των επιλογή προσφορών επιλογή 80. 

    ,  ,       Κα την επιλογή τά την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του για την εκπόνηση της μελέτης: ΤΕΥΔ εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι δυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή τή με μόν επιλογή η την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή του για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή τά περί σύμφωνα με:πτωση
   ,      εκπροσώπου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: οικον επιλογή ομικού φορέα την επιλογή η προκα την επιλογή τα την επιλογή ρκτική α την επιλογή πόδειξη των επιλογή λόγων επιλογή 
     18.1.1   ,     α την επιλογή ποκλεισμού που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρον επιλογή τα την επιλογή ι στο άρθρο της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: για την επιλογή το σύν επιλογή ολο των επιλογή 

      ,    φυ για την εκπόνηση της μελέτης:σικών επιλογή προσώπων επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι μέλη του για την εκπόνηση της μελέτης: διοικητικού διευ για την εκπόνηση της μελέτης:θυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τικού ή εποπτικού οργάν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης:
    ,    του για την εκπόνηση της μελέτης: ή έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή εξου για την εκπόνηση της μελέτης:σί σύμφωνα με:α την επιλογή εκπροσώπησης μελέτης: λή ψης μελέτης: α την επιλογή ποφάσεων επιλογή ή   ελέγχου για την εκπόνηση της μελέτης: σε α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τόν επιλογή 81. 

    ,      ,   Ως μελέτης: εκπρόσωπος μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: οικον επιλογή ομικού φορέα την επιλογή για την επιλογή την επιλογή εφα την επιλογή ρμογή του για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρόν επιλογή τος μελέτης: ν επιλογή οεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι ο
  ,         ν επιλογή όμιμος μελέτης: εκπρόσωπος μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τού όπως μελέτης: προκύπτει α την επιλογή πό το ισχύον επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή στα την επιλογή τικό ή το πρα την επιλογή κτικό

          εκπροσώπησή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή τά το χρόν επιλογή ο υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: της μελέτης: προσφοράς μελέτης: ή το α την επιλογή ρμοδί σύμφωνα με:ως μελέτης:
        εξου για την εκπόνηση της μελέτης:σιοδοτημέν επιλογή ο φυ για την εκπόνηση της μελέτης:σικό πρόσωπο ν επιλογή α την επιλογή εκπροσωπεί σύμφωνα με: τον επιλογή οικον επιλογή ομικό φορέα την επιλογή για την επιλογή 

        δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:ες μελέτης: σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων επιλογή ή για την επιλογή τη συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκεκριμέν επιλογή η δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης:
σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:82.

       ,   Στην επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: προσφοράς μελέτης: α την επιλογή πό έν επιλογή ωση οικον επιλογή ομικών επιλογή φορέων επιλογή το ΤΕΥΔ
      .υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλετα την επιλογή ι χωριστά α την επιλογή πό κάθε μέλος μελέτης: της μελέτης: έν επιλογή ωσης μελέτης:

           Στην επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση που για την εκπόνηση της μελέτης: προσφέρων επιλογή οικον επιλογή ομικός μελέτης: φορέα την επιλογή ς μελέτης: δηλών επιλογή ει στο ΤΕΥΔ την επιλογή πρόθεσή 
   ,            του για την εκπόνηση της μελέτης: για την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή άθεση υ για την εκπόνηση της μελέτης:περγολα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει μα την επιλογή ζί σύμφωνα με: με το δικό του για την εκπόνηση της μελέτης: ΤΕΥΔ κα την επιλογή ι το ΤΕΥΔ του για την εκπόνηση της μελέτης:

.υ για την εκπόνηση της μελέτης:περγολάβ) τους όρους της παρούσαςου για την εκπόνηση της μελέτης:

          Το δικα την επιλογή ί σύμφωνα με:ωμα την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: κα την επιλογή ι οι όροι κα την επιλογή ι προϋποθέσεις μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: όπως μελέτης: ορί σύμφωνα με:ζον επιλογή τα την επιλογή ι
  ,στην επιλογή πα την επιλογή ρούσα την επιλογή δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξη       ,   κρί σύμφωνα με:ν επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι κα την επιλογή τά την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή της μελέτης: προσφοράς μελέτης: κα την επιλογή τά την επιλογή 

    υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή των επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικών επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρόν επιλογή τος μελέτης: ,     5 (   )άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: σύμφων επιλογή α την επιλογή με το άρθρο α την επιλογή κα την επιλογή ι β) τους όρους της παρούσας
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 ,            8.1 της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή θώς μελέτης: κα την επιλογή ι κα την επιλογή τά τη σύν επιλογή α την επιλογή ψη της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: σύμφων επιλογή α την επιλογή με το άρθρο της μελέτης:
. πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:

          Οι μεμον επιλογή ωμέν επιλογή οι προσφέρον επιλογή τες μελέτης: πρέπει ν επιλογή α την επιλογή ικα την επιλογή ν επιλογή οποιούν επιλογή όλες μελέτης: τις μελέτης: α την επιλογή πα την επιλογή ιτή σεις μελέτης: των επιλογή άρθρων επιλογή 
18  19  .     ,   κα την επιλογή ι της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: Στην επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση εν επιλογή ώσεων επιλογή οικον επιλογή ομικών επιλογή φορέων επιλογή η πλή ρωση των επιλογή 

   18        α την επιλογή πα την επιλογή ιτή σεων επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή ι της μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή λληλότητα την επιλογή ς μελέτης: για την επιλογή την επιλογή άσκηση της μελέτης:
    19.1     επα την επιλογή γγελμα την επιλογή τική ς μελέτης: δρα την επιλογή στηριότητα την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: πρέπει ν επιλογή α την επιλογή ικα την επιλογή ν επιλογή οποιούν επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή πό κάθε

     /    12.1  , /μέλος μελέτης: της μελέτης: έν επιλογή ωσης μελέτης: για την επιλογή την επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:ες μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: στην επιλογή 
 /      .     στις μελέτης: οποί σύμφωνα με:α την επιλογή οποί σύμφωνα με:ες μελέτης: κάθε μέλος μελέτης: της μελέτης: έν επιλογή ωσης μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετέχει Η πλή ρωση των επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτή σεων επιλογή της μελέτης:

        οικον επιλογή ομική ς μελέτης: κα την επιλογή ι χρημα την επιλογή τοοικον επιλογή ομική ς μελέτης: επάρκεια την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι της μελέτης: τεχν επιλογή ική ς μελέτης: κα την επιλογή ι επα την επιλογή γγελμα την επιλογή τική ς μελέτης:
   19.2  19.3,  ,     ικα την επιλογή ν επιλογή ότητα την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή ι α την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:στοιχα την επιλογή α την επιλογή ρκεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή ικα την επιλογή ν επιλογή οποιεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι α την επιλογή θροιστικά

    .α την επιλογή πό τα την επιλογή μέλη της μελέτης: έν επιλογή ωσης μελέτης:

          Οι οικον επιλογή ομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: δεν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεούν επιλογή τα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικά ή άλλα την επιλογή 
 ,             α την επιλογή ποδεικτικά στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή κα την επιλογή ι στο μέτρο που για την εκπόνηση της μελέτης: Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: έχει τη δυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή τότητα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή 

           λα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ει τα την επιλογή πιστοποιητικά ή τις μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή φεί σύμφωνα με:ς μελέτης: πληροφορί σύμφωνα με:ες μελέτης: α την επιλογή πευ για την εκπόνηση της μελέτης:θεί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: μέσω πρόσβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: σε
      -   ,    εθν επιλογή ική β) τους όρους της παρούσαςάση δεδομέν επιλογή ων επιλογή σε οποιοδή ποτε κράτος μελέτης: μέλος μελέτης: της μελέτης: Έν επιλογή ωσης μελέτης: η οποί σύμφωνα με:α την επιλογή δια την επιλογή τί σύμφωνα με:θετα την επιλογή ι

,    ,   ,  δωρεάν επιλογή όπως μελέτης: εθν επιλογή ικό μητρώο συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων επιλογή εικον επιλογή ικό φάκελο επιχεί σύμφωνα με:ρησης μελέτης: ηλεκτρον επιλογή ικό
     .      σύστημα την επιλογή α την επιλογή ποθή κευ για την εκπόνηση της μελέτης:σης μελέτης: εγγράφων επιλογή ή σύστημα την επιλογή προεπιλογή ς μελέτης: Η δή λωση για την επιλογή την επιλογή πρόσβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση

      .σε εθν επιλογή ική β) τους όρους της παρούσαςάση δεδομέν επιλογή ων επιλογή εμπεριέχετα την επιλογή ι στο ΤΕΥΔ

       ,   Οι οικον επιλογή ομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: δεν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεούν επιλογή τα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικά ότα την επιλογή ν επιλογή Ο
           .Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: έχει α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή θέσει τη σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση δια την επιλογή θέτει ή δη τα την επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικά α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τά

      22.1   22.3   Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας άρθρου Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ως αξίας  της αξίας  παρούσας αξίας  
,       .  4250/2014 (  94).  υ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ποβάλλονται σύμφωνα με τις αξίας  διατάξεις αξίας  του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ν Α΄ Ειδικά τα

,      ,    αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να γίνονται
    ,    αποδεκτά και σε απλή διαδικασία φωτοτυ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας πία εφόσον συ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας νυ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ποβάλλεται υ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας πεύθυ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας νη

      δή διαδικασίαλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ς αξίας  83.

 :Αποδεκτές αξίας  γίνονται
        ,οι ένορκες αξίας  βεβαιώσεις αξίας  που Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται στην παρούσα Διακή διαδικασίαρυ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ξη

     (3)      , εφόσον έχου Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ν συ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας νταχθεί έως αξίας  τρεις αξίας  μή διαδικασίανες αξίας  πριν από την υ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ποβολή διαδικασία του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ς αξίας  

   ,      οι υ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας πεύθυ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας νες αξίας  δηλώσεις αξίας  εφόσον έχου Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ν συ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας νταχθεί μετά την κοινοποίηση
      της αξίας  πρόσκλησης αξίας  για την υ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ποβολή διαδικασία των δικαιολογητικών84.   Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ημειώνεται ότι
       .δεν απαιτείται θεώρηση του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας γνησίου Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας της αξίας  υ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας πογραφή διαδικασίας αξίας  του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ς αξίας  

  ,       Ο προσωριν επιλογή ός μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή άδοχος μελέτης: κα την επιλογή τόπιν επιλογή σχετική ς μελέτης: ηλεκτρον επιλογή ική ς μελέτης: πρόσκλησης μελέτης: α την επιλογή πό την επιλογή 
 ,  ,        5  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλει κα την επιλογή τά τα την επιλογή ειδικότερα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο της μελέτης:

,     πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: τα την επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικά που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρον επιλογή τα την επιλογή ι κα την επιλογή τωτέρω85:

22.1        18:Δικαιολογητικά μησυ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας νδρομή διαδικασίας αξίας  λόγωναποκλεισμού του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας άρθρου Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας 

22.1.1      18.1.1   ,   Για την επιλογή τις μελέτης: περιπτώσεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρόν επιλογή τος μελέτης: α την επιλογή πόσπα την επιλογή σμα την επιλογή ποιν επιλογή ικού
,  ,   ,       μητρώου για την εκπόνηση της μελέτης: ή ελλεί σύμφωνα με:ψει α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τού ισοδυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή άμου για την εκπόνηση της μελέτης: εγγράφου για την εκπόνηση της μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: εκδί σύμφωνα με:δετα την επιλογή ι α την επιλογή πό α την επιλογή ρμόδια την επιλογή 

              δικα την επιλογή στική ή διοικητική α την επιλογή ρχή του για την εκπόνηση της μελέτης: κράτου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: μέλου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: ή της μελέτης: χώρα την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή γωγή ς μελέτης: ή της μελέτης: χώρα την επιλογή ς μελέτης:
    ,       όπου για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εγκα την επιλογή τεστημέν επιλογή ος μελέτης: ο προσφέρων επιλογή α την επιλογή πό το οποί σύμφωνα με:ο προκύπτει ότι πληρούν επιλογή τα την επιλογή ι
  , α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τές μελέτης: οι α την επιλογή πα την επιλογή ιτή σεις μελέτης:       (3)      που για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή έχει εκδοθεί σύμφωνα με: έως μελέτης: τρεις μελέτης: μή ν επιλογή ες μελέτης: πριν επιλογή α την επιλογή πό την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του για την εκπόνηση της μελέτης:86.
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           Η υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρέωση προσκόμισης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ως μελέτης: άν επιλογή ω α την επιλογή ποσπάσμα την επιλογή τος μελέτης: α την επιλογή φορά κα την επιλογή ι στα την επιλογή πρόσωπα την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης:
       18.1.1   .ορί σύμφωνα με:ζον επιλογή τα την επιλογή ι στα την επιλογή τέσσερα την επιλογή τελευ για την εκπόνηση της μελέτης:τα την επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή εδάφια την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρόν επιλογή τος μελέτης:

22.1.2      18.1.2  Για την επιλογή τις μελέτης: περιπτώσεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρόν επιλογή τος μελέτης::

1)        β) τους όρους της παρούσας Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποδεικτικό α την επιλογή σφα την επιλογή λιστική ς μελέτης: εν επιλογή ημερότητα την επιλογή ς μελέτης: α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: α την επιλογή ρμόδιου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: α την επιλογή σφα την επιλογή λιστικούς μελέτης:
      φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: οικεί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: κράτου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: μέλου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: ή χώρα την επιλογή ς μελέτης:87,   το οποί σύμφωνα με:ο       πρέπει ν επιλογή α την επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εν επιλογή ισχύ κα την επιλογή τά τον επιλογή 
  ,  ,         χρόν επιλογή ο υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άλλως μελέτης: στην επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση που για την εκπόνηση της μελέτης: δεν επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρετα την επιλογή ι σε α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τό χρόν επιλογή ος μελέτης:
,       (3)      ισχύος μελέτης: πρέπει ν επιλογή α την επιλογή έχει εκδοθεί σύμφωνα με: έως μελέτης: τρεις μελέτης: μή ν επιλογή ες μελέτης: πριν επιλογή α την επιλογή πό την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του για την εκπόνηση της μελέτης:88.

   -        (Οι Έλλην επιλογή ες μελέτης: μελετητές μελέτης: φυ για την εκπόνηση της μελέτης:σικά πρόσωπα την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ί σύμφωνα με:ωση του για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΦΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας πρώην επιλογή 
)           ΕΤΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ή άλλου για την εκπόνηση της μελέτης: τυ για την εκπόνηση της μελέτης:χόν επιλογή α την επιλογή σφα την επιλογή λιστικού οργα την επιλογή ν επιλογή ισμού όπου για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι α την επιλογή σφα την επιλογή λισμέν επιλογή οι για την επιλογή την επιλογή 

     .κάλυ για την εκπόνηση της μελέτης:ψη κύρια την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι επικου για την εκπόνηση της μελέτης:ρική ς μελέτης: α την επιλογή σφάλισή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:

     /     Οι εγκα την επιλογή τεστημέν επιλογή ες μελέτης: στην επιλογή Ελλάδα την επιλογή ετα την επιλογή ιρεί σύμφωνα με:ες μελέτης: Γρα την επιλογή φεί σύμφωνα με:α την επιλογή Μελετών επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή 
   (    )  α την επιλογή ποδεικτικό α την επιλογή σφα την επιλογή λιστική ς μελέτης: εν επιλογή ημερότητα την επιλογή ς μελέτης: κύρια την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι επικου για την εκπόνηση της μελέτης:ρική ς μελέτης: α την επιλογή σφάλισης μελέτης: για την επιλογή το

      (  (  )   προσωπικό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: με σχέση εξα την επιλογή ρτημέν επιλογή ης μελέτης: εργα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: ΕΦΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας πρώην επιλογή ΕΤΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας για την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:
 –    ),  (  (  )     ).  α την επιλογή σφα την επιλογή λισμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: μέλη του για την εκπόνηση της μελέτης: ΤΕΕ ΕΦΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας πρώην επιλογή ΙΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας για την επιλογή το λοιπό προσωπικό Δεν επιλογή 

     ,  α την επιλογή ποτελούν επιλογή α την επιλογή πόδειξη εν επιλογή ημερότητα την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: προσφέρου για την εκπόνηση της μελέτης:σα την επιλογή ς μελέτης: ετα την επιλογή ιρί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: α την επιλογή ποδεικτικά
     -    α την επιλογή σφα την επιλογή λιστική ς μελέτης: εν επιλογή ημερότητα την επιλογή ς μελέτης: των επιλογή φυ για την εκπόνηση της μελέτης:σικών επιλογή προσώπων επιλογή μελετητών επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: στελεχών επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή το

    .     (   πτυ για την εκπόνηση της μελέτης:χί σύμφωνα με:ο της μελέτης: ετα την επιλογή ιρί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: ως μελέτης: ετα την επιλογή ί σύμφωνα με:ροι Οι α την επιλογή λλοδα την επιλογή ποί σύμφωνα με: προσφέρον επιλογή τες μελέτης: φυ για την εκπόνηση της μελέτης:σικά κα την επιλογή ι ν επιλογή ομικά
),      ,    πρόσωπα την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: δεν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τα την επιλογή άν επιλογή ω α την επιλογή ποδεικτικά υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή η δή λωση περί σύμφωνα με:

    ,        του για την εκπόνηση της μελέτης: ότι δεν επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή σχολούν επιλογή προσωπικό για την επιλογή το οποί σύμφωνα με:ο υ για την εκπόνηση της μελέτης:πάρχει υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρέωση α την επιλογή σφάλισης μελέτης: σε
  .    ,  ημεδα την επιλογή πούς μελέτης: α την επιλογή σφα την επιλογή λιστικούς μελέτης: οργα την επιλογή ν επιλογή ισμούς μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή σχολούν επιλογή τέτοιο προσωπικό πρέπει ν επιλογή α την επιλογή 

    .υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή σχετικό α την επιλογή ποδεικτικό α την επιλογή σφα την επιλογή λιστική ς μελέτης: εν επιλογή ημερότητα την επιλογή ς μελέτης:

2)           β) τους όρους της παρούσας Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποδεικτικό φορολογική ς μελέτης: εν επιλογή ημερότητα την επιλογή ς μελέτης: α την επιλογή πό την επιλογή α την επιλογή ρμόδια την επιλογή α την επιλογή ρχή του για την εκπόνηση της μελέτης: οικεί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης:
   κράτου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: μέλου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: ή χώρα την επιλογή ς μελέτης:89,   το οποί σύμφωνα με:ο         πρέπει ν επιλογή α την επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εν επιλογή ισχύ κα την επιλογή τά τον επιλογή χρόν επιλογή ο υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης:

, ,         ,   του για την εκπόνηση της μελέτης: άλλως μελέτης: στην επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση που για την εκπόνηση της μελέτης: δεν επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρετα την επιλογή ι σε α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τό χρόν επιλογή ος μελέτης: ισχύος μελέτης: πρέπει ν επιλογή α την επιλογή έχει
   (3)      εκδοθεί σύμφωνα με: έως μελέτης: τρεις μελέτης: μή ν επιλογή ες μελέτης: πριν επιλογή α την επιλογή πό την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του για την εκπόνηση της μελέτης:90.

     /     Οι Έλλην επιλογή ες μελέτης: μελετητές μελέτης: κα την επιλογή ι Ετα την επιλογή ιρεί σύμφωνα με:ες μελέτης: Γρα την επιλογή φεί σύμφωνα με:α την επιλογή Μελετών επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή ποδεικτικό της μελέτης:
 . . . α την επιλογή ρμόδια την επιλογή ς μελέτης: ΔΟΥ

          Οι α την επιλογή λλοδα την επιλογή ποί σύμφωνα με: προσφέρον επιλογή τες μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή η δή λωση περί σύμφωνα με: του για την εκπόνηση της μελέτης: ότι δεν επιλογή έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή 
    .      υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρέωση κα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: φόρων επιλογή στην επιλογή Ελλάδα την επιλογή Σε περί σύμφωνα με:πτωση που για την εκπόνηση της μελέτης: έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τέτοια την επιλογή 

,       . . .υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρέωση υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή σχετικό α την επιλογή ποδεικτικό της μελέτης: οικεί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: ΔΟΥ

3)           β) τους όρους της παρούσας υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή η δή λωση του για την εκπόνηση της μελέτης: προσφέρον επιλογή τος μελέτης: ότι δεν επιλογή έχει εκδοθεί σύμφωνα με: δικα την επιλογή στική ή διοικητική 
           α την επιλογή πόφα την επιλογή ση με τελεσί σύμφωνα με:δικη κα την επιλογή ι δεσμευ για την εκπόνηση της μελέτης:τική ισχύ για την επιλογή την επιλογή α την επιλογή θέτηση των επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρεώσεών επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:

        .όσον επιλογή α την επιλογή φορά στην επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολή φόρων επιλογή ή εισφορών επιλογή κοιν επιλογή ων επιλογή ική ς μελέτης: α την επιλογή σφάλισης μελέτης:

22.1.2Α      18.1.2   ,    Για την επιλογή τις μελέτης: περιπτώσεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: πιστοποιητικό α την επιλογή πό τη
      Διεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ση Προγρα την επιλογή μμα την επιλογή τισμού κα την επιλογή ι Συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τον επιλογή ισμού της μελέτης: Επιθεώρησης μελέτης: Εργα την επιλογή σια την επιλογή κών επιλογή 

,  Σχέσεων επιλογή       (3)      που για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή έχει εκδοθεί σύμφωνα με: έως μελέτης: τρεις μελέτης: μή ν επιλογή ες μελέτης: πριν επιλογή α την επιλογή πό την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του για την εκπόνηση της μελέτης:91,  α την επιλογή πό το
            οποί σύμφωνα με:ο ν επιλογή α την επιλογή προκύπτου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή οι πράξεις μελέτης: επιβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: προστί σύμφωνα με:μου για την εκπόνηση της μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή εκδοθεί σύμφωνα με: σε β) τους όρους της παρούσαςάρος μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:

      (2)      οικον επιλογή ομικού φορέα την επιλογή σε χρον επιλογή ικό διάστημα την επιλογή δύο ετών επιλογή πριν επιλογή α την επιλογή πό την επιλογή ημερομην επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή λή ξης μελέτης:
   . της μελέτης: προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: προσφοράς μελέτης:  
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        ,  Μέχρι ν επιλογή α την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή στεί σύμφωνα με: εφικτή η έκδοση του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή ωτέρω πιστοποιητικού α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τό
      ,    α την επιλογή ν επιλογή τικα την επιλογή θί σύμφωνα με:στα την επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή πό υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή η δή λωση του για την εκπόνηση της μελέτης: οικον επιλογή ομικού φορέα την επιλογή χωρί σύμφωνα με:ς μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι

         επί σύμφωνα με:σημη δή λωση του για την εκπόνηση της μελέτης: ΣΕΠΕ σχετικά με την επιλογή έκδοση του για την εκπόνηση της μελέτης: πιστοποιητικού92.

22.1.3      18.1.5  :Για την επιλογή τις μελέτης: περιπτώσεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρόν επιλογή τος μελέτης:

   ’Για την επιλογή την επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση β) τους όρους της παρούσας 93,         πιστοποιητικό που για την εκπόνηση της μελέτης: εκδί σύμφωνα με:δετα την επιλογή ι α την επιλογή πό την επιλογή α την επιλογή ρμόδια την επιλογή δικα την επιλογή στική ή 
       ,       διοικητική α την επιλογή ρχή του για την εκπόνηση της μελέτης: οικεί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: κράτου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: μέλου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: ή χώρα την επιλογή ς μελέτης: το οποί σύμφωνα με:ο ν επιλογή α την επιλογή έχει εκδοθεί σύμφωνα με: έως μελέτης:

 (3)      τρεις μελέτης: μή ν επιλογή ες μελέτης: πριν επιλογή α την επιλογή πό την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του για την εκπόνηση της μελέτης:94.     Ειδικότερα την επιλογή για την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: οικον επιλογή ομικούς μελέτης: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης:
    ,       που για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εγκα την επιλογή τεστημέν επιλογή οι στην επιλογή Ελλάδα την επιλογή τα την επιλογή πιστοποιητικά ότι δεν επιλογή τελούν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πό

,           πτώχευ για την εκπόνηση της μελέτης:ση πτωχευ για την εκπόνηση της μελέτης:τικό συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςιβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σμό ή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πό α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή γκα την επιλογή στική δια την επιλογή χεί σύμφωνα με:ριση ή ότι δεν επιλογή έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή 
   ,       υ για την εκπόνηση της μελέτης:πα την επιλογή χθεί σύμφωνα με: σε δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή εξυ για την εκπόνηση της μελέτης:γί σύμφωνα με:α την επιλογή ν επιλογή σης μελέτης: εκδί σύμφωνα με:δον επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή πό το α την επιλογή ρμόδιο πρωτοδικεί σύμφωνα με:ο της μελέτης: έδρα την επιλογή ς μελέτης:

  .            του για την εκπόνηση της μελέτης: οικον επιλογή ομικού φορέα την επιλογή Το πιστοποιητικό ότι το ν επιλογή ομικό πρόσωπο δεν επιλογή έχει τεθεί σύμφωνα με: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πό
           εκκα την επιλογή θάριση με δικα την επιλογή στική α την επιλογή πόφα την επιλογή ση εκδί σύμφωνα με:δετα την επιλογή ι α την επιλογή πό το οικεί σύμφωνα με:ο Πρωτοδικεί σύμφωνα με:ο της μελέτης: έδρα την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:
 ,           οικον επιλογή ομικού φορέα την επιλογή το δε πιστοποιητικό ότι δεν επιλογή έχει τεθεί σύμφωνα με: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πό εκκα την επιλογή θάριση με α την επιλογή πόφα την επιλογή ση

     . . . .,       ,   των επιλογή ετα την επιλογή ί σύμφωνα με:ρων επιλογή εκδί σύμφωνα με:δετα την επιλογή ι α την επιλογή πό το Γ ΕΜΗ σύμφων επιλογή α την επιλογή με τις μελέτης: κεί σύμφωνα με:μεν επιλογή ες μελέτης: δια την επιλογή τάξεις μελέτης: ως μελέτης: κάθε
 .   -      φορά ισχύου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή Οι μελετητές μελέτης: φυ για την εκπόνηση της μελέτης:σικά πρόσωπα την επιλογή δεν επιλογή προσκομί σύμφωνα με:ζου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή πιστοποιητικό περί σύμφωνα με: μη

  .        θέσεως μελέτης: σε εκκα την επιλογή θάριση Ειδικά η μη α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή στολή των επιλογή επιχειρημα την επιλογή τικών επιλογή δρα την επιλογή στηριοτή των επιλογή 
  ,       ,του για την εκπόνηση της μελέτης: οικον επιλογή ομικού φορέα την επιλογή για την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: εγκα την επιλογή τεστημέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: στην επιλογή Ελλάδα την επιλογή οικον επιλογή ομικούς μελέτης: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης:

        α την επιλογή ποδεικν επιλογή ύετα την επιλογή ι μέσω της μελέτης: ηλεκτρον επιλογή ική ς μελέτης: πλα την επιλογή τφόρμα την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή εξάρτητης μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή ς μελέτης: Δημοσί σύμφωνα με:ων επιλογή 
Εσόδων επιλογή 95. 

   ’, ’, ’, ’, ’, ’  ’Για την επιλογή τις μελέτης: περιπτώσεις μελέτης: α την επιλογή γ δ ε στ ζ κα την επιλογή ι η 96,    υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή η δή λωση  ,του για την εκπόνηση της μελέτης: προσφέρον επιλογή τος μελέτης: 97ότι
        δεν επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τρέχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή στο πρόσωπό του για την εκπόνηση της μελέτης: οι οριζόμεν επιλογή οι λόγοι α την επιλογή ποκλεισμού98. 

   ’Για την επιλογή την επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση θ 99,   .    πιστοποιητικό α την επιλογή ρμόδια την επιλογή ς μελέτης: α την επιλογή ρχή ς μελέτης: Για την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: εγκα την επιλογή τεστημέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: στην επιλογή 
  -   ,     . . .,   Ελλάδα την επιλογή μελετητές μελέτης: φυ για την εκπόνηση της μελέτης:σικά πρόσωπα την επιλογή προσκομί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι πιστοποιητικό του για την εκπόνηση της μελέτης: Τ ΕΕ ή του για την εκπόνηση της μελέτης:

  (         )α την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:στοιχου για την εκπόνηση της μελέτης: επιμελητηρί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: ότα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τό έχει πειθα την επιλογή ρχικές μελέτης: εξου για την εκπόνηση της μελέτης:σί σύμφωνα με:ες μελέτης: επί σύμφωνα με: των επιλογή μελών επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:
   ,       .  περί σύμφωνα με: μη διάπρα την επιλογή ξης μελέτης: πα την επιλογή ρα την επιλογή πτώμα την επιλογή τος μελέτης: για την επιλογή το οποί σύμφωνα με:ο επιβ) τους όρους της παρούσαςλή θηκε πειθα την επιλογή ρχική ποιν επιλογή ή Τα την επιλογή 

 /  ,     - , Γρα την επιλογή φεί σύμφωνα με:α την επιλογή Ετα την επιλογή ιρεί σύμφωνα με:ες μελέτης: Μελετών επιλογή κα την επιλογή θώς μελέτης: κα την επιλογή ι τα την επιλογή φυ για την εκπόνηση της μελέτης:σικά πρόσωπα την επιλογή μελετητές μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή εξάρτητα την επιλογή 
    (   ),      α την επιλογή πό την επιλογή χώρα την επιλογή εγκα την επιλογή τάστα την επιλογή σης μελέτης: Ελλάδα την επιλογή ή α την επιλογή λλοδα την επιλογή πή τα την επιλογή οποί σύμφωνα με:α την επιλογή δεν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πόκειν επιλογή τα την επιλογή ι στου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: άν επιλογή ω

 ,        ,πειθα την επιλογή ρχικούς μελέτης: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή πιστοποιητικό του για την εκπόνηση της μελέτης: φορέα την επιλογή στον επιλογή οποί σύμφωνα με:ο υ για την εκπόνηση της μελέτης:πόκειν επιλογή τα την επιλογή ι
       ,   εφόσον επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τός μελέτης: έχει πειθα την επιλογή ρχικές μελέτης: εξου για την εκπόνηση της μελέτης:σί σύμφωνα με:ες μελέτης: στα την επιλογή μέλη του για την εκπόνηση της μελέτης: δια την επιλογή φορετικά υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή 

  : )      )   υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή η δή λωση ότι α την επιλογή δεν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πάρχει πειθα την επιλογή ρχικός μελέτης: φορέα την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι β) τους όρους της παρούσας δεν επιλογή έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή δια την επιλογή πράξει
  . σοβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ρό επα την επιλογή γγελμα την επιλογή τικό πα την επιλογή ράπτωμα την επιλογή 

22.1.4 Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας             ν επιλογή το κράτος μελέτης: μέλος μελέτης: ή χώρα την επιλογή δεν επιλογή εκδί σύμφωνα με:δει έγγρα την επιλογή φα την επιλογή ή πιστοποιητικά που για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή 
       ,   22.1.1, 22.1.2  22.1.3κα την επιλογή λύπτου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή όλες μελέτης: τις μελέτης: περιπτώσεις μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρον επιλογή τα την επιλογή ι ως μελέτης: άν επιλογή ω υ για την εκπόνηση της μελέτης:πό κα την επιλογή ι

. ',           περ β) τους όρους της παρούσας το έγγρα την επιλογή φο ή το πιστοποιητικό μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή τικα την επιλογή θί σύμφωνα με:στα την επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή πό έν επιλογή ορκη β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ί σύμφωνα με:ωση
,           ,  ή στα την επιλογή κράτη μέλη ή στις μελέτης: χώρες μελέτης: όπου για την εκπόνηση της μελέτης: δεν επιλογή προβ) τους όρους της παρούσαςλέπετα την επιλογή ι έν επιλογή ορκη β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ί σύμφωνα με:ωση α την επιλογή πό υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή η

        ,δή λωση του για την εκπόνηση της μελέτης: εν επιλογή δια την επιλογή φερομέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: εν επιλογή ώπιον επιλογή α την επιλογή ρμόδια την επιλογή ς μελέτης: δικα την επιλογή στική ς μελέτης: ή διοικητική ς μελέτης: α την επιλογή ρχή ς μελέτης:
        συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςολα την επιλογή ιογράφου για την εκπόνηση της μελέτης: ή α την επιλογή ρμόδιου για την εκπόνηση της μελέτης: επα την επιλογή γγελμα την επιλογή τικού ή εμπορικού οργα την επιλογή ν επιλογή ισμού του για την εκπόνηση της μελέτης: κράτου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:

            μέλου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: ή της μελέτης: χώρα την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή γωγή ς μελέτης: ή της μελέτης: χώρα την επιλογή ς μελέτης: όπου για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εγκα την επιλογή τεστημέν επιλογή ος μελέτης: ο οικον επιλογή ομικός μελέτης:
.φορέα την επιλογή ς μελέτης:

    ,   ,   Οι α την επιλογή ρμόδιες μελέτης: δημόσιες μελέτης: α την επιλογή ρχές μελέτης: πα την επιλογή ρέχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή όπου για την εκπόνηση της μελέτης: κρί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή γκα την επιλογή ί σύμφωνα με:ο επί σύμφωνα με:σημη δή λωση στην επιλογή 
              οποί σύμφωνα με:α την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρετα την επιλογή ι ότι δεν επιλογή εκδί σύμφωνα με:δον επιλογή τα την επιλογή ι τα την επιλογή εν επιλογή λόγω έγγρα την επιλογή φα την επιλογή ή τα την επιλογή πιστοποιητικά ή ότι τα την επιλογή 

         . έγγρα την επιλογή φα την επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τά δεν επιλογή κα την επιλογή λύπτου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή όλες μελέτης: τις μελέτης: περιπτώσεις μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρον επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή ν επιλογή ωτέρω
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        Οι επί σύμφωνα με:σημες μελέτης: δηλώσεις μελέτης: κα την επιλογή θί σύμφωνα με:στα την επιλογή ν επιλογή τα την επιλογή ι δια την επιλογή θέσιμες μελέτης: μέσω του για την εκπόνηση της μελέτης: επιγρα την επιλογή μμικού α την επιλογή ποθετηρί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης:
 (πιστοποιητικών επιλογή e-Certis)100   81  . 4412/2016του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή .

     ,        Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή δια την επιλογή πιστωθεί σύμφωνα με: με οποιον επιλογή δή ποτε τρόπο ότι στην επιλογή εν επιλογή λόγω χώρα την επιλογή εκδί σύμφωνα με:δον επιλογή τα την επιλογή ι τα την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πόψη
,     .πιστοποιητικά η προσφορά του για την εκπόνηση της μελέτης: δια την επιλογή γων επιλογή ιζόμεν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή πορρί σύμφωνα με:πτετα την επιλογή ι

22.1.5      18.1.10  Για την επιλογή την επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης:  της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:,    υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή η δή λωση του για την εκπόνηση της μελέτης:
            προσφέρον επιλογή τος μελέτης: ότι δεν επιλογή έχει εκδοθεί σύμφωνα με: σε β) τους όρους της παρούσαςάρος μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή πόφα την επιλογή ση α την επιλογή ποκλεισμού σύμφων επιλογή α την επιλογή με το

 74  . 4412/2016.άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

22.2.    :Δικαιολογητικά πλή διαδικασίαρωσης αξίας  κριτηρίων επιλογή διαδικασίας αξίας  

22.2.1    Προς μελέτης: α την επιλογή πόδειξη της μελέτης:      καταλληλότητας αξίας  για την άσκηση της αξίας  δραστηριότητάς αξίας  
 :του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:

( )          α την επιλογή οι προσφέρον επιλογή τες μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εγκα την επιλογή τεστημέν επιλογή οι στην επιλογή Ελλάδα την επιλογή προσκομί σύμφωνα με:ζου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή Πτυ για την εκπόνηση της μελέτης:χί σύμφωνα με:ο
        ,  : Μελετητή ή Γρα την επιλογή φεί σύμφωνα με:ων επιλογή Μελετών επιλογή για την επιλογή τις μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:στοιχες μελέτης: κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:ες μελέτης: μελετών επιλογή ως μελέτης: εξή ς μελέτης:

1    13  –     στην επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή μελέτης μελέτης: ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΥΛΙΚΩΝ ΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7ΓΩΝ προϋπολογισμού
18.202,55€
2    27  –    στην επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή μελέτης μελέτης: ΠΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7ΙΒΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ προϋπολογισμού
16.509,29€
3    16 –    15.662,66€στην επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή μελέτης μελέτης: ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΟΓΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΦΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΣ προϋπολογισμού
4    01–    15.662,66€στην επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή μελέτης μελέτης: ΧΩΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7ΟΤΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΞ-9ΟΒ) με θέμα «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του ν.ΙΚΕΣΜΕΛΕΤΕΣ προϋπολογισμού
5    20  – -   στην επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή μελέτης μελέτης: ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΥΔΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7ΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 18.625,86 €προϋπολογισμού
6    3 –    6.349,73€στην επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή μελέτης μελέτης: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣΜΕΛΕΤΕΣ προϋπολογισμού

( )            β) τους όρους της παρούσας Οι προσφέρον επιλογή τες μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εγκα την επιλογή τεστημέν επιλογή οι σε λοιπά κράτη μέλη της μελέτης: Ευ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωπα την επιλογή ϊκή ς μελέτης:
        Έν επιλογή ωσης μελέτης: προσκομί σύμφωνα με:ζου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τις μελέτης: δηλώσεις μελέτης: κα την επιλογή ι πιστοποιητικά που για την εκπόνηση της μελέτης: περιγράφον επιλογή τα την επιλογή ι στο

 XI     . 4412/2016. Πα την επιλογή ράρτημα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:Προσα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τος μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ 94) είτε και σε του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

( )           γ Οι προσφέρον επιλογή τες μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εγκα την επιλογή τεστημέν επιλογή οι σε κράτος μελέτης: μέλος μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: Ευ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωπα την επιλογή ϊκού
  ( . . )           Οικον επιλογή ομικού Χώρου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΟΧ ή σε τρί σύμφωνα με:τες μελέτης: χώρες μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογράψει κα την επιλογή ι κυ για την εκπόνηση της μελέτης:ρώσει τη

,            ΣΔΣ στο β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή θμό που για την εκπόνηση της μελέτης: η υ για την εκπόνηση της μελέτης:πό α την επιλογή ν επιλογή άθεση δημόσια την επιλογή σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση κα την επιλογή λύπτετα την επιλογή ι α την επιλογή πό τα την επιλογή Πα την επιλογή ρα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τα την επιλογή 
1, 2, 4  5           I κα την επιλογή ι κα την επιλογή ι τις μελέτης: γεν επιλογή ικές μελέτης: σημειώσεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: σχετικού με την επιλογή Έν επιλογή ωσηΠροσα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τος μελέτης: της μελέτης:

  ,           ως μελέτης: άν επιλογή ω Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: ή σε τρί σύμφωνα με:τες μελέτης: χώρες μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: δεν επιλογή εμπί σύμφωνα με:πτου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή στην επιλογή προηγούμεν επιλογή η περί σύμφωνα με:πτωση
           κα την επιλογή ι έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή άψει διμερεί σύμφωνα με:ς μελέτης: ή πολυ για την εκπόνηση της μελέτης:μερεί σύμφωνα με:ς μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφων επιλογή ί σύμφωνα με:ες μελέτης: με την επιλογή Έν επιλογή ωση σε θέμα την επιλογή τα την επιλογή 

   ,    δια την επιλογή δικα την επιλογή σιών επιλογή α την επιλογή ν επιλογή άθεσης μελέτης: δημοσί σύμφωνα με:ων επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων επιλογή προσκομί σύμφωνα με:ζου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή πιστοποιητικό
    .      α την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:στοιχου για την εκπόνηση της μελέτης: επα την επιλογή γγελμα την επιλογή τικού ή εμπορικού μητρώου για την εκπόνηση της μελέτης: Στην επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση που για την εκπόνηση της μελέτης: χώρα την επιλογή δεν επιλογή 

  ,          τηρεί σύμφωνα με: τέτοιο μητρώο το έγγρα την επιλογή φο ή το πιστοποιητικό μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή τικα την επιλογή θί σύμφωνα με:στα την επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή πό
  ,    -         έν επιλογή ορκη β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ί σύμφωνα με:ωση ή στα την επιλογή κράτη μέλη ή στις μελέτης: χώρες μελέτης: όπου για την εκπόνηση της μελέτης: δεν επιλογή προβ) τους όρους της παρούσαςλέπετα την επιλογή ι έν επιλογή ορκη

,         β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ί σύμφωνα με:ωση α την επιλογή πό υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή η δή λωση του για την εκπόνηση της μελέτης: εν επιλογή δια την επιλογή φερομέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: εν επιλογή ώπιον επιλογή α την επιλογή ρμόδια την επιλογή ς μελέτης: δικα την επιλογή στική ς μελέτης: ή 
 ,       διοικητική ς μελέτης: α την επιλογή ρχή ς μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςολα την επιλογή ιογράφου για την εκπόνηση της μελέτης: ή α την επιλογή ρμόδιου για την εκπόνηση της μελέτης: επα την επιλογή γγελμα την επιλογή τικού ή εμπορικού
          οργα την επιλογή ν επιλογή ισμού της μελέτης: χώρα την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή γωγή ς μελέτης: ή της μελέτης: χώρα την επιλογή ς μελέτης: όπου για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εγκα την επιλογή τεστημέν επιλογή ος μελέτης: ο
           οικον επιλογή ομικός μελέτης: φορέα την επιλογή ς μελέτης: ότι δεν επιλογή τηρεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι τέτοιο μητρώο κα την επιλογή ι ότι α την επιλογή σκεί σύμφωνα με: τη δρα την επιλογή στηριότητα την επιλογή 

  17.1  .του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:

     ), )  )  ,   Τα την επιλογή ως μελέτης: άν επιλογή ω δικα την επιλογή ιολογητικά υ για την εκπόνηση της μελέτης:πό α την επιλογή β) τους όρους της παρούσας κα την επιλογή ι γ γί σύμφωνα με:ν επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή ποδεκτά εφόσον επιλογή έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή εκδοθεί σύμφωνα με:
  (30)       ,     έως μελέτης: τριάν επιλογή τα την επιλογή εργάσιμες μελέτης: ημέρες μελέτης: πριν επιλογή α την επιλογή πό την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: εκτός μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή σύμφων επιλογή α την επιλογή με τις μελέτης:

      ειδικότερες μελέτης: δια την επιλογή τάξεις μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τών επιλογή φέρου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκεκριμέν επιλογή ο χρόν επιλογή ο ισχύος μελέτης:101.
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22.2.2   Η    Οικονομική διαδικασία και χρηματοοικονομική διαδικασία επάρκεια   α την επιλογή ποδεικν επιλογή ύετα την επιλογή ι ως μελέτης:
 α την επιλογή κολούθως μελέτης: 102: 

 ΔΕΝΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΙΤΕΙΤΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΙ

22.2.3  Η     τεχνική διαδικασία και επαγγελματική διαδικασία ικανότητα     α την επιλογή ποδεικν επιλογή ύετα την επιλογή ι ως μελέτης: α την επιλογή κολούθως μελέτης: 103:

   ,        Εκ των επιλογή οικον επιλογή ομικών επιλογή φορέων επιλογή οι μεν επιλογή προσφέρον επιλογή τες μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εγκα την επιλογή τεστημέν επιλογή οι στην επιλογή 
         Ελλάδα την επιλογή α την επιλογή ποδεικν επιλογή ύου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή την επιλογή Τεχν επιλογή ική κα την επιλογή ι Επα την επιλογή γγελμα την επιλογή τική Ικα την επιλογή ν επιλογή ότητα την επιλογή με το Πτυ για την εκπόνηση της μελέτης:χί σύμφωνα με:ο

   .Μελετητή ή Γρα την επιλογή φεί σύμφωνα με:ων επιλογή Μελετών επιλογή 
        Οι α την επιλογή λλοδα την επιλογή ποί σύμφωνα με: α την επιλογή ποδεικν επιλογή ύου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή την επιλογή Τεχν επιλογή ική κα την επιλογή ι Επα την επιλογή γγελμα την επιλογή τική Ικα την επιλογή ν επιλογή ότητα την επιλογή με

      IX    2004/18  α την επιλογή ποδεδειγμέν επιλογή η εγγρα την επιλογή φή σε Μητρώα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: Πα την επιλογή ρα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τος μελέτης: Γ της μελέτης: οδηγί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: ΕΚ ή 
     ,       στα την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:στοιχα την επιλογή μητρώα την επιλογή των επιλογή χωρών επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: κα την επιλογή ι με την επιλογή γεν επιλογή ική εμπειρί σύμφωνα με:α την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:στοιχη α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή ς μελέτης:
        –   /  που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή πορρέει α την επιλογή πό την επιλογή εγγρα την επιλογή φή στο Μητρώο Μελετητών επιλογή Ετα την επιλογή ιρειών επιλογή Γρα την επιλογή φεί σύμφωνα με:ων επιλογή 

,         Μελετών επιλογή δηλα την επιλογή δή στελεχια την επιλογή κό δυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή μικό με εμπειρί σύμφωνα με:α την επιλογή σε α την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:στοιχες μελέτης: κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:ες μελέτης:
,     39   .3316/05  (       μελετών επιλογή κα την επιλογή τά το άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: Ν που για την εκπόνηση της μελέτης: δια την επιλογή τηρεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι σε ισχύ σύμφων επιλογή α την επιλογή με το

 377  .4412/2016),  :άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή ως μελέτης: εξή ς μελέτης:

     13,    8  .Για την επιλογή την επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή μελέτης μελέτης: έν επιλογή α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:λάχιστον επιλογή στέλεχος μελέτης: ετούς μελέτης: εμπειρί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:

     27,    4  .Για την επιλογή την επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή μελέτης μελέτης: έν επιλογή α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:λάχιστον επιλογή στέλεχος μελέτης: ετούς μελέτης: εμπειρί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:

     9,    4  .Για την επιλογή την επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή μελέτης μελέτης: έν επιλογή α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:λάχιστον επιλογή στέλεχος μελέτης: ετούς μελέτης: εμπειρί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:

     3,    4  .Για την επιλογή την επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή μελέτης μελέτης: έν επιλογή α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:λάχιστον επιλογή στέλεχος μελέτης: ετούς μελέτης: εμπειρί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:

     20,    4  .Για την επιλογή την επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή μελέτης μελέτης: έν επιλογή α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:λάχιστον επιλογή στέλεχος μελέτης: ετούς μελέτης: εμπειρί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:

     16,    4  .Για την επιλογή την επιλογή κα την επιλογή τηγορί σύμφωνα με:α την επιλογή μελέτης μελέτης: έν επιλογή α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:λάχιστον επιλογή στέλεχος μελέτης: ετούς μελέτης: εμπειρί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:

        Οι οικον επιλογή ομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εγγεγρα την επιλογή μμέν επιλογή οι σε  επίσημου Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας ς αξίας  καταλόγου Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας  ς μελέτης: ή 
        δια την επιλογή θέτου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή πιστοποιητικό α την επιλογή πό οργα την επιλογή ν επιλογή ισμούς μελέτης: πιστοποί σύμφωνα με:ησης μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμορφών επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι με τα την επιλογή 

  ,       ευ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωπα την επιλογή ϊκά πρότυ για την εκπόνηση της μελέτης:πα την επιλογή πιστοποί σύμφωνα με:ησης μελέτης: κα την επιλογή τά την επιλογή έν επιλογή ν επιλογή οια την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: Πα την επιλογή ρα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τος μελέτης: VII του για την εκπόνηση της μελέτης:
   .  4412/2016,      Προσα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τος μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ 94) είτε και σε του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή μπορούν επιλογή ν επιλογή α την επιλογή προσκομί σύμφωνα με:ζου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή στις μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή θέτου για την εκπόνηση της μελέτης:σες μελέτης:

          α την επιλογή ρχές μελέτης: πιστοποιητικό εγγρα την επιλογή φή ς μελέτης: εκδιδόμεν επιλογή ο α την επιλογή πό την επιλογή α την επιλογή ρμόδια την επιλογή α την επιλογή ρχή ή το πιστοποιητικό
      ,     που για την εκπόνηση της μελέτης: εκδί σύμφωνα με:δετα την επιλογή ι α την επιλογή πό τον επιλογή α την επιλογή ρμόδιο οργα την επιλογή ν επιλογή ισμό πιστοποί σύμφωνα με:ησης μελέτης: κα την επιλογή τά τα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο

83 . 4412/2016    22.2.5   ν επιλογή κα την επιλογή ι στην επιλογή πα την επιλογή ράγρα την επιλογή φο του για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρόν επιλογή τος μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης:.

22.2.4        Δικαιολογητικά για πρότυ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας πα διασφάλισης αξίας  ποιότητας αξίας  και πρότυ Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας πα
 περιβαλλοντική διαδικασίας αξίας  διαχείρισης αξίας  104

 ΔΕΝΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΙΤΕΙΤΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΙ

22.2.5           Οι οικον επιλογή ομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εγγεγρα την επιλογή μμέν επιλογή οι σε επί σύμφωνα με:σημου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή λόγου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: ή 
      δια την επιλογή θέτου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή πιστοποιητικό α την επιλογή πό οργα την επιλογή ν επιλογή ισμούς μελέτης: πιστοποί σύμφωνα με:ησης μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μ    μορφών επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι με τα την επιλογή 
  ,      VII  ευ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωπα την επιλογή ϊκά πρότυ για την εκπόνηση της μελέτης:πα την επιλογή πιστοποί σύμφωνα με:ησης μελέτης: κα την επιλογή τά την επιλογή έν επιλογή ν επιλογή οια την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:Πα την επιλογή ρα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τος μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:

 '  . 4412/2016, ,    ,  Προσα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τος μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή μπορούν επιλογή για την επιλογή την επιλογή εκάστοτε σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση ν επιλογή α την επιλογή 
         υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή στις μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή θέτου για την εκπόνηση της μελέτης:σες μελέτης: α την επιλογή ρχές μελέτης: πιστοποιητικό εγγρα την επιλογή φή ς μελέτης: εκδιδόμεν επιλογή ο α την επιλογή πό την επιλογή 

    α την επιλογή ρμόδια την επιλογή α την επιλογή ρχή ή το πιστοποιητι        κό που για την εκπόνηση της μελέτης: εκδί σύμφωνα με:δετα την επιλογή ι α την επιλογή πό τον επιλογή α την επιλογή ρμόδιο οργα την επιλογή ν επιλογή ισμό
.πιστοποί σύμφωνα με:ησης μελέτης:

           Στα την επιλογή πιστοποιητικά α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τά α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρον επιλογή τα την επιλογή ι τα την επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικά β) τους όρους της παρούσαςάσει των επιλογή οποί σύμφωνα με:ων επιλογή έγιν επιλογή ε η
            εγγρα την επιλογή φή των επιλογή εν επιλογή λόγω οικον επιλογή ομικών επιλογή φορέων επιλογή στον επιλογή επί σύμφωνα με:σημο κα την επιλογή τάλογο ή η πιστοποί σύμφωνα με:ηση

      . κα την επιλογή ι η κα την επιλογή τάτα την επιλογή ξη στον επιλογή εν επιλογή λόγω κα την επιλογή τάλογο
        Η πιστοποιούμεν επιλογή η εγγρα την επιλογή φή στου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: επί σύμφωνα με:σημου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή λόγου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: α την επιλογή ρμόδιου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:

   ,       ,οργα την επιλογή ν επιλογή ισμούς μελέτης: ή το πιστοποιητικό που για την εκπόνηση της μελέτης: εκδί σύμφωνα με:δετα την επιλογή ι α την επιλογή πό τον επιλογή οργα την επιλογή ν επιλογή ισμό πιστοποί σύμφωνα με:ησης μελέτης:
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        ,συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ιστά τεκμή ριο κα την επιλογή τα την επιλογή λληλότητα την επιλογή ς μελέτης: όσον επιλογή α την επιλογή φορά τις μελέτης: α την επιλογή πα την επιλογή ιτή σεις μελέτης: ποιοτική ς μελέτης: επιλογή ς μελέτης:
        .τις μελέτης: οποί σύμφωνα με:ες μελέτης: κα την επιλογή λύπτει ο επί σύμφωνα με:σημος μελέτης: κα την επιλογή τάλογος μελέτης: ή το πιστοποιητικό
        Οι οικον επιλογή ομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εγγεγρα την επιλογή μμέν επιλογή οι σε επί σύμφωνα με:σημου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή λόγου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:

       α την επιλογή πα την επιλογή λλάσσον επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή πό την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρέωση υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: των επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικών επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης:
    .α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρον επιλογή τα την επιλογή ι στο πιστοποιητικό εγγρα την επιλογή φή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:

22.3    :Δικαιολογητικά νομιμοποίησης αξίας  προσωρινού αναδόχου Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας 

   ,  ,   Σε περί σύμφωνα με:πτωση ν επιλογή ομικού προσώπου για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλον επιλογή τα την επιλογή ι ηλεκτρον επιλογή ικά στον επιλογή φάκελο
“   ”,       Δικα την επιλογή ιολογητικάΠροσωριν επιλογή ού Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή δόχου για την εκπόνηση της μελέτης: τα την επιλογή ν επιλογή ομιμοποιητικά έγγρα την επιλογή φα την επιλογή α την επιλογή πό τα την επιλογή οποί σύμφωνα με:α την επιλογή 

      προκύπτει η εξου για την εκπόνηση της μελέτης:σί σύμφωνα με:α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή ομί σύμφωνα με:μου για την εκπόνηση της μελέτης: εκπροσώπου για την εκπόνηση της μελέτης:      κα την επιλογή ι τα την επιλογή οποί σύμφωνα με:α την επιλογή πρέπει ν επιλογή α την επιλογή έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή 
   (30)       εκδοθεί σύμφωνα με: έως μελέτης: τριάν επιλογή τα την επιλογή εργάσιμες μελέτης: ημέρες μελέτης: πριν επιλογή α την επιλογή πό την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:105,   εκτός μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή 

         .σύμφων επιλογή α την επιλογή με τις μελέτης: ειδικότερες μελέτης: δια την επιλογή τάξεις μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τών επιλογή φέρου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκεκριμέν επιλογή ο χρόν επιλογή ο ισχύος μελέτης:

    .   . .  :Εάν επιλογή ο προσφέρων επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Ε κα την επιλογή ι ΕΠΕ
1.  ,ΦΕΚ σύστα την επιλογή σης μελέτης:
2.            Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή τί σύμφωνα με:γρα την επιλογή φο του για την εκπόνηση της μελέτης: ισχύον επιλογή τος μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή στα την επιλογή τικού με το ΦΕΚ στο οποί σύμφωνα με:ο έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή δημοσιευ για την εκπόνηση της μελέτης:τεί σύμφωνα με: όλες μελέτης:

         οι μέχρι σή μερα την επιλογή τροποποιή σεις μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τού ή επικυ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωμέν επιλογή ο α την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:γρα την επιλογή φο κωδικοποιημέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης:
 (  )κα την επιλογή τα την επιλογή στα την επιλογή τικού εφόσον επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πάρχει

3.            ΦΕΚ στο οποί σύμφωνα με:ο έχει δημοσιευ για την εκπόνηση της μελέτης:τεί σύμφωνα με: το πρα την επιλογή κτικό ΔΣ εκπροσώπησης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή ομικού
,προσώπου για την εκπόνηση της μελέτης:

4.  .      ,     Πρα την επιλογή κτικό ΔΣ περί σύμφωνα με: έγκρισης μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: στο δια την επιλογή γων επιλογή ισμό στο οποί σύμφωνα με:ο μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή 
   (        περιέχετα την επιλογή ι κα την επιλογή ι εξου για την εκπόνηση της μελέτης:σιοδότηση εφόσον επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τό προβ) τους όρους της παρούσαςλέπετα την επιλογή ι α την επιλογή πό το κα την επιλογή τα την επιλογή στα την επιλογή τικό του για την εκπόνηση της μελέτης:
 )          υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποψηφί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή δόχου για την εκπόνηση της μελέτης: για την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή κα την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή προσφοράς μελέτης: σε περί σύμφωνα με:πτωση που για την εκπόνηση της μελέτης: δεν επιλογή 
             υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογράφει ο ί σύμφωνα με:διος μελέτης: ο ν επιλογή όμιμος μελέτης: εκπρόσωπος μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: φορέα την επιλογή την επιλογή προσφορά κα την επιλογή ι τα την επιλογή λοιπά

       ,α την επιλογή πα την επιλογή ιτούμεν επιλογή α την επιλογή έγγρα την επιλογή φα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: δια την επιλογή γων επιλογή ισμού κα την επιλογή ι ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκεκριμέν επιλογή ο άτομο
5.          Πιστοποιητικό α την επιλογή ρμόδια την επιλογή ς μελέτης: δικα την επιλογή στική ς μελέτης: ή διοικητική ς μελέτης: α την επιλογή ρχή ς μελέτης: περί σύμφωνα με: τροποποιή σεων επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:

 /    . κα την επιλογή τα την επιλογή στα την επιλογή τικού μη λύσης μελέτης: της μελέτης: ετα την επιλογή ιρεί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:
    . , .  , :Εάν επιλογή ο προσφέρων επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι ΟΕ ΕΕ ΙΚΕ

1.         ,  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή τί σύμφωνα με:γρα την επιλογή φο του για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή στα την επιλογή τικού με όλα την επιλογή τα την επιλογή μέχρι σή μερα την επιλογή τροποποιητικά ή 
 ,  ,  ,  φωτοα την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:γρα την επιλογή φο επικυ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή πό δικηγόρο κωδικοποιημέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή στα την επιλογή τικού εφόσον επιλογή 

υ για την εκπόνηση της μελέτης:πάρχει
2.          Πιστοποιητικά α την επιλογή ρμόδια την επιλογή ς μελέτης: δικα την επιλογή στική ς μελέτης: ή διοικητική ς μελέτης: α την επιλογή ρχή ς μελέτης: περί σύμφωνα με: των επιλογή τροποποιή σεων επιλογή 

 του για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή στα την επιλογή τικού
     ,     Σε περί σύμφωνα με:πτωση εγκα την επιλογή τάστα την επιλογή σης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: στην επιλογή α την επιλογή λλοδα την επιλογή πή τα την επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικά σύστα την επιλογή σή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:

          ,  εκδί σύμφωνα με:δον επιλογή τα την επιλογή ι με β) τους όρους της παρούσαςάση την επιλογή ισχύου για την εκπόνηση της μελέτης:σα την επιλογή ν επιλογή ομοθεσί σύμφωνα με:α την επιλογή της μελέτης: χώρα την επιλογή ς μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι εγκα την επιλογή τεστημέν επιλογή α την επιλογή α την επιλογή πό
      .την επιλογή οποί σύμφωνα με:α την επιλογή κα την επιλογή ι εκδί σύμφωνα με:δετα την επιλογή ι το σχετικό πιστοποιητικό
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 23 - :Άρθρο Διάφορα

            Για την επιλογή τη διεξα την επιλογή γωγή του για την εκπόνηση της μελέτης: δια την επιλογή γων επιλογή ισμού έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή εκδοθεί σύμφωνα με: οι πιο κάτω γν επιλογή ωμοδοτή σεις μελέτης: κα την επιλογή ι
α την επιλογή ποφάσεις μελέτης:106:

  ’ . 20Το υ για την εκπόνηση της μελέτης:π α την επιλογή ρ REQ007548733 27.10.2020  ,πρωτογεν επιλογή ές μελέτης: α την επιλογή ί σύμφωνα με:τημα την επιλογή 

  ’ . 6306/14.12.2020    . . «  Η υ για την εκπόνηση της μελέτης:π α την επιλογή ρ σύμφων επιλογή η γν επιλογή ώμη του για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΠ ΠΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7ΙΦΕΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7ΕΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΝΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΤΟΛΙΚΗΣ
  » 2014-2020,ΜΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΚΕΔΟΝΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΣ ΘΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΚΗΣ

  ’  .  60/2021      ,   Η υ για την εκπόνηση της μελέτης:π α την επιλογή ρ α την επιλογή πόφα την επιλογή ση έγκρισης μελέτης: των επιλογή Τευ για την εκπόνηση της μελέτης:χών επιλογή Δημοπράτησης μελέτης: των επιλογή όρων επιλογή 
      1     Δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: κα την επιλογή ι της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:λοποί σύμφωνα με:ησης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποέργου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης: Οικον επιλογή ομική ς μελέτης: Επιτροπή ς μελέτης: Δή μου για την εκπόνηση της μελέτης:

. Θάσου για την εκπόνηση της μελέτης:

         . . 00045   Για την επιλογή την επιλογή πα την επιλογή ρούσα την επιλογή δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή έχει εκδοθεί σύμφωνα με: η α την επιλογή πόφα την επιλογή ση με α την επιλογή ρ πρωτ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΥ για την επιλογή την επιλογή 
      2021 (21α την επιλογή ν επιλογή άληψη υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρέωσης μελέτης: για την επιλογή το οικον επιλογή ομικό έτος μελέτης: REQ008290986 17.03.2021, : Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

91 - 0).ΚΚΟΕΥΣ ΔΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7

     60/2021       ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με τηναριθμό Απόφαση της αξίας  Οικονομική διαδικασίας αξίας  Επιτροπή διαδικασίας αξίας  του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας Δή διαδικασίαμου Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας 
.Θάσου Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας 

   27.04.2021ΘΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

O  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΘΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΟΥ

 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
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ΥΠΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΜΕΙΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

     -      Το κεί σύμφωνα με:μεν επιλογή ο α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τό περιέχει υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσημειώσεις μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποδεί σύμφωνα με:ξεις μελέτης: προς μελέτης: τις μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πηρεσί σύμφωνα με:ες μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης:
  ,      (   )  συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τάσσου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή την επιλογή προκή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξη εν επιλογή ώ πα την επιλογή ρέχει κα την επιλογή ι την επιλογή κα την επιλογή τά την επιλογή ΕΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΗΣΥ ερμην επιλογή ευ για την εκπόνηση της μελέτης:τική 

    .        προσέγγιση κάποιων επιλογή όρων επιλογή της μελέτης: προκή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: Για την επιλογή το λόγο α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τό πρέπει ν επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ρα την επιλογή δί σύμφωνα με:δετα την επιλογή ι με
     ,     τα την επιλογή τεύχη του για την εκπόνηση της μελέτης: δια την επιλογή γων επιλογή ισμού στου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: εν επιλογή δια την επιλογή φερόμεν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: προκειμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ράσχει την επιλογή 

            α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή γκα την επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςοή θεια την επιλογή για την επιλογή την επιλογή ορθή σύν επιλογή τα την επιλογή ξη της μελέτης: προσφοράς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: κα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: εν επιλογή ημερώσει
           .για την επιλογή τον επιλογή τρόπο ερμην επιλογή εί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: των επιλογή όρων επιλογή της μελέτης: προκή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: εφα την επιλογή ρμόζει η υ για την εκπόνηση της μελέτης:πηρεσί σύμφωνα με:α την επιλογή 

(        Το κείμενο της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Προκήρυξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα)

- 40 -

21PROC008543316 2021-04-28



1     . 29  . 1   2  . 4412/2016.Κα την επιλογή τά την επιλογή έν επιλογή ν επιλογή οια την επιλογή της μελέτης: περ της μελέτης: πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
2      .Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπληρών επιλογή ετα την επιλογή ι η επων επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:μί σύμφωνα με:α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή 
3     “ ”  . Μέσω της μελέτης: λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργικότητα την επιλογή ς μελέτης: Επικοιν επιλογή ων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσυ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης:
4  .  122  . 4412/2016.     ' Πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Η προκή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξη σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ει κα την επιλογή τ

          V  ελάχιστον επιλογή τις μελέτης: πληροφορί σύμφωνα με:ες μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: προβ) τους όρους της παρούσαςλέπον επιλογή τα την επιλογή ι στοΜέρος μελέτης: Γ΄ 94) είτε και σε του για την εκπόνηση της μελέτης:Πα την επιλογή ρα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τος μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:
   . 4412/2016.  ,    Προσα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τος μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ 94) είτε και σε του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Επισημα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι ότι μέχρι την επιλογή έκδοση

        ,  τυ για την εκπόνηση της μελέτης:ποποιημέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: εν επιλογή τύπου για την εκπόνηση της μελέτης: προκή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: για την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεις μελέτης: κάτω των επιλογή ορί σύμφωνα με:ων επιλογή οι
 ,    α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή θέτου για την εκπόνηση της μελέτης:σες μελέτης: α την επιλογή ρχές μελέτης: μπορούν επιλογή ν επιλογή α την επιλογή χρησιμοποιούν επιλογή     το α την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:στοιχο τυ για την εκπόνηση της μελέτης:ποποιημέν επιλογή ο έν επιλογή τυ για την εκπόνηση της μελέτης:πο

“  ”,       Προκή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξη Σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή τλών επιλογή τα την επιλογή ς μελέτης: το α την επιλογή πό τη δια την επιλογή δρομή 
http://simap.ted.europa.eu/documents/10184/99166/EL_F02.pdf    κα την επιλογή ι δια την επιλογή μορφών επιλογή ον επιλογή τάς μελέτης: το

.α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή λόγως μελέτης:
5      ' . 158/2016      Το ΤΕΥΔ εγκρί σύμφωνα με:θηκε με την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:π α την επιλογή ριθμ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφα την επιλογή ση της μελέτης: Εν επιλογή ια την επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή εξάρτητης μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή ς μελέτης:

    «   "    Δημοσί σύμφωνα με:ων επιλογή Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεων επιλογή με θέμα την επιλογή Έγκριση του για την εκπόνηση της μελέτης: Τυ για την εκπόνηση της μελέτης:ποποιημέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: Εν επιλογή τύπου για την εκπόνηση της μελέτης: Υπεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ης μελέτης:
" ( )  Δή λωσης μελέτης: ΤΕΥΔ του για την εκπόνηση της μελέτης:  79 . 4  . 4412/2016άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης:Ν  (  147),   Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ 94) είτε και σε για την επιλογή δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:ες μελέτης:
        ( ' 3698/2016). σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: δημόσια την επιλογή ς μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: κάτω των επιλογή ορί σύμφωνα με:ων επιλογή των επιλογή οδηγιών επιλογή Β A   2-5-πό τις μελέτης:

2019,     πα την επιλογή ρέχετα την επιλογή ι η ν επιλογή έα την επιλογή ηλεκτρον επιλογή ική υ για την εκπόνηση της μελέτης:πηρεσί σύμφωνα με:α την επιλογή  P), εκείνα ταromitheus 
ESP), εκείνα ταDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)      που για την εκπόνηση της μελέτης: προσφέρει τη δυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή τότητα την επιλογή ηλεκτρον επιλογή ική ς μελέτης:

        ( ). σύν επιλογή τα την επιλογή ξης μελέτης: κα την επιλογή ι δια την επιλογή χεί σύμφωνα με:ρισης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: Τυ για την εκπόνηση της μελέτης:ποποιημέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: Εν επιλογή τύπου για την εκπόνηση της μελέτης: Υπεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ης μελέτης: Δή λωσης μελέτης: ΤΕΥΔ
        Μπορεί σύμφωνα με:τε ν επιλογή α την επιλογή δεί σύμφωνα με:τε τη σχετική α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή κοί σύμφωνα με:ν επιλογή ωση στη Δια την επιλογή δικτυ για την εκπόνηση της μελέτης:α την επιλογή κή Πύλη   του για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΣΗΔΗΣ

www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .            Επισημα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι ότι η χρή ση της μελέτης: ως μελέτης: άν επιλογή ω υ για την εκπόνηση της μελέτης:πηρεσί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: για την επιλογή τη σύν επιλογή τα την επιλογή ξη
           , του για την εκπόνηση της μελέτης: ΤΕΥΔ εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι προα την επιλογή ιρετική για την επιλογή τις μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή θέτου για την εκπόνηση της μελέτης:σες μελέτης: α την επιλογή ρχές μελέτης: κα την επιλογή ι του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: οικον επιλογή ομικούς μελέτης: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης:

         .κα την επιλογή θώς μελέτης: εξα την επιλογή κολου για την εκπόνηση της μελέτης:θούν επιλογή ν επιλογή α την επιλογή έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τη δυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή τότητα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή δια την επιλογή μορφώσου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή το doc   α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:ο που για την εκπόνηση της μελέτης:
        εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι δια την επιλογή θέσιμο στην επιλογή ιστοσελί σύμφωνα με:δα την επιλογή της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή ς μελέτης: στη δια την επιλογή δρομή 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-
entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-
odhgiwn 

6    4 1.   . /92783 . ./  466/10-09-2018   Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ κα την επιλογή ι άρθρο της μελέτης: με α την επιλογή ριθ ΔΝΣβ) τους όρους της παρούσας π ε ΦΝ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφα την επιλογή σης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:
    «Υπου για την εκπόνηση της μελέτης:ργού Υποδομών επιλογή κα την επιλογή ιΜετα την επιλογή φορών επιλογή      Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των

     -      βασικών μελετητώνως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Τεχνικών Συμβούλων Μελετητών κατά την εκτέλεση του
,            έργου το περιεχόμενο της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων σύμβασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων που υπογράφεται με τηνΠροϊσταμένη Αρχή του
,             έργου τον τρόπο πληρωμής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων με τα ανωτέρω

θέμα» ( ’ 4203).Β
7  . ( )        Ηπεριπτ ζ συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπληρών επιλογή ετα την επιλογή ι κα την επιλογή ι περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ετα την επιλογή ι στη δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξη εφόσον επιλογή Ο

         Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: περιλάβ) τους όρους της παρούσαςει υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποδεί σύμφωνα με:γμα την επιλογή τα την επιλογή εγγράφων επιλογή προς μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:
  . .  .οικον επιλογή ομικούς μελέτης: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: π χ εγγυ για την εκπόνηση της μελέτης:ητικών επιλογή επιστολών επιλογή 

8            Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπληρών επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι τυ για την εκπόνηση της μελέτης:χόν επιλογή άλλα την επιλογή έγγρα την επιλογή φα την επιλογή σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: ή τεύχη που για την εκπόνηση της μελέτης: Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης:
             κρί σύμφωνα με:ν επιλογή ει α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή γκα την επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή με σκοπό ν επιλογή α την επιλογή περιγράψει ή ν επιλογή α την επιλογή προσδιορί σύμφωνα με:σει στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: ή 

  .της μελέτης: δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης:
9  .  67 . 3  . 4412/2016,      107 . 3 Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: τροποποιή θηκε με το άρθρο περ

 . 4497/2017 (  171)  του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
10      ,  ,   Ότα την επιλογή ν επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι α την επιλογή δύν επιλογή α την επιλογή το ν επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ρα την επιλογή σχεθεί σύμφωνα με: ελεύθερη πλή ρης μελέτης: άμεση κα την επιλογή ι

       ,   δωρεάν επιλογή ηλεκτρον επιλογή ική πρόσβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση σε ορισμέν επιλογή α την επιλογή έγγρα την επιλογή φα την επιλογή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή 
,     ,      περιληφθεί σύμφωνα με: στο πα την επιλογή ρόν επιλογή άρθρο της μελέτης: δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: πρόβ) τους όρους της παρούσαςλεψη ότι τα την επιλογή σχετικά έγγρα την επιλογή φα την επιλογή της μελέτης:

        ,   σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: θα την επιλογή δια την επιλογή τεθούν επιλογή με μέσα την επιλογή άλλα την επιλογή πλην επιλογή των επιλογή ηλεκτρον επιλογή ικών επιλογή όπως μελέτης: το τα την επιλογή χυ για την εκπόνηση της μελέτης:δρομεί σύμφωνα με:ο
          ή άλλο κα την επιλογή τάλληλο μέσο ή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή δυ για την εκπόνηση της μελέτης:α την επιλογή σμός μελέτης: τα την επιλογή χυ για την εκπόνηση της μελέτης:δρομικών επιλογή ή άλλων επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή λλή λων επιλογή μέσων επιλογή 

   (   . 1   67  . 4412/2016). κα την επιλογή ι ηλεκτρον επιλογή ικών επιλογή μέσων επιλογή τρί σύμφωνα με:το εδάφιο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Στην επιλογή 
      :   περί σύμφωνα με:πτωση α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή προτεί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι η α την επιλογή κόλου για την εκπόνηση της μελέτης:θη δια την επιλογή τύπωση «    Τα ακόλουθα έγγραφα της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων

 ...........................   ………………………….,  …………………, σύμβασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων διατίθενται από οδός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων πληροφορίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
…………………. .:……………...     ,     τηλ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να λάβουν γνώση των

    ……………,      παρακάτω εγγράφων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων σύμβασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων στα γραφεία του Αναθέτοντα Φορέα
     ».κατά τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων εργάσιμες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων ημέρες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων και ώρες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων

11      , ,     Ότα την επιλογή ν επιλογή δεν επιλογή μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή προσφερθεί σύμφωνα με: ελεύθερη πλή ρης μελέτης: άμεση κα την επιλογή ι δωρεάν επιλογή ηλεκτρον επιλογή ική 
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     ,       πρόσβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση σε ορισμέν επιλογή α την επιλογή έγγρα την επιλογή φα την επιλογή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: διότι Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: προτί σύμφωνα με:θετα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή 
  . 2   21  . 4412/2016, ,     εφα την επιλογή ρμόσει την επιλογή πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρον επιλογή τα την επιλογή ι στο πα την επιλογή ρόν επιλογή άρθρο της μελέτης:

,        ,  δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: τα την επιλογή μέτρα την επιλογή προστα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: εμπιστευ για την εκπόνηση της μελέτης:τικού χα την επιλογή ρα την επιλογή κτή ρα την επιλογή των επιλογή πληροφοριών επιλογή τα την επιλογή 
 ,             οποί σύμφωνα με:α την επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτούν επιλογή τα την επιλογή ι κα την επιλογή ι τον επιλογή τρόπο με τον επιλογή οποί σύμφωνα με:ο εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι δυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή τή η πρόσβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση στα την επιλογή σχετικά

. έγγρα την επιλογή φα την επιλογή , . .,        : “Εν επιλογή δεικτικά λ χ Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: θα την επιλογή μπορούσε ν επιλογή α την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρει ότι  Ο
           οικονομικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων φορέας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη

   (      γνωστοποιήσει σε τρίτους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού
  ),        και διεθνούς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Τύπου χωρίς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Αναθέτοντα

,         .   Φορέα τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων που προκύπτουν από αυτά Οι οικονομικοί
          ,  φορείς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων

           υπεργολάβους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την σύναψη
   .    ,       ή εκτέλεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων σύμβασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Για τον σκοπό αυτό κατά την παραλαβή των εγγράφων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων

,     . 1599/1986      σύμβασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν με την οποία δηλώνει τα
ανωτέρω”.

12           Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπληρών επιλογή ετα την επιλογή ι α την επιλογή πό την επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: με σα την επιλογή φή ν επιλογή εια την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκεκριμέν επιλογή η ημερομην επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ,
     . προς μελέτης: α την επιλογή ποφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή οια την επιλογή σδή ποτε σύγχυ για την εκπόνηση της μελέτης:σης μελέτης: κα την επιλογή ι α την επιλογή μφιβ) τους όρους της παρούσαςολί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:

13             14Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπληρών επιλογή ετα την επιλογή ι η τέτα την επιλογή ρτη ημέρα την επιλογή πριν επιλογή α την επιλογή πό τη λή ξη της μελέτης: προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης:
 .         ,    της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: Σε περί σύμφωνα με:πτωση που για την εκπόνηση της μελέτης: η ημέρα την επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι α την επιλογή ργί σύμφωνα με:α την επιλογή τί σύμφωνα με:θετα την επιλογή ι η προηγούμεν επιλογή η

  .    11  ' .  117384/26-10-2017 . . . (3821α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή ς μελέτης: εργάσιμη ημέρα την επιλογή Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ κα την επιλογή ι άρθρο της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:π α την επιλογή ριθμ ΚΥ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
').Β

14 .  12 . 1.2.1.1. & 1.2.1.2  ' . 117384/26-10-2017 . . . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:π α την επιλογή ριθμ ΚΥ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
15 .  92 . 8  . 4412/2016,      43 .8 . . Πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: προστέθηκε με το άρθρο πα την επιλογή ρ υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποπα την επιλογή ρ β) τους όρους της παρούσας

 . 4605/2019      56 . 4  . 4609/2019.του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή κα την επιλογή ι τροποποιή θηκε α την επιλογή πό το άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
16  92 . 7  . 4412/2016,      43 . 8 . ’  . Άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: προστέθηκε με το άρθρο πα την επιλογή ρ περ β) τους όρους της παρούσας του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

4605/2019    56 . 3  . 4609/2019 ( ’67).     κα την επιλογή ι το άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Σημειών επιλογή ετα την επιλογή ι ότι η προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή 
 10            των επιλογή ημερών επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή γράφετα την επιλογή ι στο πα την επιλογή ρόν επιλογή σημεί σύμφωνα με:ο α την επιλογή φορά μόν επιλογή ο τον επιλογή χρόν επιλογή ο υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή ς μελέτης:

              της μελέτης: ΥΔ κα την επιλογή ι σε κα την επιλογή μί σύμφωνα με:α την επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση δεν επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή δέετα την επιλογή ι με τη συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ολική προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: των επιλογή 
            προσφορών επιλογή με την επιλογή έν επιλογή ν επιλογή οια την επιλογή ότι οι οικον επιλογή ομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τη δυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή τότητα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή 
         .υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή την επιλογή προσφορά του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: οποτεδή ποτε κα την επιλογή τά την επιλογή ως μελέτης: άν επιλογή ω προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή 

17  ,            Επισημα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι ότι ως μελέτης: προς μελέτης: τις μελέτης: προθεσμί σύμφωνα με:ες μελέτης: για την επιλογή την επιλογή ολοκλή ρωση των επιλογή εν επιλογή εργειών επιλογή της μελέτης:
        221   . Επιτροπή ς μελέτης: Διεν επιλογή έργεια την επιλογή ς μελέτης: Δια την επιλογή γων επιλογή ισμού ισχύου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

4412/2016,       43 . 28  . 4605/2019  το οποί σύμφωνα με:ο προστέθηκε με το άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή κα την επιλογή ι
    56 . 7 . 4609/2019 (  67). τροποποιή θηκε με το άρθρο πα την επιλογή ρ ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

18 .  103 . 1 .   . 4412/2016,      43 Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ εδ α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: τροποποιή θηκε με το άρθρο
. 12 .   . 4605/2019.πα την επιλογή ρ περ α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

19  .  103 . 1 . 4412/2016,      107 . 19 Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ ν επιλογή όπως μελέτης: τροποποιή θηκε με το άρθρο περ του για την εκπόνηση της μελέτης:
. 4497/2017 (  171). ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

20 .  103 . 2  . 4412/2016,      43 . 12 Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή τικα την επιλογή τα την επιλογή στάθηκε με το άρθρο πα την επιλογή ρ
.   . 4605/19.περ β) τους όρους της παρούσας του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

21     . 7  8   78  . 4412/2016 (  Με την επιλογή επιφύλα την επιλογή ξη των επιλογή πα την επιλογή ρ κα την επιλογή ι του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή λή ψη
 )επα την επιλογή ν επιλογή ορθωτικών επιλογή μέσων επιλογή .

22  .  103 . 6  . 4412/2016,      43 . 12 . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: τροποποιή θηκε με το άρθρο πα την επιλογή ρ περ
  . 4605/19.γ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

23  .  105 . 2  . 4412/2016,      43 . 13 . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: τροποποιή θηκε με το άρθρο πα την επιλογή ρ περ
  . 4605/19.β) τους όρους της παρούσας του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

24 . . 7   379  . 4412/2016,      43 Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: τροποποιή θηκε με το άρθρο
. 4  . 4487/2017 ( ’ 116).  .   15 . 1   117384/26-10-2017. πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Πρβ) τους όρους της παρούσας κα την επιλογή ι άρθρο πα την επιλογή ρ της μελέτης: ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

25 .  361  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
26  .  364 . 2  . 4412/2016,      43 . 41  .Πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: τροποποιή θηκε με το άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

4605/2019.
27 .  367  . 4412/2016  . . 39/2017.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή κα την επιλογή ι π δ
28 .  365 . 1  . 4412/2016,      43 . 42  Πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: τροποποιή θηκε α την επιλογή πό το άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης:
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. 4605/2019.ν επιλογή 
29 .  372 . 1  3  . 4412/2016.Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ έως μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
30  .  372 . 4  . 4412/2016,      43 . 45  Πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: τροποποιή θηκε α την επιλογή πό το άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης:

. 4605/2019.ν επιλογή 
31 /    ,   ( .  13 . 3 . ’ & ‘  Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & ‘δ κα την επιλογή ι η Επιτροπή Δια την επιλογή γων επιλογή ισμού κα την επιλογή τά περί σύμφωνα με:πτωση πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ περ γ δ

 . .  117384/26-10-2017  . . .).της μελέτης: με α την επιλογή ρ ΚΥ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
32  .   Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ ομοί σύμφωνα με:ως μελέτης: προηγούμεν επιλογή η υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσημεί σύμφωνα με:ωση
33 .  105 . 3  . 4412/2016,      43 . 13 . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: τροποποιή θηκε με το άρθρο πα την επιλογή ρ περ

  . 4605/19.γ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
34        : )  Ηα την επιλογή πόφα την επιλογή ση κα την επιλογή τα την επιλογή κύρωσης μελέτης: κοιν επιλογή οποιεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι στον επιλογή προσωριν επιλογή ό α την επιλογή ν επιλογή άδοχο α την επιλογή στην επιλογή 

        8.1,   περί σύμφωνα με:πτωση που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή πα την επιλογή ιτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ης μελέτης: δή λωσης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: μετά τον επιλογή έλεγχο
          ,  ) α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή ς μελέτης: κα την επιλογή ι τη δια την επιλογή πί σύμφωνα με:στωση της μελέτης: ορθότητάς μελέτης: της μελέτης: α την επιλογή πό την επιλογή Επιτροπή δια την επιλογή γων επιλογή ισμού κα την επιλογή ι β) τους όρους της παρούσας στην επιλογή 

          ( . περί σύμφωνα με:πτωση που για την εκπόνηση της μελέτης: δεν επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι η υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή ωτέρω υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ης μελέτης: δή λωσης μελέτης: πρβ) τους όρους της παρούσαςλ
 ),        προηγούμεν επιλογή η υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσημεί σύμφωνα με:ωση μετά την επιλογή ολοκλή ρωση του για την εκπόνηση της μελέτης: ελέγχου για την εκπόνηση της μελέτης: των επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικών επιλογή 

      5        του για την εκπόνηση της μελέτης: προσωριν επιλογή ού α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή δόχου για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή τά το άρθρο της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι την επιλογή άπρα την επιλογή κτη πάροδο της μελέτης:
   .προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: άσκησης μελέτης: προδικα την επιλογή στική ς μελέτης: προσφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή ς μελέτης:

35 .  105 . 5  . 4412/2016,      43 . 13 . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: τροποποιή θηκε με το άρθρο πα την επιλογή ρ περ
  . 4605/19.δ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

36 .  80 . 10 . 4412/2016,      107 . 14  Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ ν επιλογή όπως μελέτης: τροποποιή θηκε με το άρθρο περ του για την εκπόνηση της μελέτης:
. 4497/2017 (  171)    43 . 7 . ’ . ’  . 4605/2019. ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας κα την επιλογή ι το άρθρο πα την επιλογή ρ περ α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποπερ α την επιλογή β) τους όρους της παρούσας του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

37   Επισημα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι ότι με    118 . 25  . 4472/2017 (  74)  : το άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας προβ) τους όρους της παρούσαςλέπετα την επιλογή ι ότι
"25. Mε την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 καταργούνται [...]         20  [...] ε την έκδοση του προεδρικού διατάγματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων παραγράφου καταργούνται

   39  40  . 3316/2005,        40 και τα άρθρα και του ν που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση
 . 1   377  . 4412/2016".της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων παρ του άρθρου του ν

38  1-1-2017     .  80/2016 ( ' 145 ),    13   Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπό τέθηκε σε ισχύ το π δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας με το άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: οποί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης:
  .  113/2010.κα την επιλογή τα την επιλογή ργή θηκε το π δ

39  Τί σύμφωνα με:θετα την επιλογή ι μ          όν επιλογή ο εφόσον επιλογή πρόκειτα την επιλογή ι για την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:γχρημα την επιλογή τοδοτούμεν επιλογή ο έργο α την επιλογή πό πόρου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: της μελέτης:
 .Ευ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωπα την επιλογή ϊκή ς μελέτης:Έν επιλογή ωσης μελέτης:

40           Τί σύμφωνα με:θετα την επιλογή ι μόν επιλογή ο εφόσον επιλογή επιλεγεί σύμφωνα με: η διεν επιλογή έργεια την επιλογή κλή ρωσης μελέτης: για την επιλογή τη συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκρότηση
 .συ για την εκπόνηση της μελέτης:λλογικών επιλογή οργάν επιλογή ων επιλογή 

41        , Σε περί σύμφωνα με:πτωση που για την εκπόνηση της μελέτης: περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι τυ για την εκπόνηση της μελέτης:χόν επιλογή δικα την επιλογή ιώμα την επιλογή τα την επιλογή προα την επιλογή ί σύμφωνα με:ρεσης μελέτης: δια την επιλογή μορφών επιλογή ετα την επιλογή ι
          ( .  6 . 1  α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή λόγως μελέτης: η εκτιμώμεν επιλογή η α την επιλογή ξί σύμφωνα με:α την επιλογή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: κα την επιλογή ι το πα την επιλογή ρόν επιλογή άρθρο πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρα την επιλογή πα την επιλογή ρ κα την επιλογή ι

132  . 1 . '  . 4412/2016).πα την επιλογή ρ περ α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
42  .  53 . 8Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο περ α την επιλογή '  . 4412/2016.του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
43      (     . .) Εφόσον επιλογή πρόκειτα την επιλογή ι για την επιλογή σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση συ για την εκπόνηση της μελέτης:γχρημα την επιλογή τοδοτούμεν επιλογή η α την επιλογή πό κον επιλογή δύλια την επιλογή της μελέτης: ΕΕ

         .   πρέπει ν επιλογή α την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρετα την επιλογή ι κα την επιλογή ι τοΜέτρο α την επιλογή πό το οποί σύμφωνα με:ο χρημα την επιλογή τοδοτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι Πρέπει ν επιλογή α την επιλογή 
     α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρετα την επιλογή ι η εξα την επιλογή σφάλιση χρημα την επιλογή τοδότησης μελέτης: της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: (  45  8  5  . α την επιλογή ρ πα την επιλογή ρ σημεί σύμφωνα με:ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

4412/2016).
44 .  4 . 3    . 4013/2011,     Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ έβ) τους όρους της παρούσαςδομο εδάφιο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή τικα την επιλογή τα την επιλογή στάθηκε α την επιλογή πό το

 44  . 4605/2019.άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
45         ,     ΟΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: δια την επιλογή μορφών επιλογή ει το πα την επιλογή ρόν επιλογή σημεί σύμφωνα με:ο της μελέτης: δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή άλογα την επιλογή με το α την επιλογή ν επιλογή 

       /   ,  α την επιλογή ποφα την επιλογή σί σύμφωνα με:σει ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποδια την επιλογή ιρέσει τη σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση σε περισσότερα την επιλογή τμή μα την επιλογή τα την επιλογή μελέτες μελέτης: ή όχι ή τοι
     .         ν επιλογή α την επιλογή τις μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή θέσει ως μελέτης: εν επιλογή ια την επιλογή ί σύμφωνα με:ο σύν επιλογή ολο Στην επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση που για την εκπόνηση της μελέτης: επιλέξει ν επιλογή α την επιλογή μην επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποδια την επιλογή ιρέσει σε

, ,     ,     τμή μα την επιλογή τα την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρει στο πα την επιλογή ρόν επιλογή σημεί σύμφωνα με:ο της μελέτης: δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σικούς μελέτης: λόγου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: της μελέτης:
   ( .  59  . 4412/2016).α την επιλογή πόφα την επιλογή σή ς μελέτης: της μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή ς μελέτης: πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

46    184  . 4412/2016,        Κα την επιλογή τά το άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή τμημα την επιλογή τικές μελέτης: προθεσμί σύμφωνα με:ες μελέτης: μπορούν επιλογή ν επιλογή α την επιλογή τεθούν επιλογή στο
      .     συ για την εκπόνηση της μελέτης:μφων επιλογή ητικό κα την επιλογή τά την επιλογή κρί σύμφωνα με:ση του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή δεν επιλογή τεθούν επιλογή τμημα την επιλογή τικές μελέτης:

,      . ,    προθεσμί σύμφωνα με:ες μελέτης: η σχετική α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φορά της μελέτης: προκή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: δια την επιλογή γράφετα την επιλογή ι Επί σύμφωνα με:σης μελέτης: μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή γί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι
     ( )    πα την επιλογή ρα την επιλογή πομπή στο σχετικό χρον επιλογή οδιάγρα την επιλογή μμα την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: τυ για την εκπόνηση της μελέτης:χόν επιλογή περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ετα την επιλογή ι στο τεύχος μελέτης:

 τεχν επιλογή ικών επιλογή δεδομέν επιλογή ων επιλογή .
47           , Στην επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση που για την εκπόνηση της μελέτης: Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: επιλέξει τη μη χορή γηση προκα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης:

   .το σχετικό εδάφιο δια την επιλογή γράφετα την επιλογή ι
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48           Να την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φερθεί σύμφωνα με: εάν επιλογή γί σύμφωνα με:ν επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι δεκτές μελέτης: εν επιλογή α την επιλογή λλα την επιλογή κτικές μελέτης: προσφορές μελέτης: κα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπληρωθούν επιλογή 
   τα την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φερόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο 57  2  . 4412/2016. ,    «  πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Άλλως μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπληρωθεί σύμφωνα με: δεν επιλογή 

 ».γί σύμφωνα με:ν επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι δεκτές μελέτης:
49 .  91 . 1 . ( )  . 4412/2016. , ,   13.3  Πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο πα την επιλογή ρ περ ε του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή ωστόσο στην επιλογή πα την επιλογή ράγρα την επιλογή φο της μελέτης:

          πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης: Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: έχει συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπληρώσει ότι γί σύμφωνα με:ν επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι δεκτές μελέτης: εν επιλογή α την επιλογή λλα την επιλογή κτικές μελέτης:
,   13.4  . προσφορές μελέτης: η πα την επιλογή ράγρα την επιλογή φος μελέτης: δια την επιλογή γράφετα την επιλογή ι

50       ,    Ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι ο χρόν επιλογή ος μελέτης: α την επιλογή πό την επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή τ΄ 94) είτε και σεεκτί σύμφωνα με:μηση των επιλογή ιδια την επιλογή ιτεροτή των επιλογή 
 .        , . της μελέτης: δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: Για την επιλογή τον επιλογή κα την επιλογή θορισμό του για την εκπόνηση της μελέτης: χρόν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: ισχύος μελέτης: της μελέτης: προσφοράς μελέτης: πρβ) τους όρους της παρούσας  97 άρθρο
 3  . 4412/2016.   πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

51            Η ελάχιστη προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή πα την επιλογή ρα την επιλογή λα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςή ς μελέτης: των επιλογή προσφορών επιλογή κα την επιλογή θορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι σύμφων επιλογή α την επιλογή με το
 121  . 4412/2016,        43 . 19  . άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τό τροποποιή θηκε με το άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

4605/2019.
52           Προτεί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι οι α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή θέτου για την εκπόνηση της μελέτης:σες μελέτης: α την επιλογή ρχές μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή ορί σύμφωνα με:ζου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή την επιλογή ημερομην επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ηλεκτρον επιλογή ική ς μελέτης:

           α την επιλογή ποσφράγισης μελέτης: των επιλογή προσφορών επιλογή μετά την επιλογή πα την επιλογή ρέλευ για την εκπόνηση της μελέτης:ση τριών επιλογή εργα την επιλογή σί σύμφωνα με:μων επιλογή ημερών επιλογή α την επιλογή πό την επιλογή 
    ,     κα την επιλογή τα την επιλογή ληκτική ημερομην επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: των επιλογή προσφορών επιλογή προκειμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή έχει προσκομιστεί σύμφωνα με:

       ,    α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετέχον επιλογή τες μελέτης: κα την επιλογή ι η πρωτότυ για την εκπόνηση της μελέτης:πη εγγύηση συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: σύμφων επιλογή α την επιλογή με τα την επιλογή 
   3.5. .   .προβ) τους όρους της παρούσαςλεπόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο περ β) τους όρους της παρούσας της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:

53           2%  Το ποσοστό της μελέτης: εγγύησης μελέτης: συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: δεν επιλογή μπορεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:περβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ει το της μελέτης:
   ,   . . .,   ,  εκτιμώμεν επιλογή ης μελέτης: α την επιλογή ξί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: χωρί σύμφωνα με:ς μελέτης: το ΦΠΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας με α την επιλογή ν επιλογή άλογη στρογγυ για την εκπόνηση της μελέτης:λοποί σύμφωνα με:ηση μη

       , συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πολογιζόμεν επιλογή ων επιλογή των επιλογή δικα την επιλογή ιωμάτων επιλογή προα την επιλογή ί σύμφωνα με:ρεσης μελέτης: κα την επιλογή ι πα την επιλογή ράτα την επιλογή σης μελέτης: της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:
(  72 . 1 .     . 4412/2016     . 5άρθρο πα την επιλογή ρ περ α την επιλογή εδάφιο πρώτο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: τροποποιή θηκε με την επιλογή πα την επιλογή ρ α την επιλογή 

  43 . 4605/2019 ( ’ 52).). του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
54            Δεν επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι εγγύηση κα την επιλογή λή ς μελέτης: εκτέλεσης μελέτης: για την επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μβ) τους όρους της παρούσαςάσεις μελέτης: α την επιλογή ξί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: ί σύμφωνα με:σης μελέτης: ή κα την επιλογή τώτερης μελέτης:

    20.000 ,         α την επιλογή πό το ποσό των επιλογή ευ για την εκπόνηση της μελέτης:ρώ εκτός μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή άλλως μελέτης: ορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι στα την επιλογή έγγρα την επιλογή φα την επιλογή της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:
( .72 . 1 . ) .   . 4412/2016).α την επιλογή ρθ πα την επιλογή ρ περ β) τους όρους της παρούσας εδ τρί σύμφωνα με:το του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

55 .  198  . 4412/2016,     Πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή τικα την επιλογή τα την επιλογή στάθηκε με το  22άρθρο   . του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 4491/2017 
(  152).Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

56  72 . 1 . ’  . 4412/2016.       Άρθρο πα την επιλογή ρ περ δ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Η εγγύηση κα την επιλογή λή ς μελέτης: εκτέλεσης μελέτης: κα την επιλογή λύπτει κα την επιλογή ι
      ,     την επιλογή πα την επιλογή ροχή ισόποσης μελέτης: προκα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: προς μελέτης: τον επιλογή α την επιλογή ν επιλογή άδοχο χωρί σύμφωνα με:ς μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι η κα την επιλογή τάθεση

 .        εγγύησης μελέτης: προκα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: Στις μελέτης: περιπτώσεις μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή πό την επιλογή προκή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξη προβ) τους όρους της παρούσαςλέπετα την επιλογή ι
  ,         μεγα την επιλογή λύτερο ύψος μελέτης: προκα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή λα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ετα την επιλογή ι με την επιλογή κα την επιλογή τάθεση α την επιλογή πό τον επιλογή α την επιλογή ν επιλογή άδοχο

            εγγύησης μελέτης: προκα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: θα την επιλογή κα την επιλογή λύπτει τη δια την επιλογή φορά μετα την επιλογή ξύ του για την εκπόνηση της μελέτης: ποσού της μελέτης: εγγύησης μελέτης:
       .κα την επιλογή λή ς μελέτης: εκτέλεσης μελέτης: κα την επιλογή ι του για την εκπόνηση της μελέτης: ποσού της μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή λλόμεν επιλογή ης μελέτης: προκα την επιλογή τα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης:

57         Τα την επιλογή γρα την επιλογή μμάτια την επιλογή σύστα την επιλογή σης μελέτης: χρημα την επιλογή τική ς μελέτης: πα την επιλογή ρα την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή θή κης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: Τα την επιλογή μεί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: Πα την επιλογή ρα την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή θηκών επιλογή 
 ,         (κα την επιλογή ι Δα την επιλογή ν επιλογή εί σύμφωνα με:ων επιλογή για την επιλογή την επιλογή πα την επιλογή ροχή εγγυ για την εκπόνηση της μελέτης:ή σεων επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: κα την επιλογή ι κα την επιλογή λή ς μελέτης: εκτέλεσης μελέτης: εγγυ για την εκπόνηση της μελέτης:οδοτική 

)            πα την επιλογή ρα την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή θή κη συ για την εκπόνηση της μελέτης:στή ν επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι σύμφων επιλογή α την επιλογή με την επιλογή ειδική ν επιλογή ομοθεσί σύμφωνα με:α την επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: διέπει α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τό κα την επιλογή ι
    4  .   30  1926/3  1927 (“  ειδικότερα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςάσει του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: π δ της μελέτης: Δεκεμβ) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: Ια την επιλογή ν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης:α την επιλογή ρί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: Περί σύμφωνα με:
         συ για την εκπόνηση της μελέτης:στάσεως μελέτης: κα την επιλογή ι α την επιλογή ποδόσεως μελέτης: πα την επιλογή ρα την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή θηκών επιλογή κα την επιλογή ι κα την επιλογή τα την επιλογή θέσεων επιλογή πα την επιλογή ρά τω Τα την επιλογή μεί σύμφωνα με:ω

  ”). .   . . 2756/23-5-2017   Πα την επιλογή ρα την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή θηκών επιλογή κα την επιλογή ι Δα την επιλογή ν επιλογή εί σύμφωνα με:ων επιλογή Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ το με α την επιλογή ρ πρωτ έγγρα την επιλογή φο της μελέτης:
. . . . . ( : 7 -975).ΕΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΗΣΥ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΝΣΡ ΝΤΕ ΒΑΜΠΕΖ 7ΟΞ-9ΟΒ) με θέμα «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του ν.ΤΒ

58  .       2.1  .Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσημεί σύμφωνα με:ωση για την επιλογή προκή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξη σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: στο άρθρο της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:
59     38  66  . 4412/2016    . 117384/26-10-2017 , Σύμφων επιλογή α την επιλογή με τα την επιλογή άρθρα την επιλογή κα την επιλογή ι του για την εκπόνηση της μελέτης:Ν κα την επιλογή ι τη με α την επιλογή ριθμ ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

 .όπως μελέτης: ισχύου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή 
60    . 3   4  . 3548/2007,     Σύμφων επιλογή α την επιλογή με την επιλογή πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: εξα την επιλογή κολου για την εκπόνηση της μελέτης:θεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή ισχύει έως μελέτης:

 1.1.2021 ( .  379 . 12  . 4412/2016).την επιλογή πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
61 .  25  . 4412/2016.       Πρβ) τους όρους της παρούσας Άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Επισημα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι ότι οι α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή θέτου για την εκπόνηση της μελέτης:σες μελέτης: α την επιλογή ρχές μελέτης: δεν επιλογή 

    /    / μπορούν επιλογή ν επιλογή α την επιλογή κα την επιλογή λούν επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκεκριμέν επιλογή ες μελέτης: τάξεις μελέτης: πτυ για την εκπόνηση της μελέτης:χί σύμφωνα με:α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:Μητρώου για την εκπόνηση της μελέτης:Μελετητών επιλογή Γρα την επιλογή φεί σύμφωνα με:ων επιλογή 
. Μελετών επιλογή 

62 . . ’ . 1   91  . 4412/2016Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ περ ε πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή .
63 .  73 . 1 .   . 4412/2016,      107 Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ εδ α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: τροποποιή θηκε με το άρθρο

. 6  . 4497/2017.        περ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Επισημα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι ότι οι α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή θέτου για την εκπόνηση της μελέτης:σες μελέτης: α την επιλογή ρχές μελέτης: πρέπει ν επιλογή α την επιλογή 
      .     ,   προσα την επιλογή ρμόζου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή το σχετικό πεδί σύμφωνα με:ο του για την εκπόνηση της μελέτης:Μέρου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: ΙΙΙ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του για την εκπόνηση της μελέτης: ΤΕΥΔ κα την επιλογή ι ειδικότερα την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με: της μελέτης:
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  α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φοράς μελέτης: σε “   ”τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ,     δεδομέν επιλογή ης μελέτης: της μελέτης: ως μελέτης: άν επιλογή ω ν επιλογή ομοθετική ς μελέτης:
,     μετα την επιλογή β) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή θέτου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τη φράση “   ”,αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση     η δε σχετική 

         δή λωση του για την εκπόνηση της μελέτης: οικον επιλογή ομικού φορέα την επιλογή στο ΤΕΥΔ α την επιλογή φορά μόν επιλογή ο σε α την επιλογή μετάκλητες μελέτης:  κα την επιλογή τα την επιλογή δικα την επιλογή στικές μελέτης:
.α την επιλογή ποφάσεις μελέτης:

64 .  73 . 1     . 4412/2016,   Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ τελευ για την εκπόνηση της μελέτης:τα την επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή δύο εδάφια την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: τροποποιή θηκα την επιλογή ν επιλογή 
   107 . 7  . 4497/2017.με το άρθρο περ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

65   .  73 . 2  '  . 4412/2016 ,      Πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο πα την επιλογή ρ περί σύμφωνα με:πτωση γ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή η οποί σύμφωνα με:α την επιλογή προστέθηκε με το άρθρο
39  . 4488/2017. του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

66     18.1.5  Οι λόγοι της μελέτης: πα την επιλογή ρα την επιλογή γράφου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ποτελούν επιλογή δυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ητικούς μελέτης:   λόγου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: α την επιλογή ποκλεισμού
    73 . 4 . 4412/2016.  ,    σύμφων επιλογή α την επιλογή με το άρθρο πα την επιλογή ρ ν επιλογή Κα την επιλογή τά συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή έπεια την επιλογή Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης:

   , ,        δύν επιλογή α την επιλογή τα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή επιλέξει έν επιλογή α την επιλογή ν επιλογή περισσότερου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: όλου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: ή εν επιλογή δεχομέν επιλογή ως μελέτης: κα την επιλογή ι κα την επιλογή ν επιλογή έν επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:
   . 18.1.5,      λόγου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: α την επιλογή ποκλεισμού της μελέτης: πα την επιλογή ρ συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή εκτιμών επιλογή τα την επιλογή ς μελέτης: τα την επιλογή ιδια την επιλογή ί σύμφωνα με:τερα την επιλογή χα την επιλογή ρα την επιλογή κτηριστικά της μελέτης:

   (   ,   ),   υ για την εκπόνηση της μελέτης:πό α την επιλογή ν επιλογή άθεση σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: εκτιμώμεν επιλογή η α την επιλογή ξί σύμφωνα με:α την επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή ς μελέτης: ειδικές μελέτης: περιστάσεις μελέτης: κλπ με σχετική 
     .  ,    πρόβ) τους όρους της παρούσαςλεψη στο πα την επιλογή ρόν επιλογή σημεί σύμφωνα με:ο της μελέτης: δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: Επισημα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι ότι σε περί σύμφωνα με:πτωση επιλογή ς μελέτης:

     . 18.1.5     οποιου για την εκπόνηση της μελέτης:δή ποτε δυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ητικού λόγου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ποκλεισμού της μελέτης: πα την επιλογή ρ κα την επιλογή ι πρόβ) τους όρους της παρούσαςλεψης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: στην επιλογή 
 ,        (   πα την επιλογή ρούσα την επιλογή δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξη Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: α την επιλογή ποκλεί σύμφωνα με:ει τον επιλογή οικον επιλογή ομικό φορέα την επιλογή με την επιλογή 

  . 7  9  . 73  . 4412/2016),     επιφύλα την επιλογή ξη των επιλογή πα την επιλογή ρ έως μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή στο πρόσωπο του για την εκπόνηση της μελέτης: οποί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης:
    .      συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τρέχει ο συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκεκριμέν επιλογή ος μελέτης: λόγος μελέτης: α την επιλογή ποκλεισμού Επισημα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι ότι η επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:

        18.1.5  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή για την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: λόγου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: α την επιλογή ποκλεισμού της μελέτης: πα την επιλογή ρα την επιλογή γράφου για την εκπόνηση της μελέτης: δια την επιλογή μορφών επιλογή ει
      ( . . . .)   α την επιλογή ν επιλογή τιστοί σύμφωνα με:χως μελέτης: το Τυ για την εκπόνηση της μελέτης:ποποιημέν επιλογή οΈν επιλογή τυ για την εκπόνηση της μελέτης:πο Υπεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ης μελέτης: Δή λωσης μελέτης: Τ Ε ΥΔ κα την επιλογή ι τα την επιλογή 
    22  .       α την επιλογή ποδεικτικά μέσα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρόν επιλογή τος μελέτης: Σε περί σύμφωνα με:πτωση που για την εκπόνηση της μελέτης: Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης:

        . 18.1.5,   δεν επιλογή επιλέξει κάποιον επιλογή α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: λόγου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: α την επιλογή ποκλεισμού της μελέτης: πα την επιλογή ρ δια την επιλογή γράφετα την επιλογή ι το
         περιεχόμεν επιλογή ο των επιλογή σχετικών επιλογή λόγων επιλογή α την επιλογή ποκλεισμού της μελέτης: πα την επιλογή ρα την επιλογή γράφου για την εκπόνηση της μελέτης: κα την επιλογή ι δεν επιλογή 

        .συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπληρών επιλογή ετα την επιλογή ι α την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:στοιχα την επιλογή το ΤΕΥΔ κα την επιλογή ι τα την επιλογή α την επιλογή ποδεικτικά μέσα την επιλογή 
67 .  73 . 10 . 4412/2016,       107 . 9  . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ ν επιλογή η οποί σύμφωνα με:α την επιλογή προστέθηκε με το άρθρο περ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

4497/2017. , . ’ . . 6271/30-11-2018    (  Επί σύμφωνα με:σης μελέτης: β) τους όρους της παρούσαςλ υ για την εκπόνηση της μελέτης:π α την επιλογή ριθμ πρωτ έγγρα την επιλογή φο της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή ς μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
3 8 -09 )       24  2018   Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση Κ ΟΞ-9ΟΒ) με θέμα «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του ν.ΤΒ Β σχετικά με την επιλογή α την επιλογή πόφα την επιλογή ση ΔΕΕ της μελέτης: Οκτωβ) τους όρους της παρούσαςρί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης: στην επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πόθεση C-

124/2017Vossloh,   38-41,    40/2019.ιδί σύμφωνα με:ως μελέτης: σκέψεις μελέτης: ΣτΕ ΕΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
68    . 18.1.5        Ηα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φορά στην επιλογή πα την επιλογή ρ τί σύμφωνα με:θετα την επιλογή ι εφόσον επιλογή Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: επιλέξει κάποιον επιλογή 

      .α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: λόγου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: α την επιλογή ποκλεισμού της μελέτης: πα την επιλογή ρα την επιλογή γράφου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή ς μελέτης:
69       ,   Επισημα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι ότι όλα την επιλογή τα την επιλογή κριτή ρια την επιλογή ποιοτική ς μελέτης: επιλογή ς μελέτης: πλην επιλογή της μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή λληλότητα την επιλογή ς μελέτης:

     ( . 75 . 2     .για την επιλογή την επιλογή άσκηση επα την επιλογή γγελμα την επιλογή τική ς μελέτης: δρα την επιλογή στηριότητα την επιλογή ς μελέτης: α την επιλογή ρ πα την επιλογή ρ σε συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή δυ για την εκπόνηση της μελέτης:α την επιλογή σμό με το α την επιλογή ρ
77   .  4412/2016),          του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι προα την επιλογή ιρετικά για την επιλογή την επιλογή Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι πρέπει ν επιλογή α την επιλογή 

          (  75 . 1 σχετί σύμφωνα με:ζον επιλογή τα την επιλογή ι κα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι α την επιλογή ν επιλογή άλογα την επιλογή με το α την επιλογή ν επιλογή τικεί σύμφωνα με:μεν επιλογή ο της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης:
. 4412/2016).   ,     ,   ν επιλογή Σε κάθε περί σύμφωνα με:πτωση πρέπει ν επιλογή α την επιλογή δια την επιλογή μορφών επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι κα την επιλογή τά τρόπο ώστε ν επιλογή α την επιλογή μην επιλογή 

       περιορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι δυ για την εκπόνηση της μελέτης:σα την επιλογή ν επιλογή άλογα την επιλογή η συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή των επιλογή εν επιλογή δια την επιλογή φερόμεν επιλογή ων επιλογή οικον επιλογή ομικών επιλογή φορέων επιλογή 
 .        στου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: δια την επιλογή γων επιλογή ισμούς μελέτης: Κα την επιλογή τά το στάδιο του για την εκπόνηση της μελέτης: προσδιορισμού των επιλογή κριτηρί σύμφωνα με:ων επιλογή 

  ,        κα την επιλογή τα την επιλογή λληλότητα την επιλογή ς μελέτης: των επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποψηφί σύμφωνα με:ων επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή γκα την επιλογή ί σύμφωνα με:ο ν επιλογή α την επιλογή τηρούν επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή πό τις μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή θέτου για την εκπόνηση της μελέτης:σες μελέτης:
,     ,        α την επιλογή ρχές μελέτης: οι θεμελιώδεις μελέτης: εν επιλογή ωσια την επιλογή κές μελέτης: α την επιλογή ρχές μελέτης: ιδί σύμφωνα με:ως μελέτης: η α την επιλογή ρχή της μελέτης: ί σύμφωνα με:σης μελέτης: μετα την επιλογή χεί σύμφωνα με:ρισης μελέτης: των επιλογή 

,    ,      συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετεχόν επιλογή των επιλογή της μελέτης: α την επιλογή ποφυ για την εκπόνηση της μελέτης:γή ς μελέτης: των επιλογή δια την επιλογή κρί σύμφωνα με:σεων επιλογή της μελέτης: δια την επιλογή φάν επιλογή εια την επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή άπτυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξης μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:
 .  ελεύθερου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή τα την επιλογή γων επιλογή ισμού      19.1   19.4Τα κριτή διαδικασίαρια επιλογή διαδικασίας αξίας  του Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας άρθρου Έργου – Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία επικοινωνίας έως αξίας  

         εξετάζον επιλογή τα την επιλογή ι κα την επιλογή τά τη δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ελέγχου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης: κα την επιλογή τα την επιλογή λληλότητα την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: προσφέρον επιλογή τος μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή 
   (  “on/off”) εκτελέσει τη σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση κριτή ρια την επιλογή       και δεν μπορούν να τίθενται ως αξίας  κριτή διαδικασίαρια

     21.  1     αξιολόγησης αξίας  της αξίας  προσφοράς αξίας  στο άρθρο της αξίας  παρούσας αξίας  και να
βαθμολογούνται,    πλην επιλογή των επιλογή     ,  τί σύμφωνα με:τλων επιλογή σπου για την εκπόνηση της μελέτης:δών επιλογή κα την επιλογή ι επα την επιλογή γγελμα την επιλογή τικών επιλογή προσόν επιλογή των επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πό

          την επιλογή προϋπόθεση ότι δεν επιλογή τί σύμφωνα με:θεν επιλογή τα την επιλογή ι ως μελέτης: κριτή ριο επιλογή ς μελέτης: κα την επιλογή ι ειδικότερα την επιλογή τεχν επιλογή ική ς μελέτης:
 ( .   68 ).ικα την επιλογή ν επιλογή ότητα την επιλογή ς μελέτης: Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ κα την επιλογή ι υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσημεί σύμφωνα με:ωση κα την επιλογή τωτέρω

70           Επισημα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι ότι οι α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή θέτου για την εκπόνηση της μελέτης:σες μελέτης: α την επιλογή ρχές μελέτης: δεν επιλογή μπορούν επιλογή ν επιλογή α την επιλογή κα την επιλογή λούν επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκεκριμέν επιλογή ες μελέτης:
/    /  . .  76  4 & τάξεις μελέτης: πτυ για την εκπόνηση της μελέτης:χί σύμφωνα με:α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:Μητρώου για την εκπόνηση της μελέτης:Μελετητών επιλογή Γρα την επιλογή φεί σύμφωνα με:ων επιλογή Μελετών επιλογή Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ Άρθρα την επιλογή πα την επιλογή ρ

77 . 4  . 4412/2016,       119 . 5 .  ' & ', πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή οι οποί σύμφωνα με:ες μελέτης: προστέθηκα την επιλογή ν επιλογή με το άρθρο πα την επιλογή ρ περ α την επιλογή ε
,  . 4472/2017,      75 . 2 & 5  . 4412/2016.α την επιλογή ν επιλογή τί σύμφωνα με:στοιχα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή σε συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή δυ για την εκπόνηση της μελέτης:α την επιλογή σμό με το άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

71            Οι α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή θέτου για την εκπόνηση της μελέτης:σες μελέτης: α την επιλογή ρχές μελέτης: μπορούν επιλογή ν επιλογή α την επιλογή επιβ) τους όρους της παρούσαςάλλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτή σεις μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή δια την επιλογή σφα την επιλογή λί σύμφωνα με:ζου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή 

21PROC008543316 2021-04-28



          ότι οι οικον επιλογή ομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: δια την επιλογή θέτου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή γκα την επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή οικον επιλογή ομική κα την επιλογή ι χρημα την επιλογή τοδοτική 
     .       ικα την επιλογή ν επιλογή ότητα την επιλογή για την επιλογή την επιλογή εκτέλεση της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: Όλες μελέτης: οι α την επιλογή πα την επιλογή ιτή σεις μελέτης: πρέπει ν επιλογή α την επιλογή σχετί σύμφωνα με:ζον επιλογή τα την επιλογή ι

         ( .  75 . 1  κα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι α την επιλογή ν επιλογή άλογες μελέτης: με το α την επιλογή ν επιλογή τικεί σύμφωνα με:μεν επιλογή ο της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο πα την επιλογή ρ τελευ για την εκπόνηση της μελέτης:τα την επιλογή ί σύμφωνα με:ο
  . 75 . 3  . 4412/2016)εδάφιο κα την επιλογή ι α την επιλογή ρ πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή .      Οι εν επιλογή λόγω α την επιλογή πα την επιλογή ιτή σεις μελέτης: κα την επιλογή θορί σύμφωνα με:ζον επιλογή τα την επιλογή ι

   .περιγρα την επιλογή φικά στο πα την επιλογή ρόν επιλογή σημεί σύμφωνα με:ο
72 Ο           ι α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή θέτου για την εκπόνηση της μελέτης:σες μελέτης: α την επιλογή ρχές μελέτης: μπορούν επιλογή ν επιλογή α την επιλογή επιβ) τους όρους της παρούσαςάλλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτή σεις μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή δια την επιλογή σφα την επιλογή λί σύμφωνα με:ζου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ότι

          οι οικον επιλογή ομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: δια την επιλογή θέτου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή γκα την επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή τεχν επιλογή ική κα την επιλογή ι επα την επιλογή γγελμα την επιλογή τική ικα την επιλογή ν επιλογή ότητα την επιλογή 
    .          για την επιλογή την επιλογή εκτέλεση της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: Όλες μελέτης: οι α την επιλογή πα την επιλογή ιτή σεις μελέτης: πρέπει ν επιλογή α την επιλογή σχετί σύμφωνα με:ζον επιλογή τα την επιλογή ι κα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι

      ( .  75 . 1    α την επιλογή ν επιλογή άλογες μελέτης: με το α την επιλογή ν επιλογή τικεί σύμφωνα με:μεν επιλογή ο της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο πα την επιλογή ρ τελευ για την εκπόνηση της μελέτης:τα την επιλογή ί σύμφωνα με:ο εδάφιο κα την επιλογή ι
. 75 . 4  . 4412/2016).  ,    ,  α την επιλογή ρ πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή Πιο συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκεκριμέν επιλογή α την επιλογή ΟΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: περιγράφει στο

 ,      ,   πα την επιλογή ρόν επιλογή σημεί σύμφωνα με:ο τις μελέτης: α την επιλογή πα την επιλογή ιτή σεις μελέτης: τεχν επιλογή ική ς μελέτης: κα την επιλογή ι επα την επιλογή γγελμα την επιλογή τική ς μελέτης: ικα την επιλογή ν επιλογή ότητα την επιλογή ς μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή άλογα την επιλογή με
   .        ,  την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πό α την επιλογή ν επιλογή άθεση μελέτη Ειδικά ως μελέτης: προς μελέτης: την επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ί σύμφωνα με:τηση στελέχωσης μελέτης: της μελέτης: επιχεί σύμφωνα με:ρησης μελέτης: Ο

       ( , Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρει περιγρα την επιλογή φικά τα την επιλογή επα την επιλογή γγελμα την επιλογή τικά προσόν επιλογή τα την επιλογή εμπειρί σύμφωνα με:α την επιλογή 
, )       .   πτυ για την εκπόνηση της μελέτης:χί σύμφωνα με:α την επιλογή κλπ των επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτούμεν επιλογή ων επιλογή για την επιλογή τη συ για την εκπόνηση της μελέτης:γκεκριμέν επιλογή η σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ση μελετητών επιλογή Για την επιλογή τον επιλογή 

   , .  22.2.3  .τρόπο α την επιλογή πόδειξης μελέτης: της μελέτης: στελέχωσης μελέτης: πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο της μελέτης: πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:
73  .  . 19.4       Προα την επιλογή ιρετική επιλογή Η πα την επιλογή ρ τί σύμφωνα με:θετα την επιλογή ι κα την επιλογή τά δια την επιλογή κριτική ευ για την εκπόνηση της μελέτης:χέρεια την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή 

         82  . Φορέα την επιλογή κα την επιλογή ι συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπληρών επιλογή ετα την επιλογή ι εφόσον επιλογή προβ) τους όρους της παρούσαςλέπετα την επιλογή ι σύμφων επιλογή α την επιλογή με το άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
4412/2016.            Επα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή λα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ετα την επιλογή ι ότι όλες μελέτης: οι α την επιλογή πα την επιλογή ιτή σεις μελέτης: πρέπει ν επιλογή α την επιλογή σχετί σύμφωνα με:ζον επιλογή τα την επιλογή ι κα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι

      (  75 . 1 . 4412/2016).α την επιλογή ν επιλογή άλογες μελέτης: με το α την επιλογή ν επιλογή τικεί σύμφωνα με:μεν επιλογή ο της μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: άρθρο πα την επιλογή ρ ν επιλογή 
74           Επισημα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι ότι ο οικον επιλογή ομικός μελέτης: φορέα την επιλογή ς μελέτης: πα την επιλογή ράγει α την επιλογή πό το υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσύστημα την επιλογή το

  « »       ηλεκτρον επιλογή ικό α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:ο εκτυ για την εκπόνηση της μελέτης:πώσεις μελέτης: των επιλογή Δικα την επιλογή ιολογητικών επιλογή Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης: σε μορφή α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης:
P), εκείνα ταortableDocumentFormat (P), εκείνα ταDF),       το οποί σύμφωνα με:ο υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογράφετα την επιλογή ι με εγκεκριμέν επιλογή η προηγμέν επιλογή η

         ηλεκτρον επιλογή ική υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή ή προηγμέν επιλογή η ηλεκτρον επιλογή ική υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή με χρή ση εγκεκριμέν επιλογή ων επιλογή 
    ( )    «πιστοποιητικών επιλογή κα την επιλογή ι επισυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή άπτετα την επιλογή ι στον επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πο φα την επιλογή κέλο της μελέτης: προσφοράς μελέτης: Δικα την επιλογή ιολογητικά

» (Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης:   12 . 1.2.4 Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ  . .  117384/26-10-2017  . . .).της μελέτης: με α την επιλογή ρ Κ ΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
75           Επισημα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι ότι ο οικον επιλογή ομικός μελέτης: φορέα την επιλογή ς μελέτης: πα την επιλογή ράγει α την επιλογή πό το υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσύστημα την επιλογή το

  « »       ηλεκτρον επιλογή ικό α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:ο εκτυ για την εκπόνηση της μελέτης:πώσεις μελέτης: της μελέτης: Τεχν επιλογή ική ς μελέτης: σε μορφή α την επιλογή ρχεί σύμφωνα με:ου για την εκπόνηση της μελέτης:
P), εκείνα ταortableDocumentFormat (P), εκείνα ταDF),       το οποί σύμφωνα με:ο υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογράφετα την επιλογή ι με εγκεκριμέν επιλογή η προηγμέν επιλογή η

         ηλεκτρον επιλογή ική υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή ή προηγμέν επιλογή η ηλεκτρον επιλογή ική υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή με χρή ση εγκεκριμέν επιλογή ων επιλογή 
    ( )    «πιστοποιητικών επιλογή κα την επιλογή ι επισυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή άπτετα την επιλογή ι στον επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πο φα την επιλογή κέλο της μελέτης: προσφοράς μελέτης: Δικα την επιλογή ιολογητικά

» (Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή ς μελέτης:   12 . 1.2.4 Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ  . .  117384/26-10-2017  . . .).της μελέτης: με α την επιλογή ρ Κ ΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
76          21.2  Οποιοδή ποτε άλλο έγγρα την επιλογή φο α την επιλογή πα την επιλογή ιτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι κα την επιλογή τά του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: όρου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης:

. πα την επιλογή ρούσα την επιλογή ς μελέτης:      ,   Στις μελέτης: δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:ες μελέτης: σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: δημόσια την επιλογή ς μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: μελετών επιλογή κα την επιλογή ι εφόσον επιλογή 
  τυ για την εκπόνηση της μελέτης:γχάν επιλογή ει εφα την επιλογή ρμογή ς μελέτης: το  51άρθρο ,   «  »  , ο φάκελος μελέτης: Τεχν επιλογή ική Προσφορά περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ει ιδί σύμφωνα με:ως μελέτης:
    ,       - , επιπλέον επιλογή των επιλογή ως μελέτης: άν επιλογή ω α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φερομέν επιλογή ων επιλογή κα την επιλογή ι τεχν επιλογή ική έκθεση με τεχν επιλογή ική πρότα την επιλογή ση λύση

          ,  που για την εκπόνηση της μελέτης: περιλα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςάν επιλογή ει την επιλογή εκτί σύμφωνα με:μηση του για την εκπόνηση της μελέτης: γεν επιλογή ικού κα την επιλογή ι ειδικού α την επιλογή ν επιλογή τικειμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: της μελέτης: μελέτης μελέτης: με
   ,   ,  α την επιλογή ν επιλογή άλυ για την εκπόνηση της μελέτης:ση των επιλογή επιμέρου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: ζητημάτων επιλογή διερεύν επιλογή ηση εν επιλογή α την επιλογή λλα την επιλογή κτικών επιλογή λύσεων επιλογή τεκμηρί σύμφωνα με:ωση

  ,       . των επιλογή α την επιλογή ν επιλογή τιστοί σύμφωνα με:χων επιλογή προτάσεων επιλογή κα την επιλογή θώς μελέτης: κα την επιλογή ι το κόστος μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:λοποί σύμφωνα με:ησης μελέτης: κα την επιλογή ι λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:
77 Τ           , ο όριο των επιλογή σελί σύμφωνα με:δων επιλογή κα την επιλογή θορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι κα την επιλογή τά την επιλογή εκτί σύμφωνα με:μηση του για την εκπόνηση της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτον επιλογή τα την επιλογή Φορέα την επιλογή 

        .α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή λόγως μελέτης: των επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτή σεων επιλογή της μελέτης: μελέτης μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: πρόκειτα την επιλογή ι ν επιλογή α την επιλογή εκπον επιλογή ηθεί σύμφωνα με:
78 .  92 . 8  . 4412/2016,      43 .8 . Πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: προστέθηκε με το άρθρο πα την επιλογή ρ υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποπα την επιλογή ρ

.  . 4605/2019      56 . 4  . 4609/2019.β) τους όρους της παρούσας του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή κα την επιλογή ι τροποποιή θηκε α την επιλογή πό το άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
79           ,  Ως μελέτης: προς μελέτης: τον επιλογή τρόπο υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: των επιλογή α την επιλογή ποδεικτικών επιλογή μέσων επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρόν επιλογή τος μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: τα την επιλογή 

  /        . οποί σύμφωνα με:α την επιλογή έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τα την επιλογή χθεί σύμφωνα με: πα την επιλογή ρα την επιλογή χθεί σύμφωνα με: α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: ί σύμφωνα με:διου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: οικον επιλογή ομικούς μελέτης: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: πρβ) τους όρους της παρούσαςλ
 8 . 3   .  117384/26-10-2017  . . .άρθρο πα την επιλογή ρ της μελέτης: με α την επιλογή ρ ΚΥ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

80 .  79  . 4  . 4412/2016,      43 . 6  . Πρβ) τους όρους της παρούσας άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: προστέθηκε με το άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
4605/2019.      10      Σημειών επιλογή ετα την επιλογή ι ότι η προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή των επιλογή ημερών επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή γράφετα την επιλογή ι στο πα την επιλογή ρόν επιλογή 

             σημεί σύμφωνα με:ο α την επιλογή φορά μόν επιλογή ο τον επιλογή χρόν επιλογή ο υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ΤΕΥΔ κα την επιλογή ι σε κα την επιλογή μί σύμφωνα με:α την επιλογή περί σύμφωνα με:πτωση δεν επιλογή 
       ,      συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή δέετα την επιλογή ι με τη συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ολική προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: των επιλογή προσφορών επιλογή με την επιλογή έν επιλογή ν επιλογή οια την επιλογή ότι οι

          οικον επιλογή ομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τη δυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή τότητα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή την επιλογή προσφορά του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:
     .οποτεδή ποτε κα την επιλογή τά την επιλογή ως μελέτης: άν επιλογή ω προθεσμί σύμφωνα με:α την επιλογή 
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81          Επισημα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι ότι η α την επιλογή ν επιλογή ωτέρω δυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή τότητα την επιλογή εν επιλογή α την επιλογή πόκειτα την επιλογή ι στη δια την επιλογή κριτική ευ για την εκπόνηση της μελέτης:χέρεια την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:
 .          οικον επιλογή ομικού φορέα την επιλογή Εξα την επιλογή κολου για την εκπόνηση της μελέτης:θεί σύμφωνα με: ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:φί σύμφωνα με:στα την επιλογή τα την επιλογή ι η δυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή α την επιλογή τότητα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογράφετα την επιλογή ι το ΤΕΥΔ

         α την επιλογή πό το σύν επιλογή ολο των επιλογή φυ για την εκπόνηση της μελέτης:σικών επιλογή προσώπων επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρον επιλογή τα την επιλογή ι στα την επιλογή    τελευ για την εκπόνηση της μελέτης:τα την επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή δύο εδάφια την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης:
 73 . 1   . 4412/2016,      107 . 7  . άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: τροποποιή θηκα την επιλογή ν επιλογή με το άρθρο περ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

4497/2017.
82 .  79  . 4412/2016,       107 . 13  . Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ν επιλογή το οποί σύμφωνα με:ο προστέθηκε με το άρθρο περ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 

4497/2017.
83 .  80 . 13  . 4412/2016,      43 . 7, . , Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: προστέθηκε με το άρθρο πα την επιλογή ρ περ α την επιλογή 

   . 4605/2019.υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποπερί σύμφωνα με:πτωση α την επιλογή ε του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή .  
84 .  12  80  .4412/2016,       43Πρβ) τους όρους της παρούσας πα την επιλογή ράγρα την επιλογή φο άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή προστέθηκε με το άρθρο

. 7, . ,  ’  . 4605/2019.πα την επιλογή ρ περ α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποπερί σύμφωνα με:πτωση α την επιλογή δ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
85             Εφιστάτα την επιλογή ι η προσοχή των επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή θετου για την εκπόνηση της μελέτης:σών επιλογή α την επιλογή ρχών επιλογή στο ότι πρέπει ν επιλογή α την επιλογή ζητεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι η

    προσκόμιση δικα την επιλογή ιολογητικών επιλογή προς μελέτης: α την επιλογή πόδειξη μόν επιλογή ο      των επιλογή λόγων επιλογή α την επιλογή ποκλεισμού κα την επιλογή ι των επιλογή 
       . , κριτηρί σύμφωνα με:ων επιλογή επιλογή ς μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: έχου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τεθεί σύμφωνα με: στην επιλογή πα την επιλογή ρούσα την επιλογή δια την επιλογή κή ρυ για την εκπόνηση της μελέτης:ξη Επισημα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι
, ,    ,   . 79 . 5  . 4412/2016, περα την επιλογή ιτέρω ότι Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: δύν επιλογή α την επιλογή τα την επιλογή ι κα την επιλογή τά το α την επιλογή ρ πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή  ν επιλογή α την επιλογή 

  ,         ζητεί σύμφωνα με: α την επιλογή πό προσφέρον επιλογή τες μελέτης: σε οποιοδή ποτε χρον επιλογή ικό σημεί σύμφωνα με:ο κα την επιλογή τά τη διάρκεια την επιλογή της μελέτης:
,      ,     δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή όλα την επιλογή ή ορισμέν επιλογή α την επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικά ότα την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τό α την επιλογή πα την επιλογή ιτεί σύμφωνα με:τα την επιλογή ι για την επιλογή 

    .την επιλογή ορθή διεξα την επιλογή γωγή της μελέτης: δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης:
86 .  12  80  .4412/2016,       43Πρβ) τους όρους της παρούσας πα την επιλογή ράγρα την επιλογή φο άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή προστέθηκε με το άρθρο

. 7, . ,  ’  . 4605/2019.πα την επιλογή ρ περ α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποπερί σύμφωνα με:πτωση α την επιλογή δ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
87    ,   ,    Λα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ν επιλογή ομέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πόψη του για την εκπόνηση της μελέτης: σύν επιλογή τομου για την εκπόνηση της μελέτης: σε πολλές μελέτης: περιπτώσεις μελέτης: χρόν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: ισχύος μελέτης: των επιλογή 

        πιστοποιητικών επιλογή α την επιλογή σφα την επιλογή λιστική ς μελέτης: εν επιλογή ημερότητα την επιλογή ς μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: εκδί σύμφωνα με:δον επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: ημεδα την επιλογή πούς μελέτης:
 ,        α την επιλογή σφα την επιλογή λιστικούς μελέτης: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: οι οικον επιλογή ομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: μεριμν επιλογή ούν επιλογή ν επιλογή α την επιλογή α την επιλογή ποκτούν επιλογή εγκα την επιλογή ί σύμφωνα με:ρως μελέτης:

          , πιστοποιητικά τα την επιλογή οποί σύμφωνα με:α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή κα την επιλογή λύπτου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή κα την επιλογή ι τον επιλογή χρόν επιλογή ο υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: της μελέτης: προσφοράς μελέτης:
       104  . 4412/2016,    σύμφων επιλογή α την επιλογή με τα την επιλογή ειδικότερα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή προκειμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή τα την επιλογή 

,    .     υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή εφόσον επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή δειχθούν επιλογή προσωριν επιλογή οί σύμφωνα με: α την επιλογή ν επιλογή άδοχοι Τα την επιλογή εν επιλογή λόγω πιστοποιητικά
         22   υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλον επιλογή τα την επιλογή ι μα την επιλογή ζί σύμφωνα με: με τα την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πόλοιπα την επιλογή α την επιλογή ποδεικτικά μέσα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή πό τον επιλογή προσωριν επιλογή ό

,     « »  .α την επιλογή ν επιλογή άδοχο μέσω της μελέτης: λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργικότητα την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: Επικοιν επιλογή ων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσυ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης:
88 .  12  80  .4412/2016,       43 Πρβ) τους όρους της παρούσας πα την επιλογή ράγρα την επιλογή φο άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή προστέθηκε με το άρθρο

. 7, . ,  ’  . 4605/2019.πα την επιλογή ρ περ α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποπερί σύμφωνα με:πτωση α την επιλογή δ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
89    ,   ,    Λα την επιλογή μβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ν επιλογή ομέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:πόψη του για την εκπόνηση της μελέτης: σύν επιλογή τομου για την εκπόνηση της μελέτης: σε πολλές μελέτης: περιπτώσεις μελέτης: χρόν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: ισχύος μελέτης: των επιλογή 

        πιστοποιητικών επιλογή φορολογική ς μελέτης: εν επιλογή ημερότητα την επιλογή ς μελέτης: που για την εκπόνηση της μελέτης: εκδί σύμφωνα με:δον επιλογή τα την επιλογή ι α την επιλογή πό του για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: ημεδα την επιλογή πούς μελέτης:
 ,        α την επιλογή σφα την επιλογή λιστικούς μελέτης: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: οι οικον επιλογή ομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με:ς μελέτης: μεριμν επιλογή ούν επιλογή ν επιλογή α την επιλογή α την επιλογή ποκτούν επιλογή εγκα την επιλογή ί σύμφωνα με:ρως μελέτης:

          , πιστοποιητικά τα την επιλογή οποί σύμφωνα με:α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή κα την επιλογή λύπτου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή κα την επιλογή ι τον επιλογή χρόν επιλογή ο υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςολή ς μελέτης: της μελέτης: προσφοράς μελέτης:
       104  . 4412/2016,    σύμφων επιλογή α την επιλογή με τα την επιλογή ειδικότερα την επιλογή οριζόμεν επιλογή α την επιλογή στο άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή προκειμέν επιλογή ου για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή τα την επιλογή 

,    .     υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή εφόσον επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή δειχθούν επιλογή προσωριν επιλογή οί σύμφωνα με: α την επιλογή ν επιλογή άδοχοι Τα την επιλογή εν επιλογή λόγω πιστοποιητικά
         22   υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποβ) τους όρους της παρούσαςάλλον επιλογή τα την επιλογή ι μα την επιλογή ζί σύμφωνα με: με τα την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:πόλοιπα την επιλογή α την επιλογή ποδεικτικά μέσα την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή πό τον επιλογή προσωριν επιλογή ό

,     « »  .α την επιλογή ν επιλογή άδοχο μέσω της μελέτης: λειτου για την εκπόνηση της μελέτης:ργικότητα την επιλογή ς μελέτης: της μελέτης: Επικοιν επιλογή ων επιλογή ί σύμφωνα με:α την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποσυ για την εκπόνηση της μελέτης:στή μα την επιλογή τος μελέτης:
90 .  12  80  .4412/2016,       43 Πρβ) τους όρους της παρούσας πα την επιλογή ράγρα την επιλογή φο άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή προστέθηκε με το άρθρο

. 7, . ,  ’  . 4605/2019.πα την επιλογή ρ περ α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποπερί σύμφωνα με:πτωση α την επιλογή δ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
91 .  12  80  .4412/2016,       Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ πα την επιλογή ράγρα την επιλογή φο άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή προστέθηκε με το άρθρο

43 . 7, . ,  ’  . 4605/2019. πα την επιλογή ρ περ α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποπερί σύμφωνα με:πτωση α την επιλογή δ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
92 .  376 . 17  . 4412/2016,      43 . 46, Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: προστέθηκε με το άρθρο πα την επιλογή ρ

. ’  . 4605/2019. περ α την επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
93         .Εφόσον επιλογή Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: την επιλογή επιλέξει ως μελέτης: λόγο α την επιλογή ποκλεισμού
94 .  12  80  .4412/2016,       43Πρβ) τους όρους της παρούσας πα την επιλογή ράγρα την επιλογή φο άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή προστέθηκε με το άρθρο

. 7, . ,  ’  . 4605/2019.πα την επιλογή ρ περ α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποπερί σύμφωνα με:πτωση α την επιλογή δ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
95      “  / ”,   Με εκτύπωση της μελέτης: κα την επιλογή ρτέλα την επιλογή ς μελέτης: Στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή Μητρώου για την εκπόνηση της μελέτης: Επιχεί σύμφωνα με:ρησης μελέτης: όπως μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τά

  εμφα την επιλογή ν επιλογή ί σύμφωνα με:ζον επιλογή τα την επιλογή ι στο taxisnet.
96      ,   /   ,   Εφόσον επιλογή Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: τις μελέτης: επιλέξει όλες μελέτης: ή κάποια την επιλογή ες μελέτης: εξ α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τών επιλογή ως μελέτης: λόγου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης:

.α την επιλογή ποκλεισμού
97            Οι υ για την εκπόνηση της μελέτης:πεύθυ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή ες μελέτης: δηλώσεις μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: πα την επιλογή ρόν επιλογή τος μελέτης: τεύχου για την εκπόνηση της μελέτης:ς μελέτης: φέρου για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή εγκεκριμέν επιλογή η προηγμέν επιλογή η
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         ηλεκτρον επιλογή ική υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή ή προηγμέν επιλογή η ηλεκτρον επιλογή ική υ για την εκπόνηση της μελέτης:πογρα την επιλογή φή που για την εκπόνηση της μελέτης: υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποστηρί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι α την επιλογή πό
  ( .  9 . 3   .  117384/26-10-2017  . . .)εγκεκριμέν επιλογή ο πιστοποιητικό Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ άρθρο πα την επιλογή ρ της μελέτης: με α την επιλογή ρ ΚΥ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

98 Ε     ,     ,   πισημα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι ότι Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: εφόσον επιλογή μπορέσει ν επιλογή α την επιλογή α την επιλογή ποδεί σύμφωνα με:ξει με κα την επιλογή τάλληλα την επιλογή 
,        ,   μέσα την επιλογή ότι συ για την εκπόνηση της μελέτης:ν επιλογή τρέχει κάποια την επιλογή α την επιλογή πό τις μελέτης: περιπτώσεις μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τές μελέτης: α την επιλογή ποκλεί σύμφωνα με:ει οποιον επιλογή δή ποτε

          . οικον επιλογή ομικό φορέα την επιλογή α την επιλογή πό τη συ για την εκπόνηση της μελέτης:μμετοχή στη δια την επιλογή δικα την επιλογή σί σύμφωνα με:α την επιλογή σύν επιλογή α την επιλογή ψης μελέτης: της μελέτης: δημόσια την επιλογή ς μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης:
99         .Εφόσον επιλογή Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: την επιλογή επιλέξει ως μελέτης: λόγο α την επιλογή ποκλεισμού
100      Ηπλα την επιλογή τφόρμα την επιλογή της μελέτης: Ευ για την εκπόνηση της μελέτης:ρωπα την επιλογή ϊκή ς μελέτης: Επιτροπή ς μελέτης: eCertis     για την επιλογή την επιλογή α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή ζή τηση ισοδύν επιλογή α την επιλογή μων επιλογή 

  -   .   ,  ,  πιστοποιητικών επιλογή άλλων επιλογή κρα την επιλογή τών επιλογή μελών επιλογή της μελέτης: ΕΕ εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι δια την επιλογή θέσιμη χωρί σύμφωνα με:ς μελέτης: κόστος μελέτης: στη
. δια την επιλογή δρομή https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search.       Επισημα την επιλογή ί σύμφωνα με:ν επιλογή ετα την επιλογή ι ότι η ΕΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΗΣΥ εί σύμφωνα με:ν επιλογή α την επιλογή ι ο
           α την επιλογή ρμόδιος μελέτης: εθν επιλογή ικός μελέτης: φορέα την επιλογή ς μελέτης: για την επιλογή την επιλογή κα την επιλογή τα την επιλογή χώρηση κα την επιλογή ι τή ρηση των επιλογή στοιχεί σύμφωνα με:ων επιλογή του για την εκπόνηση της μελέτης: eCertis  για την επιλογή 

 . .   . . 2282/25-4-2018      την επιλογή Ελλάδα την επιλογή Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ το με α την επιλογή ριθμ πρωτ σχετικό έγγρα την επιλογή φο της μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή ς μελέτης: στον επιλογή 
  http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-α την επιλογή κόλου για την εκπόνηση της μελέτης:θο σύν επιλογή δεσμο

ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 
101 .  12  80  .4412/2016,       Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ πα την επιλογή ράγρα την επιλογή φο άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή προστέθηκε με το άρθρο

43 . 7, . ,  ’  . 4605/2019. πα την επιλογή ρ περ α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποπερί σύμφωνα με:πτωση α την επιλογή δ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
102      (  ), Συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπληρών επιλογή ον επιλογή τα την επιλογή ι τα την επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτούμεν επιλογή α την επιλογή δικα την επιλογή ιολογητικά α την επιλογή ποδεικτικά μέσα την επιλογή  κα την επιλογή τά

, περί σύμφωνα με:πτωση            ’  . με β) τους όρους της παρούσαςάση τοΜέρος μελέτης: Ι του για την εκπόνηση της μελέτης: Πα την επιλογή ρα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τος μελέτης: ΧΙΙ του για την εκπόνηση της μελέτης: Προσα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τος μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
4412/2016.

103     Για την επιλογή την επιλογή α την επιλογή πόδειξη της μελέτης:     ,   τεχν επιλογή ική ς μελέτης: ικα την επιλογή ν επιλογή ότητα την επιλογή ς μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: προσφέρον επιλογή τος μελέτης: όπως μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή 
   19.3,        προσδιορί σύμφωνα με:ζετα την επιλογή ι στο άρθρο Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν επιλογή α την επιλογή θέτων επιλογή Φορέα την επιλογή ς μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή γράφει όσα την επιλογή εκ των επιλογή 

      ,  , , ,     α την επιλογή ποδεικτικών επιλογή μέσων επιλογή που για την εκπόνηση της μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φέρον επιλογή τα την επιλογή ι στα την επιλογή στοιχεί σύμφωνα με:α την επιλογή α την επιλογή ιι β) τους όρους της παρούσας γ ε στ κα την επιλογή ι η του για την εκπόνηση της μελέτης:
    ’  . 4412/2016  (  80 . 5 Πα την επιλογή ρα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τος μελέτης: ΧΙΙ του για την εκπόνηση της μελέτης: Προσα την επιλογή ρτή μα την επιλογή τος μελέτης: Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή α την επιλογή πα την επιλογή ιτούν επιλογή τα την επιλογή ι άρθρο πα την επιλογή ρ

   ).        του για την εκπόνηση της μελέτης: ως μελέτης: άν επιλογή ω ν επιλογή όμου για την εκπόνηση της μελέτης: Ειδικά η στελέχωση των επιλογή ημεδα την επιλογή πών επιλογή μελετητικών επιλογή επιχειρή σεων επιλογή 
       ( )   α την επιλογή ποδεικν επιλογή ύετα την επιλογή ι με την επιλογή προσκόμιση της μελέτης: β) τους όρους της παρούσαςεβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή ί σύμφωνα με:ωσης μελέτης: εγγρα την επιλογή φή ς μελέτης: πτυ για την εκπόνηση της μελέτης:χί σύμφωνα με:ο στοΜητρώο

/  .Μελετητών επιλογή Γρα την επιλογή φεί σύμφωνα με:ων επιλογή Μελετών επιλογή 
104        19.4,  Εφόσον επιλογή έχει α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή φερθεί σύμφωνα με: σχετική α την επιλογή πα την επιλογή ί σύμφωνα με:τηση στο άρθρο συ για την εκπόνηση της μελέτης:μπληρών επιλογή ετα την επιλογή ι

     82  . 4412/2016.α την επιλογή ν επιλογή α την επιλογή λόγως μελέτης: σύμφων επιλογή α την επιλογή με το άρθρο του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
105 .  12  80  . 4412/2016,       Πρβ) τους όρους της παρούσαςλ πα την επιλογή ράγρα την επιλογή φο άρθρου για την εκπόνηση της μελέτης: του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή όπως μελέτης: α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:τή προστέθηκε με το άρθρο

43 . 7, . ,  ’  . 4605/2019. πα την επιλογή ρ περ α την επιλογή υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποπερί σύμφωνα με:πτωση α την επιλογή δ του για την εκπόνηση της μελέτης: ν επιλογή 
106      Τί σύμφωνα με:θεν επιλογή τα την επιλογή ι οι τυ για την εκπόνηση της μελέτης:χόν επιλογή ληφθεί σύμφωνα με:σες μελέτης: γν επιλογή ωμοδοτή σεις μελέτης:  , . .   κα την επιλογή ι α την επιλογή ποφάσεις μελέτης: π χ α την επιλογή ποφάσεις μελέτης: α την επιλογή ν επιλογή άληψης μελέτης:

,  υ για την εκπόνηση της μελέτης:ποχρέωσης μελέτης: δέσμευ για την εκπόνηση της μελέτης:σης μελέτης: πί σύμφωνα με:στωση , ς μελέτης:       η προηγούμεν επιλογή η σύμφων επιλογή η γν επιλογή ώμη της μελέτης: α την επιλογή ρμόδια την επιλογή ς μελέτης:
     , δια την επιλογή χειριστική ς μελέτης: α την επιλογή ρχή ς μελέτης: σε περί σύμφωνα με:πτωση συ για την εκπόνηση της μελέτης:γχρημα την επιλογή τοδοτούμεν επιλογή ης μελέτης: σύμβ) τους όρους της παρούσαςα την επιλογή σης μελέτης: τ   υ για την εκπόνηση της μελέτης:χόν επιλογή άλλες μελέτης:

,  , .εγκρί σύμφωνα με:σεις μελέτης: ειδικοί σύμφωνα με: όροι κλπ
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