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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Π1/2326
(1)
Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.)
έτους 2010.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
1.2 Του άρθρου 2 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α΄ 19) «Προμή−
θειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμά−
των», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2741/99
(ΦΕΚ. Α΄199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και λοιπές διατάξεις».
1.3 Του Π.Δ. 397/1988 (ΦΕΚ Α΄185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Εμπορίου».
1.4 Του Π.Δ. 195/1995 (ΦΕΚ. Α΄ 102) «Οργανισμός Γενικής
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών».
1.5 Του Π.Δ. 59/1996 (ΦΕΚ Α΄51) «Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθο−
ρισμός των αρμοδιοτήτων της».
1.6 Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ. Α΄ 64) «Προσαρμογή της Ελ−
ληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18
Ε.Κ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δη−
μοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών»
όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/Ε.Κ της

Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου
2005».
1.7 Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ. Α΄150) «Κανονισμός Προμη−
θειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ) κατά το μέρος που δεν αντίκει−
ται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α΄64).
1.8 Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ. Α΄213) «Ανασύσταση του
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»».
1.9 Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ. Α΄221) «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» και των
Π.Δ. 28/2010 (ΦΕΚ Α΄64) και Π.Δ. 50/2010 (ΦΕΚ Α΄89 )«Ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροπο−
ποιήσεις του Π.Δ. 189/2009».
1.10 Του Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ. Α΄ 154) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.11 Του Π.Δ. 96/10 (ΦΕΚ. Α΄ 170) «Σύσταση Υπουργείου
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων».
2. Την με αριθ. 46498/ΔΙΟΕ 1913/13−10−2010 (ΦΕΚ.Β΄ 1642)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κων/νου Ρόβλια».
3. Τα αιτήματα των διαφόρων φορέων που υποβλή−
θηκαν σύμφωνα με την Π1/4240/14/1/2010 εγκύκλιό μας
για ένταξη τους στο Ε.Π.Π 2010.
4. Τις κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών
και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, με τις οποίες εγκρίνεται το Ενιαίο Πρό−
γραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2010.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α Έναρξη εκτέλεσης και χρόνος ισχύος Ε.Π.Π. 2010
1. Θέτουμε σε εφαρμογή το Ενιαίο Πρόγραμμα Προ−
μηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2010.
2. Το πρόγραμμα προμηθειών είναι ενιαίο και η διάκρι−
ση του, με βάση τις πιστώσεις, σε δύο κατηγορίες, ήτοι
«Ε.Π.Π. 2010 − ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2010» και «Ε.Π.Π. 2010 − ΠΙΣΤΩ−
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ΣΕΙΣ 2011», σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει διαίρεση
αυτού σε δύο αυτοτελή προγράμματα.
3. Οι φορείς εκτέλεσης του Ε.Π.Π. 2010 − ΠΙΣΤ. 2010 και
Ε.Π.Π. 2010 − ΠΙΣΤ. 2011 θα πρέπει να εφαρμόσουν τις δι−
ατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141) και του Π.Δ. 113/2010
(ΦΕΚ Α/194), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3861/2010
(ΦΕΚ Α/112).
4. Η ισχύς του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών 2010
ορίζεται, για μεν το πρόγραμμα Ε.Π.Π. 2010 − Πιστ.2010
μέχρι 30.09.2011, για δε το Ε.Π.Π.2010 − Πιστ.2011 μέχρι
31.12.2011.
Μέσα στα παραπάνω χρονικά όρια, οι αρμόδιοι φορείς
εκτέλεσης των προμηθειών θα πρέπει να έχουν τουλά−
χιστον δημοσιεύσει τις προκηρύξεις των σχετικών δια−
γωνισμών ή να έχουν υπογράψει τις σχετικές αποφάσεις
περί υλοποίησης των προμηθειών με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση),
εφόσον επιτρέπεται η προσφυγή στη σχετική διαδικα−
σία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
4.1. Με βάση την εμπρόθεσμα δημοσιευθείσα προκή−
ρυξη ή την εμπρόθεσμα υπογραφείσα από το αρμόδιο
όργανο απόφαση για υλοποίηση της προμήθειας με
διαπραγμάτευση, οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να ολο−
κληρώσουν τις λοιπές διαδικασίες πραγματοποίησης
της προμήθειας και μετά τα παραπάνω χρονικά όρια,
λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι θα πρέπει να έχουν εξα−
σφαλισθεί οπωσδήποτε οι σχετικές πιστώσεις, σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 3871/2010 «Δη−
μοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄141), του
Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες» και ότι η υπογραφή της σύμβασης θα
πρέπει να γίνει μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη
ισχύος του προγράμματος, εφόσον δεν δοθεί παράταση
της εν λόγω προθεσμίας.
4.2. Εξαίρεση από την ισχύ των παραπάνω προθεσμιών
(για τη δημοσίευση της προκήρυξης και την υπογραφή
της σύμβασης), αποτελούν οι περιπτώσεις προμηθειών
που χρηματοδοτούνται από τη Διεθνή Τράπεζα, την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον ΟΟΣΑ, την Ευ−
ρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς Οργανισμούς, έστω
και για μέρος της αξίας τους. Ο χρόνος ισχύος των
προγραμμάτων, στις προαναφερόμενες περιπτώσεις,
παρατείνεται μέχρι την πλήρη πραγματοποίηση τους,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα προβλεπόμενα
στις σχετικές συμβάσεις χρηματοδότησης από τους
Οργανισμούς αυτούς.
4.3. Εάν για τις προμήθειες που είναι ενταγμένες στο
Ε.Π.Π.2010 − ΠΙΣΤ 2010 και στο Ε.Π.Π 2010 − ΠΙΣΤ 2011 δεν
έχουν δημοσιευθεί οι προκηρύξεις των σχετικών διαγω−
νισμών μέχρι 30/09/2011 και μέχρι 31/12/2011 αντίστοιχα,
οι προμήθειες ματαιώνονται.
Εφόσον ο φορέας εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για
την πραγματοποίηση τους, θα πρέπει να ζητήσει τον
επαναπρογραμματισμό τους σε επόμενο Ε.Π.Π.
5. Διαγωνισμοί που έχουν έγκαιρα δημοσιευθεί οι
προκηρύξεις μπορούν να επαναλαμβάνονται, εντός
όμως της προθεσμίας των (12) μηνών που τάσσεται με
την παρούσα και των τυχόν παρατάσεων της που θα
δοθούν για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων,
τηρουμένων των διατάξεων των ΙΜ.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112),
Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141) και Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194).
Στον ανωτέρω περιορισμό δεν περιλαμβάνονται περι−
πτώσεις προμηθειών που χρηματοδοτούνται από τους

φορείς που αναφέρονται στην ανωτέρω 4.2 παράγρα−
φο.
Β. Διατάξεις που διέπουν τις διαδικασίες υλοποίησης
των προμηθειών Από τις κείμενες διατάξεις που αφο−
ρούν στην υλοποίηση των προμηθειών, επισημαίνονται
ιδιαίτερα τα ακόλουθα:
1. Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α/1995), όπως τροποποιήθηκε
με τους ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996) άρθρο 11 και τον
2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α/1996) άρθρο 14 σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του π.δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/11.4.1996), «Ονο−
μαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εται−
ρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων
ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροπο−
ποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8
του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.2.2005) και του άρθρου 8
του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005).
Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν στην ονομαστικοποί−
ηση των μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν
στις διαδικασίες προμηθειών, ο προϋπολογισμός των
οποίων υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 ευρώ μη συ−
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2. Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.2.2005) «Μέτρα για τη
διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή κατα−
στρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005) «Τροποποίηση του
ν. 3310/2005.». Οι εν λόγω διατάξεις αφορούν στον έλεγ−
χο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης περί μη
συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων
και εφαρμόζονται σε όλες τις διαδικασίες προμηθειών
ο προϋπολογισμός των οποίων υπερβαίνει το ποσό του
1.000.000 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3. Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) άρθρο 25 «Επιτά−
χυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων».
Αφορά έλεγχο νομιμότητας που διενεργείται υπο−
χρεωτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο επί των συγχρη−
ματοδοτούμενων, (από την ΕΕ), προμηθειών και ο προ−
ϋπολογισμός τους υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000
ευρω, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
4. Εφόσον για την πραγματοποίηση προμηθειών που
εντάχθηκαν στο ΕΠΠ 2010 απαιτείται ειδική έγκριση από
οποιαδήποτε Υπηρεσία, οι αρμόδιοι Φορείς υποχρεού−
νται να έχουν εξασφαλίσει την έγκριση αυτή προ της
διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού.
5. Οι προμήθειες των ειδών των φορέων, η προϋπολο−
γισθείσα δαπάνη των οποίων κατά κωδικό αριθμό είδους
(του αρχείου ειδών του προγράμματος) δεν υπερβαίνει
ετησίως το ποσό των 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., οι
οποίες εξαιρέθηκαν από την ένταξη τους στο Ε.Π.Π.
με την αριθ.Π1/3306/03.11.2010 (ΦΕΚ.Β΄1789) απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας θα διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 79 έως 85 του Ν. 2362/1995 (Α΄247), όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141), συμπλη−
ρωματικώς δε και με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07.
Κατάτμηση των προμηθειών σε ποσότητα και αξία.
προκειμένου να υπαχθούν ή μη στη ρύθμιση των ανω−
τέρω διαδικασιών δεν επιτρέπεται.
Γ. Τεχνικές προδιαγραφές ειδών.
1. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ει−
δών πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις:
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1.1. της παρ. 2 του αρθρ. 4 του ν. 2286/1995,
1.2. του άρθρου 53 του Π.Δ. 60/2007 ή του άρθρου
26 ΠΔ 59/2007, κατά περίπτωση καθώς και συμπλη−
ρωματικά του άρθρου 3 και λοιπών του Π.Δ. 118/2007,
εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία των ειδών είναι ίση ή
μεγαλύτερη των εκάστοτε οριζομένων κοινοτικών ορίων
και εφόσον ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις
αυτών,
1.3. του άρθρου 3 και λοιπών του Π.Δ. 118/2007, εφόσον
η προϋπολογισθείσα αξία είναι ίση ή κατώτερη των
εκάστοτε οριζομένων κοινοτικών ορίων.
Δ. Υποχρεώσεις υποβολής στατιστικών στοιχείων συ−
ναφθεισών συμβάσεων προμηθειών.
1. Οι φορείς που πραγματοποιούν προμήθειες, είτε
αυτές είναι ενταγμένες στο ΕΠΠ είτε έχει εξαιρεθεί, με
σχετική απόφαση, η ένταξη τους σε αυτό, υποχρεούνται
να υποβάλουν στατιστικά στοιχεία για τις συμβάσεις
που συνάπτουν. Συγκεκριμένα:
1.1. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υπο−
γραφή σχετικής σύμβασης, υποβάλλουν στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου − Διεύθυνση
Πολιτικής Προμηθειών αναλυτικά απολογιστικά στοι−
χεία της σύμβασης σύμφωνα με το υπόδειγμα του
παραρτήματος Γ΄. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος
φορέας δεν υποβάλει τα παραπάνω στοιχεία εντός
προθεσμίας έξι (6) μηνών από της υπογραφής της σύμ−
βασης επιβάλλεται σ’ αυτόν με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης χρηματική ποινή ύψους έως 5% της κατα−
κυρωθείσης αΈ)ας της προμήθειας (άρθρο 2 παρ. 16
του ν. 2286/1995) και Π1/2393/10.6.1996 απόφαση μας
(ΦΕΚ 490/Β/1996).
Η ίδια χρηματική ποινή θα επιβάλλεται και στις περι−
πτώσεις κατά τις οποίες δεν εφαρμόζονται ειδικοί όροι
που τυχόν περιλαμβάνονται στις υπουργικές αποφάσεις
χορήγησης εξουσιοδότησης προς τους φορείς.
1.2. Επιπρόσθετα της προαναφερόμενης στην προη−
γούμενη παράγραφο υποχρέωσης, οι φορείς για κάθε
σύμβαση που συνάπτουν και της οποίας ο αντίστοιχος
διαγωνισμός διέπετο από το Κοινοτικό δίκαιο (Οδηγία
2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007), δηλαδή ο προϋπολογισμός
του διαγωνισμού ήταν άνω των κοινοτικών ορίων που
ίσχυαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του και
κατά συνέπεια η προκήρυξη του είχε αποσταλεί στην
Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ για δημοσίευση στην Επί−
σημη Εφημερίδα της ΕΕ, θα πρέπει να αποστέλλουν
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ σχετική ανακοίνωση
με τα στοιχεία της σύμβασης. Η προαναφερόμενη
ανακοίνωση για κάθε υπογραφείσα σύμβαση απο−
στέλλεται στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ, εντός
προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της
με τον τρόπο που αποστέλλονται και οι προκηρύξεις
των διαγωνισμών, χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο
έντυπο «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»,
το οποίο οι φορείς μπορούν να αντλήσουν από την
ιστοσελίδα του simap στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.simap.europa.eu, επιλέγοντας στα τυπο−
ποιημένα έντυπα το έντυπο με τίτλο «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ».
1.3. Επιπρόσθετα των προαναφερόμενων στις προ−
ηγούμενες παραγράφους 1.1 και 1.2 υποχρεώσεων, οι
φορείς υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Υπουργείο
Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Πο−
λιτικής Προμηθειών, μέχρι την 31η Ιουλίου κάθε έτους
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καταστάσεις με συγκεντρωτικά απολογιστικά στοιχεία
που αφορούν στις συμβάσεις προμηθειών που έσκαψαν
κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα τυποποι−
ημένα έντυπα των εν λόγω καταστάσεων καθώς επίσης
και σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης τους θα αποστέλ−
λονται έγκαιρα προς τους φορείς, κάθε έτος. Στην πα−
ρούσα επισυνάπτονται:
− Παράρτημα Α «Επεξηγήσεις για την εκτύπωση των
Πινάκων του ΕΠΠ».
− Παράρτημα Β «Έντυπο υποβολής απολογιστικών
στοιχείων. Στοιχεία συναφθείσας σύμβασης».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Επεξηγήσεις για την εκτύπωση των Πινάκων του Ενι−
αίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ).
α. Στην πρώτη οριζόντια γραμμή υπάρχουν:
1. Κωδικός αριθμός του είδους (π.χ. 14/16/45/50/0).
2. Η περιγραφή του είδους (π.χ. Μονωτικά υλικά).
β. Στη δεύτερη οριζόντια γραμμή υπάρχουν:
1. Η μονάδα μέτρησης του είδους.
2. Η ποσότητα του είδους.
3. Η συνολική αξία του είδους εκφρασμένη σε ευρώ
4. Οι αξίες των προμηθειών που αφορούν κλειστούς
διαγωνισμούς.
γ. Στην τρίτη οριζόντια γραμμή υπάρχουν:
1. Ο αριθμός της Απόφασης με την οποία εντάχθηκε
η προμήθεια στο ΕΠΠ.
2. Οι αξίες των προμηθειών που αφορούν ανοικτούς
διαγωνισμούς.
δ. Στην τέταρτη οριζόντια γραμμή υπάρχουν:
1. Το ΕΠΠ στο οποίο είναι ενταγμένη η προμήθεια
(ΕΠΠ 2010 Πιστώσεις 2010, που αφορά προμήθειες που
βαρύνουν προϋπολογισμούς 2010 ή ΕΠΠ 2010− Πιστώσεις
2011, που αφορά προμήθειες που βαρύνουν προϋπολο−
γισμούς 2011)
2. Την ένδειξη «1» αν η προμήθεια αφορά πιστώσεις
προαναλήψεων ή ένδειξη «0» αν η προμήθεια δεν αφορά
πιστώσεις προαναλήψεων. (Η ένδειξη «1» υπάρχει μόνο
στις προμήθειες των Ενόπλων Δυνάμεων).
3. Την ένδειξη «1» σε περίπτωση που η προμήθεια
έχει καθορισθεί να πραγματοποιηθεί από τον φορέα
προγραμματισμού της, ή την ένδειξη «0» σε περίπτωση
που η προμήθεια έχει καθορισθεί να πραγματοποιηθεί
κεντρικά από τη Γ.Γ. Εμπορίου.
ε. Στην πέμπτη οριζόντια γραμμή υπάρχουν
1. Το κριτήριο αξιολόγησης (ΧΤ για χαμηλότερη τιμή
ή ΣΠ για συμφερότερη προσφορά)
2. Ο κωδικός αριθμός του φορέα εκτέλεσης της προ−
μήθειας, εκτός από τις περιπτώσεις προμηθειών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως Σημαντικής Οικονομικής ή
Τεχνολογικής Αξίας (Σ.Ο.Τ.Α.) που φορέας εκτέλεσής
τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο
άρθρο 3 του Ν. 2286/95.
Όταν ως φορέας εκτέλεσης εμφανίζονται:
α) Οι κωδικοί αριθμοί Δ110, Δ120, Δ130, Δ140, Δ150,
Δ210, Δ220, Δ230, Δ310, Δ320, Δ330, Δ340, η προμήθεια
υλοποιείται κεντρικά από το Υπουργείο Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας − Γενική Γραμμα−
τεία Εμπορίου και θα πρέπει να αποστέλλονται οι
Τεχνικές Προδιαγραφές στη Δ/νση Πολιτικής Προ−
μηθειών.
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β) Ο κωδικός αριθμός των Ο.Τ.Α η προμήθεια υλο−
ποιείται χωριστά από κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτο−
διοίκησης.
γ) Για τους λοιπούς κωδικούς αριθμούς, η προμήθεια
υλοποιείται αποκεντρωμένα από τον αρμόδιο φορέα
προγραμματισμού της προμήθειας.

3. Οι αξίες που αφορούν προμήθειες οι οποίες έχουν
χαρακτηρισθεί ως Σημαντικής Οικονομικής ή Τεχνολο−
γικής αξίας.
Στ. Στην έκτη οριζόντια γραμμή υπάρχουν
Τυχόν διευκρινιστικά σχόλια και επισημάνσεις που
αφορούν την προμήθεια.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄
Έντυπο υποβολής Απολογιστικών στοιχείων Προμηθειών. Στοιχεία συναφθείσας σύμβασης

ƪƴƴ ................... ƴƭƶƷƻƶƪƭƶ ...................

(ƶǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ǑȺǎǒǏİǔĲǈǉƾ Ĳǎ ƪƴƴ ıĲǎ ǎȺǎǁǎ İǌĲƾǒǇǆǉİ ĮǏǒǈǉƾ ǆ ȺǏǎǋǀǇİǈĮ)
ĭǎǏƿĮǐ ƴǏǎǄǏĮǋǋĮĲǈıǋǎǘ
Ʈǔį. ƧǏǈǇǋǗǐ :……………………..
ƳǌǎǋĮıǁĮ…………………………………………………………..…………….
.…..……………………………………………………………………………………………………………………………
…
ƪǁįǎǐ
Ʈǔį. ƧǏǈǇǋǗǐ :……………………..
ƳǌǎǋĮıǁĮ……………………………………………………………………….…
.………………………………………………………………………………………………………………………………..
….
ĭǎǏƿĮǐ ƪǉĲƿǊİıǆǐ :............................................... ƴǏǎĮǌƾǊǆǓǆ (ƱƧƭ/Ƴƹƭ) : …………………
ƧǏǈǇ. ƩǈĮǉǀǏǑǍǆǐ :………………………… ƪǁįǎǐ ƩǈĮǄǔǌǈıǋǎǘ :.....................…………………….…..
ƮǏǈĲǀǏǈǎ ƮĮĲĮǉǘǏǔıǆǐ: .............………... ƷǏǗȺǎǐ ƴĮǏƾįǎıǆǐ :...........................………………
ƧǏǈǇ. ƶǘǋǃĮıǆǐ : …………………………. Ƭǋ/ǌǁĮ ƶǘǋǃĮıǆǐ

: …………………………………………..…

ƧǍǁĮ ıǘǋǃĮıǆǐ ıİ ƪƸƵ (ưİ ĭ.ƴ.Ƨ.) : ...........................................................…………………..
ƴǎıǗĲǆĲĮ :...................................... ưǎǌ. ưƿĲǏǆıǆǐ : ………… Ʒǈǋǀ ưǎǌƾįĮǐ : ...................
ƹǙǏĮ ƴǏǎƿǊİǑıǆǐ ĲǎǑ ƪǁįǎǑǐ :…………………................................................................…..
ưİǈǎįǗĲǆǐ

: .........................................................................................................

Ƨ.ĭ.ư. ưİǈǎįǗĲǆ :

……………………………………ƪƩƵƧ :………………………….…………

ƧǏǈǇǋǗǐ ȺǏǎıĳǎǏǙǌ ȺǎǑ ǑȺǎǃǊǀǇǆǉĮǌ : ________
ƶǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐ ƴǏǎǋǆǇİǑĲƿǐ
Ƨ/Ƨ ƪƴƱƸưƭƧ

Ƨĭư

ƪƩƵƧ (ƴƳƯƬ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ ƶǑǋȺǊǀǏǔıǆǐ ǉĮǈ ĮȺǎıĲǎǊǀǐ ĲǎǑ İǌĲǘȺǎǑ:…………………………………

ǹȡȝȩįȚȠȢ :……………………………………………………… ȉȘȜȑĳȦȞȠ : …………………….
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2011
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ
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Αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/16697/3962
(2)
Άδεια ίδρυσης – λειτουργίας πεδίου προσγείωσης για
αποκλειστική χρήση Υπερελαφρών Πτητικών Αθλη−
τικών Μηχανών στο Δ.Δ. Φλάμπουρου, Δήμου Ολύ−
μπου, Ν. Λάρισας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της Σύμβασης του Σικάγο «περί Διεθνούς Πολιτικής
Αεροπορίας» όπως κυρώθηκε με το ν. 211/1947.
β) Του ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Διεύθυνσης Ενα−
έριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών
και οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 238 Α) όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 1340/1983 (ΦΕΚ 35 Α).
γ) Του ν. 1815/1988 «περί Κυρώσεως του Κώδικα Αε−
ροπορικού Δικαίου».
δ) Του π.δ. 56/1989 «Οργανισμός Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινω−
νιών» (ΦΕΚ 28 Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του π.δ. 158/2002 (ΦΕΚ 137/A/13−6−02) «Ίδρυση, κατα−
σκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και
εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρό−
σωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέ−
στερα με το π.δ. 348/2003 (ΦΕΚ 315/A/31−12−2003).
στ) Του Παραρτήματος 14 της Σύμβασης του Σικάγο,
όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Έννομη Τάξη με
την υπ’ αριθ. ΥΠΑ/Δ2/33387/1002/30−8−2007 Απόφαση
Διοικητού ΥΠΑ (ΦΕΚ 1816/B/2007).
2. Την υπ’ αριθ. Δ3/Γ/35526/8161/1−9−2008 Απόφαση
Διοικητού ΥΠΑ «Έγκριση Κανονισμού Πυρασφάλειας
για αεροδρόμια−ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων
αεροσκαφών» (ΦΕΚ 1810/B/9−9−2008).
3. Το π.δ. 187/09 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 214/Α/7−10−2009), όπως τροποποιήθηκε με τα
π.δ. 88/2010 και π.δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154/A/7−9−2010).
4. Την υπ’ αριθ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Αλλαγή τίτλων Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/7−10−2009).
5. Την υπ’ αριθ. Δ10/Α/50277/2655/4−12−2008 (ΦΕΚ 2539/
B/15−12−2008) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθ. Δ10/Α/23360/1262/19−6−2009 (ΦΕΚ 1277/B/29−6−
2009), περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Διοικητή, Υπο−
διοικητές, Γεν. Διευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους
Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.
6. Την υπ’ αριθ. Δ2/26314/8802/27−7−2010 απόφαση
Διοικητού ΥΠΑ «Κανονισμός Υπερελαφρών Πτητικών
Αθλητικών Μηχανών» (ΦΕΚ 1360/B/2010).
7. Την από 8−9−2008 αίτηση του Θεοκλή Ντέρκου για
αδειοδότηση πεδίου προσγείωσης ΥΠΑΜ.
8. Το υπ’ αριθ. 5295/11−6−2008 συμβόλαιο αγοράς αγρο−
τικού ακινήτου και το υπ’ αριθ. 2707/2−6−2008 συμφω−
νητικό εκμίσθωσης μεταξύ Δήμου Ολύμπου και Θεοκλή
Ντέρκου.
9. Το υπ’ αριθ. 3635/3−7−2008 έγγραφο της 7ης Εφο−
ρείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολι−
τισμού.
10. Το υπ’ αριθ. 2452/10−7−2008 έγγραφο της ΙΕ’ Εφο−
ρείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του
Υπουργείου Πολιτισμού.

11. Την από 2−10−2008 έκθεση καταλληλότητας.
12. Το υπ’ αριθ. 3477/8−9−2009 έγγραφο της Διεύθυνσης
Δασών Νομού Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
13. Την υπ’ αριθ. 4056/105182/9−8−2010 Έγκριση Περι−
βαλλοντικών Όρων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
14. Την από 19−11−2010 τεχνική έκθεση υπαλλήλου της
ΥΠΑ.
15. Το υπ’ αριθ. 1773/18−6−2010 έγγραφο της Υπηρεσίας
Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας του
Υπουργείου Πολιτισμού.
16. Την υποβληθείσα γεωτεχνική γνωμάτευση.
17. Το υπ’ αριθ. Φ.551.3/ΑΔ 350232/2−2−2011 έγγραφο
ΓΕΑ.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε Άδεια Ίδρυσης−Λειτουργίας Αεροδρομίου
Κατηγορίας Β, αποκλειστικά για τη χρήση Υπερελα−
φρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών, κατά την έννοια
του άρθρου 5 και 12 του Π.Δ. 158/2002, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει, σε έκταση η οποία βρίσκεται στο Δ.Δ.
Φλάμπουρου, Δήμου Ολύμπου Ν. Λάρισας, ιδιοκτησίας
Δήμου Ολύμπου που έχει παραχωρηθεί προς χρήση
στον κ. Θεοκλή Ντέρκο του Αγησιλάου, με σκοπό τη
δημιουργία πεδίου προσγείωσης.
2. Υπεύθυνος λειτουργίας ορίζεται ο Θεοκλής Ντέρκος
του Αγησιλάου.
3. Στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του αεροδρο−
μίου.
3−1. Σημείο Αναφοράς Αεροδρομίου (Aerodrome
Reference Point), στο μέσον του διαδρόμου με συντε−
ταγμένες 39ο57΄33΄΄Β και 22ο15΄30΄΄Α.
3−2. Προσανατολισμός διαδρόμου 08/26.
3−3. Επιφάνεια διαδρόμου χωμάτινη.
3−4. Υψόμετρο διαδρόμου 532 μέτρα από Μ.Σ.Θ. (1745
πόδια).
3−5. Ο διάδρομος είναι μη ενόργανος.
3−6. Διαστάσεις διαδρόμου: μήκος 200 μέτρα, πλάτος
18 μέτρα.
3−7. Διαστάσεις ζώνης ασφαλείας (strip) 260Χ60 μέ−
τρα.
3−8. Ζώνη ασφαλείας μήκους 30 μέτρων και στα δύο
άκρα του διαδρόμου.
3−9. Επιχειρησιακά δεδομένα διαδρόμου:
TORA

TODA

ASDA

LDA

RWY 08

200m

200m

200m

200m

RWY 26

200m

200m

200m

200m

3−10. Υπάρχει διαγράμμιση άξονα διαδρόμου και κα−
τωφλίων.
3−11. Υπάρχει ένα (1) ανεμούριο βόρεια του διαδρό−
μου.
4. Υπάρχει ο απαιτούμενος διασωστικός εξοπλισμός
που είναι σύμφωνος με τον Κανονισμό Πυρασφάλειας−
Διάσωσης αεροσκαφών σε αεροδρόμια Κατηγορίας 1.
5. Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός του αεροδρομίου
αποτελείται από τα ακόλουθα:
5.1 Ρυμουλκούμενη πυροσβεστική μονάδα, με την
οποία μεταφέρεται ο πυροσβεστικός και διασωστικός
εξοπλισμός.
5.2 Σύστημα παραγωγής υγραφρού με δοχείο χωρη−
τικότητας 14 λίτρων, δεξαμενή νερού χωρητικότητας
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230 λίτρων και ρυθμό εκροής διαλύματος υγραφρού
230 λίτρων ανά λεπτό.
5.3 Ένα πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης 45 κιλών με ρυθ−
μό εκροής 2,25 κιλά ανά δευτερόλεπτο.
Όλοι οι πυροσβεστήρες και το διασωστικό υλικό, πρέ−
πει να παραμένουν σε άρτια κατάσταση και να επιθε−
ωρούνται σε τακτική βάση.
6. Η χρησιμοποίηση του αεροδρομίου θα πραγματο−
ποιείται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προ−
ϋποθέσεις:
6.1 Το αεροδρόμιο θα χρησιμοποιείται για την εξυπη−
ρέτηση πτήσεων αποκλειστικά Υπερελαφρών Πτητικών
Αθλητικών Μηχανών (ΥΠΑΜ) του κατόχου της παρούσας
άδειας και των προσώπων που έχουν εξασφαλίσει την
έγκρισή του χωρίς αμοιβή. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η τήρηση, με ευθύνη του υπεύθυνου λειτουργίας
του αεροδρομίου, των όρων και προϋποθέσεων της πα−
ρούσας για την ασφαλή λειτουργία του.
6.2 Οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο θα εκτε−
λούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Δια−
τάξεις, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις και Κα−
νονισμούς, σε συνάρτηση με την ευθύνη του χειριστή
του αεροσκάφους, των επιδόσεων και περιορισμών της
Υπερελαφρής Πτητικής Αθλητικής Μηχανής, ως προς
τον τύπο και το βάρος προσγείωσης−απογείωσης, λαμ−
βανομένων υπόψη των επικρατουσών καιρικών συνθη−
κών στην περιοχή.
6.3 Ειδικότερα για το εν λόγω αεροδρόμιο υφίστανται
οι παρακάτω περιορισμοί και προϋποθέσεις λειτουρ−
γίας:
6.3.1 Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο θα εκτε−
λούνται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις Αεροναυ−
τικές Εκδόσεις της ΥΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις επι−
κρατούσες καιρικές συνθήκες της περιοχής. Επίσης, θα
πρέπει να επισημανθεί η υποχρέωση διαβίβασης όλων
των σχεδίων πτήσης στην Υπηρεσία Ελέγχου Προσέγ−
γισης της 110 ΠΜ.
6.3.2 Θα εκτελούνται μόνο VFR πτήσεις.
6.3.3 Η λειτουργία του αεροδρομίου θα γίνεται μόνο
Σάββατο, Κυριακή, επίσημες εορτές και αργίες και μόνο
με την έγκριση των υπηρεσιών ΕΕΚ της 110 ΠΜ. Οπο−
τεδήποτε κρίνεται ότι επηρεάζονται οι επιχειρησιακές
λειτουργίες της Π.Α, η Υπηρεσία Ελέγχου Προσέγγισης
της 110 ΠΜ θα αναστέλλει όλες τις δραστηριότητες
(Α/Γ, Π/Γ, κύκλο κυκλοφορίας), ενώ επανέναρξη των
δραστηριοτήτων θα γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης
της 110 ΠΜ.
6.3.4 Προ των πτήσεων επιβάλλεται η ενημέρωση για
NOTAMs και μετεωρολογικά δεδομένα, με μέριμνα του
υπεύθυνου λειτουργίας. Νοσοκομειακή και πυροσβε−
στική κάλυψη παρέχεται με μέριμνα του υπεύθυνου
λειτουργίας.
6.3.5 Ο υπεύθυνος λειτουργίας είναι αρμόδιος για την
συνεχή επιτήρηση–έλεγχο προς αποφυγή χρησιμοποί−
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ησης του εν λόγω αεροδρομίου για απογειώσεις−προ−
σγειώσεις ανεξέλεγκτων πτήσεων.
6.3.6 Με μέριμνα του υπεύθυνου λειτουργίας, να υπάρ−
χει συνεχής τηλεφωνική επαφή με την Υπηρεσία Ελέγ−
χου Προσέγγισης της 110 ΠΜ, καθ’ όλη τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων.
6.3.7 Η έναρξη και το πέρας των δραστηριοτήτων, να
αναγγέλλεται με μέριμνα του υπεύθυνου λειτουργίας,
με αγγελία διεθνούς διανομής.
6.3.8 Η προσέγγιση και η αναχώρηση από το εν λόγω
αεροδρόμιο θα γίνεται από το σημείο FLABOURO, όπως
αυτό αποτυπώνεται σε τροποποιημένος VFR διαδρομές
της MTMA Λαρίσης που καθιερώνονται με την Υπουρ−
γική Απόφαση ΥΠΑ/Δ4/Δ/1274/176/18−1−2011.
7. Παράβαση των όρων και περιορισμών των από τις
οικείες διατάξεις καθοριζομένων θεμάτων Αερολιμενι−
κού, Τελωνειακού και Δασμολογικού ελέγχου, Δημόσιας
Ασφάλειας, Εθνικής Άμυνας και Εναέριας Κυκλοφορίας,
καθώς και κάθε μη σύννομη χρησιμοποίηση του αερο−
δρομίου, βαρύνει απευθείας τον υπεύθυνο λειτουργίας
του αεροδρομίου ή τον χειριστή της Υπερελαφρής Πτη−
τικής Αθλητικής Μηχανής κατά περίπτωση.
8. Ειδικά μνημονεύεται η κατά νόμο απαγόρευση της
απευθείας από και προς το εξωτερικό πραγματοποίηση
πτήσεων, χωρίς την προηγούμενη στάθμευση σε Διεθνή
Αερολιμένα ή Αερολιμένα χαρακτηρισμένου ως Νομο−
θετημένου σημείου εισόδου−εξόδου, για την διενέργεια
των απαιτούμενων ελέγχων.
9. Επισημαίνεται ότι δημιουργία τυχόν εμποδίων στις
επιφάνειες περιορισμού εμποδίων, θα επιφέρει τη μεί−
ωση της επιχειρησιακής ικανότητας του αεροδρομίου
ή ακόμη και την άρση λειτουργίας του.
10. Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων
του αεροδρομίου ανήκει στην αρμοδιότητα της ΥΠΑ.
11. Οι πάσης φύσεως δαπάνες συντήρησης και λειτουρ−
γίας του, βαρύνουν τον υπεύθυνο λειτουργίας.
12. Θέματα αναγόμενα στην εν γένει ασφάλεια των
πτήσεων, στον περαιτέρω εξοπλισμό του αεροδρομίου,
στις εγκαταστάσεις του κλπ. ρυθμίζονται με απόφαση
του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μετά
από σχετική εισήγηση της ΥΠΑ. Τροποποίηση στα φυσι−
κά χαρακτηριστικά και στον πάσης φύσεως εξοπλισμό
θα πραγματοποιείται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη
της ΥΠΑ.
13. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί ή να τρο−
ποποιηθεί από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων μετά από σχετική εισήγηση της ΥΠΑ, μονομε−
ρώς και ελεύθερα χωρίς οικονομική ή άλλη επιβάρυνση
του Δημοσίου, αν λόγοι ειδικοί το επιβάλλουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος

•
•

Ετήσια έκδοση

Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

Ƚ

30 €

-

Β΄

300 €

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

Γ΄

50 €

¦

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

∆΄

110 €

30 €

¦

¦

¦

100 €

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

•

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
10 €

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η

Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•Σημειώνεται
επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.
Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
ƥƟƪƦƝƧƛƨƟƛƨƛƤƪƦƝƧƛƩƝƨƝƨƦƥơƟƩƮƣơƛƟƩƥƪƧƙƥƪƣƠƗƞƝƢƛƧƟƣƗƗƦƥƢƛƬƧƟ
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