
 ’ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΒ’ 

   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
     ΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΝΑΨΗΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΔΗΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΙΩΝΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΜΒ’ ΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΩΝ

 ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΩ1    . 4412/2016ΤΩΝΟΡΙΩΝΤΟΥΝ

      ΜΕΚΡΙΤΗΡΙΟΑΝΑΘΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΝΠΛΕΟΝΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΜΦΕΡΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΑΠΟ
      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΠΟΨΗΠΡΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΦΟΡΑΜΕΒ’ ΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΤΗΝΤΙΜΗ

1





          

 OΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜ ΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2

 

ΕΡΓΟ:

Αρ. Πρωτ.:
Ημερομ.:

 –  Καθαρισμός – άρση άρση
  προσχώσεων ρεμάτων και ρεμάτων ρεμάτων και και

  τάφρων ρεμάτων και και αποκαταστάσεις – άρση
  αν ρεμάτων καιτιπλημμυρικών ρεμάτων και έργων ρεμάτων και της – άρση

. . Π.Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας Π.Ε. Πρέβεζαςρέβεζας – άρση 

164293/5171
21-10-2022

Α/Α Συστήματος 192955
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η: 3

 ΚΑΠ Υπουργείου
Εσωτερικών

   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι Α Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
   Μ Ε Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ω Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Υ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ι Ω Ν
 ( . . . . . )Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Υ Μ Β’ Α Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ε Ω Ν Ε Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η Δ Η Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

   Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ
 Κ Α Τ Α Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Κ Ε Υ Η Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ε Ρ Γ Ο Υ

4 Η  Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή  Ε ν ό τ η τ α  Π ρ έ β ε ζ α ς Η  Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ή  Ε ν ό τ η τ α  Π ρ έ β ε ζ α ς

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιΔ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
.

       ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή διαδικασία για την επιλογή διαδικασία  για την επιλογή     :αν ρεμάτων καιαδόχου κατασκευής – άρση του έργου

«  –       Καθαρισμός – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις άρση προσχώσεων ρεμάτωνκαι τάφρωνκαι αποκαταστάσεις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις
   . . »αντιπλημμυρικών έργων της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσειςΠΕ Πρέβεζας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

   Εκτιμώμενης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις αξίας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις 362.903,22  Ευρώ
(  πλέον . . .  ΦΠΑ 24% ),

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV:  45246400-7  Αντιπλημμυρικά έργα
    : που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: σύμφων ρεμάτων καια με
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)    . 4412/2016 ( ’ 147)  )    α τις – άρση διατάξεις – άρση του ν ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και β τους – άρση όρους – άρση της – άρση παρούσας – άρση
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟΑ΄

 1:    /  /   Άρθρο Κύριος – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις τουΈργου ΑναθέτουσαΑρχή διαδικασία  για την επιλογή Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τοιχεία επικοινωνίας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

1.1  : Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή           Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας
1.2    ( . . .): Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςριθμός – άρση ΦορολογικούΜητρώου Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΦΜ 997908822
1.3    :Κωδικός – άρση ηλεκτρον ρεμάτων καιικής – άρση τιμολόγησης – άρση 1007.904.005375

 Οδός – άρση : Περδικάρη 1
. .Ταχ Κωδ : 48100.

Τηλ. : 2682362178
 Γεν ρεμάτων καιική Διεύθυν ρεμάτων καιση

 στο Διαδί σύμφωνα με: κτυο
(URL):                      

www      .      preveza      .      gr        

E-Mail : d.koutsouvela@php.gov.gr.
: Π.Ε. Πρέβεζαςληροφορί σύμφωνα με: ες – άρση : Δήμητρα Κουτσουβέλα

1.2          : Ε. Πρέβεζαςργοδότης – άρση ή Κύριος – άρση τουΈργου Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας
1.3      :  Φορέας – άρση κατασκευής – άρση του έργου     Διεύθυν ρεμάτων καιση Τεχν ρεμάτων καιικών ρεμάτων και Έργων ρεμάτων και της – άρση Π.Ε. Πρέβεζαςεριφερειακής – άρση

  Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιότητας – άρση Π.Ε. Πρέβεζαςρέβεζας – άρση
1.4     : Π.Ε. Πρέβεζαςροϊσταμέν ρεμάτων καιη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή       Οικον ρεμάτων καιομική Ε. Πρέβεζαςπιτροπή της – άρση Π.Ε. Πρέβεζαςεριφέρειας – άρση Ηπεί σύμφωνα με: ρου για θέματα

       176   .  3852/2010,   που αφορούν ρεμάτων και και προβλέπον ρεμάτων καιται από το άρθρο του ν ρεμάτων και όπως – άρση αυτό
    5   .  4071/2012      αν ρεμάτων καιτικαταστάθηκε με το άρθρο του ν ρεμάτων και και τις – άρση από αυτό απορρέουσες – άρση

,       5,  :  .   1,  . .:  45221,αρμοδιότητες – άρση που έχει έδρα τα Ιωάν ρεμάτων καιν ρεμάτων καιιν ρεμάτων καια Οδός – άρση Π.Ε. Πρέβεζαςλ Π.Ε. Πρέβεζαςύρρου Ταχ Κωδ
:  2651087204,  :  2651070472,  Τηλέφων ρεμάτων καιο Φαξ email:  oikonomiki.epitropi@php.gov.gr,  καθώς – άρση

         . . ,  επί σύμφωνα με: σης – άρση η Π.Ε. Πρέβεζαςροϊσταμέν ρεμάτων καιη της – άρση Διεύθυν ρεμάτων καισης – άρση Τεχν ρεμάτων καιικών ρεμάτων και Έργων ρεμάτων και της – άρση Π.Ε. Πρέβεζας Ε. Πρέβεζας Π.Ε. Πρέβεζαςρέβεζας – άρση που έχει
   :  1, . .:48100, :  2682362158, έδρα την ρεμάτων και Π.Ε. Πρέβεζαςρέβεζα Οδός – άρση Π.Ε. Πρέβεζαςερδικάρη Ταχ Κωδ Τηλέφων ρεμάτων καιο Email:

f      .      repa      @php.gov.gr      .
1.5         :Διευθύν ρεμάτων καιουσα Υπηρεσί σύμφωνα με: α  Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας
1.6         : Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρμόδιο Τεχν ρεμάτων καιικό Συμβούλιο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Ηπείρου

         Ε. Πρέβεζαςφόσον ρεμάτων και οι αν ρεμάτων καιωτέρω υπηρεσί σύμφωνα με: ες – άρση μεταστεγασθούν ρεμάτων και κατά τη διάρκεια της – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση
    ,        σύν ρεμάτων καιαψης – άρση ή εκτέλεσης – άρση του έργου υποχρεούν ρεμάτων καιται ν ρεμάτων καια δηλώσουν ρεμάτων και άμεσα τα ν ρεμάτων καιέα τους – άρση

     .στοιχεί σύμφωνα με: α στους – άρση προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση ή στον ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάδοχο
    /       Ε. Πρέβεζαςφόσον ρεμάτων και οι αν ρεμάτων καιωτέρω υπηρεσί σύμφωνα με: ες – άρση ή και τα αποφαιν ρεμάτων καιόμεν ρεμάτων καια όργαν ρεμάτων καια του Φορέα Κατασκευής – άρση

,         καταργηθούν ρεμάτων και συγχων ρεμάτων καιευτούν ρεμάτων και ή με οποιον ρεμάτων καιδήποτε τρόπο μεταβληθούν ρεμάτων και κατά τη διάρκεια
      ,     ,της – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση σύν ρεμάτων καιαψης – άρση ή εκτέλεσης – άρση του έργου υποχρεούν ρεμάτων καιται ν ρεμάτων καια δηλώσουν ρεμάτων και άμεσα

 στους – άρση προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση6         ή στον ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάδοχο τα στοιχεί σύμφωνα με: α των ρεμάτων και υπηρεσιών ρεμάτων και ή αποφαιν ρεμάτων καιόμεν ρεμάτων καιων ρεμάτων και
,            οργάν ρεμάτων καιων ρεμάτων και τα οποί σύμφωνα με: α κατά τον ρεμάτων και ν ρεμάτων καιόμο αποτελούν ρεμάτων και καθολικό διάδοχο των ρεμάτων και εν ρεμάτων και λόγω οργάν ρεμάτων καιων ρεμάτων και

      .που υπεισέρχον ρεμάτων καιται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις – άρση τους – άρση

 2:      Άρθρο Έγγραφα της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις σύμβασης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις και τεύχη
 
2.1.         . 14  . 1   2Τα έγγραφα της – άρση σύμβασης – άρση κατά την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιν ρεμάτων καιοια της – άρση περιπτ της – άρση παρ του άρθρου

 . 4412/2016,     ,   του ν ρεμάτων και για τον ρεμάτων και παρόν ρεμάτων καιτα ηλεκτρον ρεμάτων καιικό διαγων ρεμάτων καιισμό εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι τα ακόλουθα :
)   ,α η παρούσα διακήρυξη
)β       ( )το Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκό Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο Σύμβασης – άρση Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ 7  
)    ,       γ το έν ρεμάτων καιτυπο οικον ρεμάτων καιομικής – άρση προσφοράς – άρση όπως – άρση παράγεται από την ρεμάτων και ειδική ηλεκτρον ρεμάτων καιική

  ,φόρμα του υποσυστήματος – άρση
)   , δ ο προϋπολογισμός – άρση δημοπράτησης – άρση
)   , ε το τιμολόγιο δημοπράτησης – άρση

)    ,στ η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ρεμάτων και
)     ζ η τεχν ρεμάτων καιική συγγραφή υποχρεώσεων ρεμάτων και
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)     ,η το τεύχος – άρση συμπληρωματικών ρεμάτων και τεχν ρεμάτων καιικών ρεμάτων και προδιαγραφών ρεμάτων και
)   ….θ το υπόδειγμα 8

)    ,ι το τεύχος – άρση τεχν ρεμάτων καιικής – άρση περιγραφής – άρση
)   ,ια η τεχν ρεμάτων καιική μελέτη
)         ιβ τυχόν ρεμάτων και συμπληρωματικές – άρση πληροφορί σύμφωνα με: ες – άρση και διευκριν ρεμάτων καιί σύμφωνα με: σεις – άρση που θα παρασχεθούν ρεμάτων και από

       την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή επί σύμφωνα με: όλων ρεμάτων και των ρεμάτων και αν ρεμάτων καιωτέρω
) ....ιγ ........................9

2.2  ,  ,       Π.Ε. Πρέβεζαςροσφέρεται ελεύθερη πλήρης – άρση άμεση και δωρεάν ρεμάτων και ηλεκτρον ρεμάτων καιική πρόσβαση στα
  έγγραφα της – άρση σύμβασης – άρση10  ,   ,   “στον ρεμάτων και ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο ηλεκτρον ρεμάτων καιικοί σύμφωνα με: 

”   διαγων ρεμάτων καιισμοί σύμφωνα με: της – άρση πύλης – άρση www.promitheus.gov.gr.     Στην ρεμάτων και ιστοσελί σύμφωνα με: δα της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση
(www  .  preveza  .  gr  )    αν ρεμάτων καιαρτάται σχετική εν ρεμάτων καιημέρωση με    αν ρεμάτων καιαφορά στον ρεμάτων και συστημικό αριθμό

        «  - διαγων ρεμάτων καιισμού και διασύν ρεμάτων καιδεση στον ρεμάτων και αν ρεμάτων καιωτέρω ψηφιακό χώρο του Ε. ΠρέβεζαςΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
».Ε. ΠρέβεζαςΡΓΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

        Κάθε εί σύμφωνα με: δους – άρση επικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α και αν ρεμάτων καιταλλαγή πληροφοριών ρεμάτων και πραγματοποιεί σύμφωνα με: ται μέσω της – άρση
  www.promitheus.gov.gr  « - . . . . ».διαδικτυακής – άρση πύλης – άρση του ΟΠ.Ε. ΠρέβεζαςΣ Ε. ΠρέβεζαςΣΗΔΗΣ

.................................................................................   11  12

2.3    ,     04-11-2022Ε. Πρέβεζαςφόσον ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και ζητηθεί σύμφωνα με: εγκαί σύμφωνα με: ρως – άρση ήτοι έως – άρση την ρεμάτων και 13    η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή
         παρέχει σε όλους – άρση τους – άρση προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση που συμμετέχουν ρεμάτων και στη διαδικασί σύμφωνα με: α σύν ρεμάτων καιαψης – άρση

     σύμβασης – άρση συμπληρωματικές – άρση πληροφορί σύμφωνα με: ες – άρση σχετικά με τ    α έγγραφα της – άρση σύμβασης – άρση,  το
  09/11/2022αργότερο στις – άρση 14

     ,    Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπαν ρεμάτων καιτήσεις – άρση σε τυχόν ρεμάτων και διευκριν ρεμάτων καιί σύμφωνα με: σεις – άρση που ζητηθούν ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαρτών ρεμάτων καιται στον ρεμάτων και δημόσια
       προσβάσιμο ηλεκτρον ρεμάτων καιικό χώρο του διαγων ρεμάτων καιισμού στην ρεμάτων και προαν ρεμάτων καιαφερόμεν ρεμάτων καιη πύλη

www  .  promitheus  .  gov  .  gr    -        του Ε. ΠρέβεζαςΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Ε. ΠρέβεζαςΡΓΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας μαζί σύμφωνα με: με τα υπόλοιπα έγγραφα της – άρση
      ,   σύμβασης – άρση προς – άρση εν ρεμάτων καιημέρωση των ρεμάτων και εν ρεμάτων καιδιαφερόμεν ρεμάτων καιων ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και οι οποί σύμφωνα με: οι εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι

           υποχρεωμέν ρεμάτων καιοι ν ρεμάτων καια εν ρεμάτων καιημερών ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται με δική τους – άρση ευθύν ρεμάτων καιη μέσα από τον ρεμάτων και υπόψη ηλεκτρον ρεμάτων καιικό
.χώρο

        ,  Η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή παρατεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει την ρεμάτων και προθεσμί σύμφωνα με: α παραλαβής – άρση των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και ούτως – άρση
           ώστε όλοι οι εν ρεμάτων καιδιαφερόμεν ρεμάτων καιοι οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση ν ρεμάτων καια μπορούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια λάβουν ρεμάτων και γν ρεμάτων καιώση όλων ρεμάτων και

         των ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαγκαί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και πληροφοριών ρεμάτων και για την ρεμάτων και κατάρτιση των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και στις – άρση ακόλουθες – άρση
:περιπτώσεις – άρση

)α  ,    ,   ,      όταν ρεμάτων και για οποιον ρεμάτων καιδήποτε λόγο πρόσθετες – άρση πληροφορί σύμφωνα με: ες – άρση αν ρεμάτων και και ζητήθηκαν ρεμάτων και από τον ρεμάτων και
  ,       (4)  οικον ρεμάτων καιομικό φορέα έγκαιρα δεν ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και παρασχεθεί σύμφωνα με: το αργότερο τέσσερις – άρση ημέρες – άρση πριν ρεμάτων και

         , από την ρεμάτων και προθεσμί σύμφωνα με: α που ορί σύμφωνα με: ζεται για την ρεμάτων και παραλαβή των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και

)β         . όταν ρεμάτων και τα έγγραφα της – άρση σύμβασης – άρση υφί σύμφωνα με: σταν ρεμάτων καιται σημαν ρεμάτων καιτικές – άρση αλλαγές – άρση

            Η διάρκεια της – άρση παράτασης – άρση θα εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι αν ρεμάτων καιάλογη με τη σπουδαιότητα των ρεμάτων και πληροφοριών ρεμάτων και που
   .ζητήθηκαν ρεμάτων και ή των ρεμάτων και αλλαγών ρεμάτων και

            Όταν ρεμάτων και οι πρόσθετες – άρση πληροφορί σύμφωνα με: ες – άρση δεν ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και ζητηθεί σύμφωνα με: έγκαιρα ή δεν ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και σημασί σύμφωνα με: α για
   ,      την ρεμάτων και προετοιμασί σύμφωνα με: α κατάλληλων ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και η παράταση της – άρση προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση εν ρεμάτων καιαπόκειται
     .στη διακριτική ευχέρεια της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση

2.4       (  /  Τροποποί σύμφωνα με: ηση των ρεμάτων και όρων ρεμάτων και της – άρση διαγων ρεμάτων καιιστικής – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση πχ αλλαγή μετάθεση της – άρση
   ,     καταληκτικής – άρση ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ας – άρση υποβολής – άρση προσφορών ρεμάτων και καθώς – άρση και σημαν ρεμάτων καιτικές – άρση αλλαγές – άρση των ρεμάτων και

  ,      ),  εγγράφων ρεμάτων και της – άρση σύμβασης – άρση σύμφων ρεμάτων καια με την ρεμάτων και προηγούμεν ρεμάτων καιη παράγραφο δημοσιεύον ρεμάτων καιται
 στο ΚΗΜΔΗΣ15.
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 2       Άρθρο ΑΑρχές – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις εφαρμοζόμενες – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις στη διαδικασία σύναψης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

    :Οι οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση δεσμεύον ρεμάτων καιται ότι

)α            , τηρούν ρεμάτων και και θα εξακολουθήσουν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια τηρούν ρεμάτων και κατά την ρεμάτων και εκτέλεση της – άρση σύμβασης – άρση εφόσον ρεμάτων και
,           επιλεγούν ρεμάτων και τις – άρση υποχρεώσεις – άρση τους – άρση που απορρέουν ρεμάτων και από τις – άρση διατάξεις – άρση της – άρση

,     ,   περιβαλλον ρεμάτων καιτικής – άρση κοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιικοασφαλιστικής – άρση και εργατικής – άρση ν ρεμάτων καιομοθεσί σύμφωνα με: ας – άρση που έχουν ρεμάτων και
     ,   ,    θεσπιστεί σύμφωνα με: με το δί σύμφωνα με: καιο της – άρση Έν ρεμάτων καιωσης – άρση το εθν ρεμάτων καιικό δί σύμφωνα με: καιο συλλογικές – άρση συμβάσεις – άρση ή διεθν ρεμάτων καιεί σύμφωνα με: ς – άρση
 ,     ,   διατάξεις – άρση περιβαλλον ρεμάτων καιτικού κοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιικού και εργατικού δικαί σύμφωνα με: ου οι οποί σύμφωνα με: ες – άρση

        . 4412/2016.   απαριθμούν ρεμάτων καιται στο Π.Ε. Πρέβεζαςαράρτημα Χ του Π.Ε. Πρέβεζαςροσαρτήματος – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του ν ρεμάτων και Η τήρηση των ρεμάτων και
           εν ρεμάτων και λόγω υποχρεώσεων ρεμάτων και ελέγχεται και βεβαιών ρεμάτων καιεται από τα όργαν ρεμάτων καια που επιβλέπουν ρεμάτων και την ρεμάτων και

          εκτέλεση των ρεμάτων και δημοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και συμβάσεων ρεμάτων και και τις – άρση αρμόδιες – άρση δημόσιες – άρση αρχές – άρση και υπηρεσί σύμφωνα με: ες – άρση
           που εν ρεμάτων καιεργούν ρεμάτων και εν ρεμάτων καιτός – άρση των ρεμάτων και ορί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και της – άρση ευθύν ρεμάτων καιης – άρση και της – άρση αρμοδιότητάς – άρση τους – άρση 16,

)β     ,         δεν ρεμάτων και θα εν ρεμάτων καιεργήσουν ρεμάτων και αθέμιτα παράν ρεμάτων καιομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της όλη τη διάρκεια της – άρση
 ,         ,  διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση αν ρεμάτων καιάθεσης – άρση αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης – άρση της – άρση σύμβασης – άρση εφόσον ρεμάτων και

 επιλεγούν ρεμάτων και και

)γ           λαμβάν ρεμάτων καιουν ρεμάτων και τα κατάλληλα μέτρα για ν ρεμάτων καια διαφυλάξουν ρεμάτων και την ρεμάτων και εμπιστευτικότητα των ρεμάτων και
         .πληροφοριών ρεμάτων και που έχουν ρεμάτων και χαρακτηρισθεί σύμφωνα με: ως – άρση τέτοιες – άρση από την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή

 3:    Άρθρο Ηλεκτρονική διαδικασία  για την επιλογή υποβολή διαδικασία  για την επιλογή φακέλου προσφοράς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

3.1.        ,  Οι προσφορές – άρση υποβάλλον ρεμάτων καιται από τους – άρση εν ρεμάτων καιδιαφερομέν ρεμάτων καιους – άρση ηλεκτρον ρεμάτων καιικά μέσω της – άρση
  διαδικτυακής – άρση πύλης – άρση www.promitheus.gov.gr     ,   του ΟΠ.Ε. ΠρέβεζαςΣ Ε. ΠρέβεζαςΣΗΔΗΣ μέχρι την ρεμάτων και καταληκτική

       18    ,  ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α και ώρα που ορί σύμφωνα με: ζεται στο άρθρο της – άρση παρούσας – άρση διακήρυξης – άρση σε
    « -   »  ηλεκτρον ρεμάτων καιικό φάκελο του υποσυστήματος – άρση Ε. ΠρέβεζαςΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Ε. ΠρέβεζαςΡΓΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και

,  ,υπογράφον ρεμάτων καιται τουλάχιστον ρεμάτων και      ,   με προηγμέν ρεμάτων καιη ηλεκτρον ρεμάτων καιική υπογραφή η οποί σύμφωνα με: α
   ( )  ,    υποστηρί σύμφωνα με: ζεται από αν ρεμάτων καιαγν ρεμάτων καιωρισμέν ρεμάτων καιο εγκεκριμέν ρεμάτων καιο πιστοποιητικό σύμφων ρεμάτων καια με την ρεμάτων και

. 2   37  . 4412/2016.παρ του άρθρου του ν ρεμάτων και 17  

         Για τη συμμετοχή στην ρεμάτων και παρούσα διαδικασί σύμφωνα με: α οι εν ρεμάτων καιδιαφερόμεν ρεμάτων καιοι οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση
        5  .  1.2   1.4   ακολουθούν ρεμάτων και τη διαδικασί σύμφωνα με: α εγγραφής – άρση του άρθρου παρ έως – άρση της – άρση Κοιν ρεμάτων καιής – άρση

  Υπουργικής – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφασης – άρση «       Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
   ,  ,      των Δημοσίων Συμβάσεων έργων μελετών και παροχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τεχνικών και λοιπών

         συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εργαλείων και
       διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

( . . . . .)ΕΣΗΔΗΣ (  «  - )εφεξής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) ΕΣΗΔΗΣ ΕΡΓΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) ».

      ,    Η έν ρεμάτων καιωση οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και υποβάλλει κοιν ρεμάτων καιή προσφορά η οποί σύμφωνα με: α υποχρεωτικά
,     ,       υπογράφεται σύμφων ρεμάτων καια με τα αν ρεμάτων καιωτέρω εί σύμφωνα με: τε από όλους – άρση τους – άρση οικον ρεμάτων καιομικούς – άρση φορεί σύμφωνα με: ς – άρση

   ,     ,   .που αποτελούν ρεμάτων και την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιωση εί σύμφωνα με: τε από εκπρόσωπό τους – άρση ν ρεμάτων καιομί σύμφωνα με: μως – άρση εξουσιοδοτημέν ρεμάτων καιο
 ,            Στην ρεμάτων και προσφορά προσδιορί σύμφωνα με: ζεται η έκταση και το εί σύμφωνα με: δος – άρση της – άρση συμμετοχής – άρση του κάθε

  ,       ,μέλους – άρση της – άρση έν ρεμάτων καιωσης – άρση συμπεριλαμβαν ρεμάτων καιομέν ρεμάτων καιης – άρση της – άρση καταν ρεμάτων καιομής – άρση αμοιβής – άρση μεταξύ τους – άρση
   /  .      καθώς – άρση και ο εκπρόσωπος – άρση συν ρεμάτων καιτον ρεμάτων καιιστής – άρση αυτής – άρση Η εν ρεμάτων και λόγω δήλωση περιλαμβάν ρεμάτων καιεται

   (  .   )       εί σύμφωνα με: τε στο Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ Μέρος – άρση ΙΙ Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιότητα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας εί σύμφωνα με: τε στη συν ρεμάτων καιοδευτική υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση που
      .δύν ρεμάτων καιαται ν ρεμάτων καια υποβάλλουν ρεμάτων και τα μέλη της – άρση έν ρεμάτων καιωσης – άρση

3.2     :Στον ρεμάτων και ηλεκτρον ρεμάτων καιικό φάκελο προσφοράς – άρση περιέχον ρεμάτων καιται

 ( )  ( )     «  ».α έν ρεμάτων καιας – άρση υπο φάκελος – άρση με την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής – άρση
 ( )   ( )      «  ».β έν ρεμάτων καιας – άρση υπο φάκελος – άρση με την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιδειξη Οικον ρεμάτων καιομική Π.Ε. Πρέβεζαςροσφορά
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3.3    ,       Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπό τον ρεμάτων και προσφέρον ρεμάτων καιτα σημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται με χρήση του σχετικού πεδί σύμφωνα με: ου του
,      ,      υποσυστήματος – άρση κατά την ρεμάτων και σύν ρεμάτων καιταξη της – άρση προσφοράς – άρση τα στοιχεί σύμφωνα με: α εκεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια που έχουν ρεμάτων και

 ,       21   . 4412/2016. εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφων ρεμάτων καια με τα οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο του ν ρεμάτων και
  ,        ( )  Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση αυτή ο προσφέρων ρεμάτων και υποβάλει στον ρεμάτων και οικεί σύμφωνα με: ο υπο φάκελο σχετική

       αιτιολόγηση με τη μορφή ψηφιακά υπογεγραμμέν ρεμάτων καιου αρχεί σύμφωνα με: ου pdf,   αν ρεμάτων καιαφέρον ρεμάτων καιτας – άρση ρητά
          όλες – άρση τις – άρση σχετικές – άρση διατάξεις – άρση ν ρεμάτων καιόμου ή διοικητικές – άρση πράξεις – άρση που επιβάλλουν ρεμάτων και την ρεμάτων και

   ,     εμπιστευτικότητα της – άρση συγκεκριμέν ρεμάτων καιης – άρση πληροφορί σύμφωνα με: ας – άρση ως – άρση συν ρεμάτων καιημμέν ρεμάτων καιο της – άρση ηλεκτρον ρεμάτων καιικής – άρση
 .         του προσφοράς – άρση Δεν ρεμάτων και χαρακτηρί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται ως – άρση εμπιστευτικές – άρση πληροφορί σύμφωνα με: ες – άρση σχετικά με τις – άρση

 ,       .  τιμές – άρση μον ρεμάτων καιάδος – άρση τις – άρση προσφερόμεν ρεμάτων καιες – άρση ποσότητες – άρση και την ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομική προσφορά

3.4         Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση της – άρση υποβολής – άρση στοιχεί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και με χρήση μορφότυπου φακέλου
   ( . .     ZIP), εκείνα τα),  συμπιεσμέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και ηλεκτρον ρεμάτων καιικών ρεμάτων και αρχεί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και π χ ηλεκτρον ρεμάτων καιικό αρχεί σύμφωνα με: ο με μορφή εκεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια τα

       ,    οποί σύμφωνα με: α επιθυμεί σύμφωνα με: ο προσφέρων ρεμάτων και ν ρεμάτων καια χαρακτηρί σύμφωνα με: σει ως – άρση εμπιστευτικά σύμφων ρεμάτων καια με τα
 ,          αν ρεμάτων καιωτέρω αν ρεμάτων καιαφερόμεν ρεμάτων καια θα πρέπει ν ρεμάτων καια τα υποβάλλει ως – άρση χωριστά ηλεκτρον ρεμάτων καιικά αρχεί σύμφωνα με: α με

 P), εκείνα ταortable  Document  Format  (P), εκείνα ταDF)       μορφή ή ως – άρση χωριστό ηλεκτρον ρεμάτων καιικό αρχεί σύμφωνα με: ο μορφότυπου
       .φακέλου συμπιεσμέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και ηλεκτρον ρεμάτων καιικών ρεμάτων και αρχεί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και που ν ρεμάτων καια περιλαμβάν ρεμάτων καιει αυτά

3.5   –      ( )   Ο χρήστης – άρση οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση υποβάλλει τους – άρση αν ρεμάτων καιωτέρω υπο φακέλους – άρση μέσω του
,   :υποσυστήματος – άρση όπως – άρση περιγράφεται κατωτέρω

)α         ( )   Τα στοιχεί σύμφωνα με: α και δικαιολογητικά που περιλαμβάν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται στον ρεμάτων και υπο φάκελο με την ρεμάτων και
 «  »        24.2  έν ρεμάτων καιδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής – άρση εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι τα οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο της – άρση

,          παρούσας – άρση υποβάλλον ρεμάτων καιται από τον ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικό φορέα ηλεκτρον ρεμάτων καιικά σε μορφή αρχεί σύμφωνα με: ου
P), εκείνα ταortable Document Format (P), εκείνα ταDF)   ,  ,  και γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται αποδεκτά αν ρεμάτων καιά περί σύμφωνα με: πτωση   σύμφων ρεμάτων καια με την ρεμάτων και

.    4.2.  .παρ β του άρθρου της – άρση παρούσας – άρση

)β             Το αργότερο πριν ρεμάτων και από την ρεμάτων και ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α και ώρα αποσφράγισης – άρση των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και που
   18   ,   ορί σύμφωνα με: ζεται στο άρθρο της – άρση παρούσας – άρση προσκομί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται   στην ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιαθέτουσα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή18,  με

ευθύν ρεμάτων καιη  του οικον ρεμάτων καιομικού φορέα    ,   οι πρωτότυπες – άρση εγγυήσεις – άρση συμμετοχής – άρση πλην ρεμάτων και των ρεμάτων και
   ,      εγγυήσεων ρεμάτων και που εκδί σύμφωνα με: δον ρεμάτων καιται ηλεκτρον ρεμάτων καιικά άλλως – άρση η προσφορά απορρί σύμφωνα με: πτεται ως – άρση
.απαράδεκτη 19

        Οι αν ρεμάτων καιωτέρω πρωτότυπες – άρση εγγυητικές – άρση επιστολές – άρση συμμετοχής – άρση προσκομί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται σε κλειστό
,       ,    φάκελο στον ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: ο αν ρεμάτων καιαγράφεται τουλάχιστον ρεμάτων και ο αποστολέας – άρση τα στοιχεί σύμφωνα με: α του

       .παρόν ρεμάτων καιτος – άρση διαγων ρεμάτων καιισμού και ως – άρση παραλήπτης – άρση η Ε. Πρέβεζαςπιτροπή Διαγων ρεμάτων καιισμού

        Η προσκόμιση των ρεμάτων και πρωτότυπων ρεμάτων και εγγυήσεων ρεμάτων και συμμετοχής – άρση πραγματοποιεί σύμφωνα με: ται εί σύμφωνα με: τε με
          κατάθεση του ως – άρση άν ρεμάτων καιω φακέλου στην ρεμάτων και υπηρεσί σύμφωνα με: α πρωτοκόλλου της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση

     ,   .     εί σύμφωνα με: τε με την ρεμάτων και αποστολή του ταχυδρομικώς – άρση επί σύμφωνα με: αποδεί σύμφωνα με: ξει Το βάρος – άρση απόδειξης – άρση της – άρση
     .    έγκαιρης – άρση προσκόμισης – άρση φέρει ο οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση Το εμπρόθεσμο αποδεικν ρεμάτων καιύεται με 

          ,τον ρεμάτων και αριθμό πρωτοκόλλου εί σύμφωνα με: τε με την ρεμάτων και επί σύμφωνα με: κληση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής – άρση
 .αν ρεμάτων καιά περί σύμφωνα με: πτωση

           Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση που επιλεγεί σύμφωνα με: η αποστολή του φακέλου της – άρση εγγύησης – άρση συμμετοχής – άρση
,     ,      ταχυδρομικώς – άρση ο οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση αν ρεμάτων καιαρτά εφόσον ρεμάτων και δεν ρεμάτων και διαθέτει αριθμό έγκαιρης – άρση

        ,   εισαγωγής – άρση του φακέλου του στο πρωτόκολλο της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση το αργότερο έως – άρση
      ,    την ρεμάτων και ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α και ώρα αποσφράγισης – άρση των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και μέσω της – άρση λειτουργί σύμφωνα με: ας – άρση

« »,      (  επικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α τα σχετικό αποδεικτικό στοιχεί σύμφωνα με: ο προσκόμισης – άρση αποδεικτικό κατάθεσης – άρση
   -  ),σε υπηρεσί σύμφωνα με: ες – άρση ταχυδρομεί σύμφωνα με: ου ταχυμεταφορών ρεμάτων και      προκειμέν ρεμάτων καιου ν ρεμάτων καια εν ρεμάτων καιημερώσει την ρεμάτων και

           ( )αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή περί σύμφωνα με: της – άρση τήρησης – άρση της – άρση υποχρέωσής – άρση του σχετικά με την ρεμάτων και εμπρόθεσμη
       .προσκόμιση της – άρση εγγύησης – άρση συμμετοχής – άρση του στον ρεμάτων και παρόν ρεμάτων καιτα διαγων ρεμάτων καιισμό

)γ        ,  Οι προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση συν ρεμάτων καιτάσσουν ρεμάτων και την ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομική τους – άρση προσφορά συμπληρών ρεμάτων καιον ρεμάτων καιτας – άρση την ρεμάτων και
     . αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: στοιχη ειδική ηλεκτρον ρεμάτων καιική φόρμα του υποσυστήματος – άρση
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)δ  O     ,     ι προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση δύν ρεμάτων καιαν ρεμάτων καιται ν ρεμάτων καια προβαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιουν ρεμάτων και μέσω των ρεμάτων και λειτουργιών ρεμάτων και του
,        υποσυστήματος – άρση σε εκτύπωση ελέγχου ομαλότητας – άρση των ρεμάτων και επιμέρους – άρση ποσοστών ρεμάτων και

,    ,       έκπτωσης – άρση αν ρεμάτων καιά ομάδα εργασιών ρεμάτων και στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση υποβολής – άρση προσφοράς – άρση με επιμέρους – άρση
 , ’   . 2    95  .4412/2016.ποσοστά έκπτωσης – άρση κατ εφαρμογή της – άρση παρ α του άρθρου του ν ρεμάτων και 20

)ε   ,         Στη συν ρεμάτων καιέχεια οι προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση παράγουν ρεμάτων και από το υποσύστημα τα ηλεκτρον ρεμάτων καιικά αρχεί σύμφωνα με: α
[« »        εκτυπώσεις – άρση των ρεμάτων και Δικαιολογητικών ρεμάτων και Συμμετοχής – άρση και της – άρση Οικον ρεμάτων καιομικής – άρση Π.Ε. Πρέβεζαςροσφοράς – άρση

    P), εκείνα ταortable  Document  Format  (P), εκείνα ταDF)].     τους – άρση σε μορφή αρχεί σύμφωνα με: ου Τα αρχεί σύμφωνα με: α αυτά γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται
,   ,     ,   αποδεκτά εφόσον ρεμάτων και φέρουν ρεμάτων και τουλάχιστον ρεμάτων και προηγμέν ρεμάτων καιη ηλεκτρον ρεμάτων καιική υπογραφή η οποί σύμφωνα με: α

  υποστηρί σύμφωνα με: ζεται από  ( )  αν ρεμάτων καιαγν ρεμάτων καιωρισμέν ρεμάτων καιο εγκεκριμέν ρεμάτων καιο   πιστοποιητικό και επισυν ρεμάτων καιάπτον ρεμάτων καιται
  ( )   .      στους – άρση αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: στοιχους – άρση υπο φακέλους – άρση της – άρση προσφοράς – άρση Κατά τη συστημική υποβολή της – άρση

     προσφοράς – άρση το υποσύστημα πραγματοποιεί σύμφωνα με: αυτοματοποιημέν ρεμάτων καιους – άρση ελέγχους – άρση
         επιβεβαί σύμφωνα με: ωσης – άρση της – άρση ηλεκτρον ρεμάτων καιικής – άρση προσφοράς – άρση σε σχέση με τα παραχθέν ρεμάτων καιτα ηλεκτρον ρεμάτων καιικά

 (     )    αρχεί σύμφωνα με: α Δικαιολογητικά Συμμετοχής – άρση και Οικον ρεμάτων καιομική Π.Ε. Πρέβεζαςροσφορά και εφόσον ρεμάτων και οι έλεγχοι
         .  ,  αυτοί σύμφωνα με: αποβούν ρεμάτων και επιτυχεί σύμφωνα με: ς – άρση η προσφορά υποβάλλεται στο υποσύστημα Διαφορετικά η

         προσφορά δεν ρεμάτων και υποβάλλεται και το υποσύστημα εν ρεμάτων καιημερών ρεμάτων καιει τους – άρση προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση με
        , σχετικό μήν ρεμάτων καιυμα σφάλματος – άρση στη διεπαφή του χρήστη των ρεμάτων και προσφερόν ρεμάτων καιτων ρεμάτων και προκειμέν ρεμάτων καιου

       .οι τελευταί σύμφωνα με: οι ν ρεμάτων καια προβούν ρεμάτων και στις – άρση σχετικές – άρση εν ρεμάτων καιέργειες – άρση διόρθωσης – άρση

)στ             Ε. Πρέβεζαςφόσον ρεμάτων και οι οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: όροι δεν ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και αποτυπωθεί σύμφωνα με: στο σύν ρεμάτων καιολό τους – άρση στις – άρση ειδικές – άρση
   ,      ηλεκτρον ρεμάτων καιικές – άρση φόρμες – άρση του υποσυστήματος – άρση οι προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση επισυν ρεμάτων καιάπτουν ρεμάτων και τα σχετικά

 ,     ,    .ηλεκτρον ρεμάτων καιικά αρχεί σύμφωνα με: α σύμφων ρεμάτων καια με τα αν ρεμάτων καιωτέρω στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση ε 21

)ζ          ,  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπό το υποσύστημα εκδί σύμφωνα με: δεται ηλεκτρον ρεμάτων καιική απόδειξη υποβολής – άρση προσφοράς – άρση η οποί σύμφωνα με: α
       .αποστέλλεται στον ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικό φορέα με μήν ρεμάτων καιυμα ηλεκτρον ρεμάτων καιικού ταχυδρομεί σύμφωνα με: ου

        /  Στις – άρση περιπτώσεις – άρση που με την ρεμάτων και προσφορά υποβάλλον ρεμάτων καιται δημόσια ή και ιδιωτικά
,            ,  έγγραφα εί σύμφωνα με: τε έχουν ρεμάτων και παραχθεί σύμφωνα με: από τον ρεμάτων και ί σύμφωνα με: διο τον ρεμάτων και προσφέρον ρεμάτων καιτα εί σύμφωνα με: τε από τρί σύμφωνα με: τους – άρση αυτά
 ,   ,  γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται αποδεκτά αν ρεμάτων καιά περί σύμφωνα με: πτωση     .     4.2.σύμφων ρεμάτων καια με την ρεμάτων και παρ β του άρθρου της – άρση

παρούσας – άρση22 

η)         ,  Έως – άρση την ρεμάτων και ημέρα και ώρα αποσφράγισης – άρση των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και προσκομί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται με ευθύν ρεμάτων καιη
  ,    ,       του οικον ρεμάτων καιομικού φορέα στην ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή σε έν ρεμάτων καιτυπη μορφή και σε κλειστό

,           φάκελο στον ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: ο αν ρεμάτων καιαγράφεται ο αποστολέας – άρση και ως – άρση παραλήπτης – άρση η Ε. Πρέβεζαςπιτροπή
   ,     Διαγων ρεμάτων καιισμού του παρόν ρεμάτων καιτος – άρση διαγων ρεμάτων καιισμού τυχόν ρεμάτων και στοιχεί σύμφωνα με: α της – άρση ηλεκτρον ρεμάτων καιικής – άρση προσφοράς – άρση

,    «  »  «  »,του ήτοι των ρεμάτων και υποφακέλων ρεμάτων και Δικαιολογητικά Συμμετοχής – άρση και Οικον ρεμάτων καιομική Π.Ε. Πρέβεζαςροσφορά
         τα οποί σύμφωνα με: α απαιτεί σύμφωνα με: ται ν ρεμάτων καια προσκομισθούν ρεμάτων και σε πρωτότυπα ή ακριβή αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: γραφα23.

      :Τέτοια στοιχεί σύμφωνα με: α και δικαιολογητικά εν ρεμάτων καιδεικτικά εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι

i)      ,      η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής – άρση πλην ρεμάτων και των ρεμάτων και περιπτώσεων ρεμάτων και που αυτή
 ,      ,  εκδί σύμφωνα με: δεται ηλεκτρον ρεμάτων καιικά άλλως – άρση η προσφορά απορρί σύμφωνα με: πτεται ως – άρση απαράδεκτη σύμφων ρεμάτων καια με

     4.1. )  ,τα ειδικότερα οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο γ της – άρση παρούσας – άρση

ii)          11  .  2   .  2690/1999,αυτά που δεν ρεμάτων και υπάγον ρεμάτων καιται στις – άρση διατάξεις – άρση του άρθρου παρ του ν ρεμάτων και
(       εν ρεμάτων καιδεικτικά συμβολαιογραφικές – άρση έν ρεμάτων καιορκες – άρση βεβαιώσεις – άρση ή λοιπά συμβολαιογραφικά

),έγγραφα

iii)              ιδιωτικά έγγραφα τα οποί σύμφωνα με: α δεν ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και επικυρωθεί σύμφωνα με: από δικηγόρο ή δεν ρεμάτων και φέρουν ρεμάτων και
         .  2   11  .θεώρηση από υπηρεσί σύμφωνα με: ες – άρση και φορεί σύμφωνα με: ς – άρση της – άρση περί σύμφωνα με: πτωσης – άρση α της – άρση παρ του άρθρου του ν ρεμάτων και

2690/1999          ,  ή δεν ρεμάτων και συν ρεμάτων καιοδεύον ρεμάτων καιται από υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση για την ρεμάτων και ακρί σύμφωνα με: βειά τους – άρση καθώς – άρση και

iv)           αλλοδαπά δημόσια έν ρεμάτων καιτυπα έγγραφα που φέρουν ρεμάτων και την ρεμάτων και επισημεί σύμφωνα με: ωση της – άρση Χάγης – άρση
(Apostille),          . ή προξεν ρεμάτων καιική θεώρηση και δεν ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και επικυρωθεί σύμφωνα με: από δικηγόρο
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            Σε περί σύμφωνα με: πτωση μη υποβολής – άρση εν ρεμάτων καιός – άρση ή περισσότερων ρεμάτων και από τα ως – άρση άν ρεμάτων καιω στοιχεί σύμφωνα με: α και
     ,     δικαιολογητικά που υποβάλλον ρεμάτων καιται σε έν ρεμάτων καιτυπη μορφή πλην ρεμάτων και της – άρση πρωτότυπης – άρση εγγύησης – άρση

,          συμμετοχής – άρση δύν ρεμάτων καιαται ν ρεμάτων καια συμπληρών ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται και ν ρεμάτων καια υποβάλλον ρεμάτων καιται σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο
102  . 4412/2016.του ν ρεμάτων και

3.6   Απόσυρση προσφοράς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις
        , Οι προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση δύν ρεμάτων καιαν ρεμάτων καιται ν ρεμάτων καια ζητήσουν ρεμάτων και την ρεμάτων και απόσυρση υποβληθεί σύμφωνα με: σας – άρση προσφοράς – άρση πριν ρεμάτων και

     ,     την ρεμάτων και καταληκτική ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α υποβολής – άρση των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και με έγγραφο αί σύμφωνα με: τημα τους – άρση προς – άρση
  ,      την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή σε μορφή ηλεκτρον ρεμάτων καιικού αρχεί σύμφωνα με: ου P), εκείνα ταortable Document Format (P), εκείνα ταDF)24

  που υποβάλλεται  σύμφων ρεμάτων καια   . με τις – άρση περ ii)  iv)   ή της – άρση .    4.2.  ,παρ β του άρθρου της – άρση παρούσας – άρση 25

   « »   .  μέσω της – άρση λειτουργικότητας – άρση Ε. Πρέβεζαςπικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α του υποσυστήματος – άρση Π.Ε. Πρέβεζαςιστοποιημέν ρεμάτων καιος – άρση
   ,       ,χρήστης – άρση της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση χωρί σύμφωνα με: ς – άρση ν ρεμάτων καια απαιτεί σύμφωνα με: ται απόφαση της – άρση τελευταί σύμφωνα με: ας – άρση

         προβαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει στην ρεμάτων και απόρριψη της – άρση σχετικής – άρση ηλεκτρον ρεμάτων καιικής – άρση προσφοράς – άρση στο υποσύστημα πριν ρεμάτων και
     . ,   την ρεμάτων και καταληκτική ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α υποβολής – άρση της – άρση προσφοράς – άρση Κατόπιν ρεμάτων και ο οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση

           δύν ρεμάτων καιαται ν ρεμάτων καια υποβάλει εκ ν ρεμάτων καιέου προσφορά μέσω του υποσυστήματος – άρση έως – άρση την ρεμάτων και καταληκτική
    .ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α υποβολής – άρση των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και
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 4:    Άρθρο Διαδικασία    ηλεκτρονική διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις αποσφράγισης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις και αξιο  λόγησης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις των
/  /    /  προσφορών Κατακύρωση Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ύναψη σύμβασης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Προδικαστικές – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

/   προσφυγές – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Προσωρινή διαδικασία  για την επιλογή δικαστική διαδικασία  για την επιλογή προστασία

4.1  / /   Ηλεκτρονική διαδικασία  για την επιλογή Αποσφράγιση Αξιολόγηση Έγκριση πρακτικού

)α       ,    Μετά την ρεμάτων και καταληκτική ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α υποβολής – άρση προσφορών ρεμάτων και όπως – άρση ορί σύμφωνα με: ζεται στο άρθρο
18  ,      της – άρση παρούσας – άρση και πριν ρεμάτων και από την ρεμάτων και ηλεκτρον ρεμάτων καιική αποσφράγιση,  πιστοποιημέν ρεμάτων καιος – άρση χρήστης – άρση

        της – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής – άρση μεταβιβάζει την ρεμάτων και αρμοδιότητα διαχεί σύμφωνα με: ρισης – άρση του ηλεκτρον ρεμάτων καιικού
      .διαγων ρεμάτων καιισμού σε πιστοποιημέν ρεμάτων καιο χρήστη της – άρση Ε. Πρέβεζαςπιτροπής – άρση Διαγων ρεμάτων καιισμού

)β           Η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή διαβιβάζει στον ρεμάτων και Π.Ε. Πρέβεζαςρόεδρο της – άρση Ε. Πρέβεζαςπιτροπής – άρση Διαγων ρεμάτων καιισμού τους – άρση
       ,   κλειστούς – άρση φακέλους – άρση με τις – άρση πρωτότυπες – άρση εγγυήσεις – άρση συμμετοχής – άρση που έχουν ρεμάτων και

,           προσκομιστεί σύμφωνα με: πριν ρεμάτων και από την ρεμάτων και ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α και ώρα αποσφράγισης – άρση των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και που
, ,   18  .  ορί σύμφωνα με: ζεται ομοί σύμφωνα με: ως – άρση στο άρθρο της – άρση παρούσας – άρση

   Η Ε. Πρέβεζαςπιτροπή Διαγων ρεμάτων καιισμού26,          18,κατά την ρεμάτων και ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α και ώρα που ορί σύμφωνα με: ζεται στο άρθρο
      «προβαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει σε ηλεκτρον ρεμάτων καιική αποσφράγιση του υποφακέλου Δικαιολογητικά

»     “  ”,     Συμμετοχής – άρση και του υποφακέλου Οικον ρεμάτων καιομική Π.Ε. Πρέβεζαςροσφορά χωρί σύμφωνα με: ς – άρση ν ρεμάτων καια παρέχει στους – άρση
       προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση πρόσβαση στα υποβληθέν ρεμάτων καιτα δικαιολογητικά συμμετοχής – άρση ή στις – άρση

  .υποβληθεί σύμφωνα με: σες – άρση οικον ρεμάτων καιομικές – άρση προσφορές – άρση

)γ       ,       Μετά την ρεμάτων και ως – άρση άν ρεμάτων καιω αποσφράγιση και πριν ρεμάτων και από την ρεμάτων και έκδοση οποιασδήποτε απόφασης – άρση
       ,    ,σχετικά με την ρεμάτων και αξιολόγηση των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και της – άρση παρούσας – άρση η Ε. Πρέβεζαςπιτροπή Διαγων ρεμάτων καιισμού

   προβαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει στις – άρση ακόλουθες – άρση εν ρεμάτων καιέργειες – άρση27:

(i)      «   »,  αν ρεμάτων καιαρτά στον ρεμάτων και ηλεκτρον ρεμάτων καιικό χώρο Συν ρεμάτων καιημμέν ρεμάτων καια Ηλεκτρον ρεμάτων καιικού Διαγων ρεμάτων καιισμού τον ρεμάτων και
  ,σχετικό κατάλογο προσφερόν ρεμάτων καιτων ρεμάτων και       ,  όπως – άρση αυτός – άρση παράγεται από το υποσύστημα με

    , δικαί σύμφωνα με: ωμα πρόσβασης – άρση μόν ρεμάτων καιον ρεμάτων και στους – άρση προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση

ii)         ελέγχει εάν ρεμάτων και προσκομί σύμφωνα με: στηκαν ρεμάτων και οι απαιτούμεν ρεμάτων καιες – άρση πρωτότυπες – άρση εγγυητικές – άρση επιστολές – άρση
    .  3.5 .     3  .  συμμετοχής – άρση σύμφων ρεμάτων καια με την ρεμάτων και παρ περ β του άρθρου της – άρση παρούσας – άρση  Η προσφορά
         οικον ρεμάτων καιομικού φορέα που παρέλειψε εί σύμφωνα με: τε ν ρεμάτων καια προσκομί σύμφωνα με: σει την ρεμάτων και απαιτούμεν ρεμάτων καιη πρωτότυπη

 ,      ,  εγγύηση συμμετοχής – άρση σε περί σύμφωνα με: πτωση υποβολής – άρση έγχαρτης – άρση εγγύησης – άρση συμμετοχής – άρση εί σύμφωνα με: τε ν ρεμάτων καια
        υποβάλει την ρεμάτων και απαιτούμεν ρεμάτων καιη εγγύηση ηλεκτρον ρεμάτων καιικής – άρση έκδοσης – άρση στον ρεμάτων και οικεί σύμφωνα με: ο ηλεκτρον ρεμάτων καιικό

( )-        ,υπό φάκελο μέχρι την ρεμάτων και καταληκτική ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α υποβολής – άρση των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και
  ,       ,   απορρί σύμφωνα με: πτεται ως – άρση απαράδεκτη μετά από γν ρεμάτων καιώμη της – άρση Ε. Πρέβεζαςπιτροπής – άρση Διαγων ρεμάτων καιισμού η οποί σύμφωνα με: α

 ,        συν ρεμάτων καιτάσσει πρακτικό στο οποί σύμφωνα με: ο περιλαμβάν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται τα αποτελέσματα του αν ρεμάτων καιωτέρω
         ,  ελέγχου και υποβάλλει στην ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρον ρεμάτων καιικό αρχεί σύμφωνα με: ο ως – άρση

“ ”,    “ ”  ,   εσωτερικό μέσω της – άρση λειτουργί σύμφωνα με: ας – άρση επικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α του υποσυστήματος – άρση προς – άρση έγκριση για
     ,    . 1   72 τη λήψη απόφασης – άρση απόρριψης – άρση της – άρση προσφοράς – άρση σύμφων ρεμάτων καια με την ρεμάτων και παρ του άρθρου του

. 4412/2016.ν ρεμάτων και  
           Μετά την ρεμάτων και έκδοση της – άρση απόφασης – άρση έγκρισης – άρση του αν ρεμάτων καιωτέρω πρακτικού για την ρεμάτων και απόρριψη

 ,          της – άρση προσφοράς – άρση η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή κοιν ρεμάτων καιοποιεί σύμφωνα με: την ρεμάτων και απόφαση σε όλους – άρση τους – άρση
.προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση

          Η απόφαση απόρριψης – άρση της – άρση προσφοράς – άρση εκδί σύμφωνα με: δεται πριν ρεμάτων και από την ρεμάτων και έκδοση οποιασδήποτε
         άλλης – άρση απόφασης – άρση σχετικά με την ρεμάτων και αξιολόγηση των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και της – άρση παρούσας – άρση

.διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση 28 

iii)        ,   Στη συν ρεμάτων καιέχεια διαβιβάζει τον ρεμάτων και σχετικό κατάλογο προσφερόν ρεμάτων καιτων ρεμάτων και κατά σειρά
,       ,    μειοδοσί σύμφωνα με: ας – άρση στην ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή και στους – άρση προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση προκειμέν ρεμάτων καιου ν ρεμάτων καια λάβουν ρεμάτων και

      «   »,γν ρεμάτων καιώση και αν ρεμάτων καιαρτά στον ρεμάτων και ηλεκτρον ρεμάτων καιικό χώρο Συν ρεμάτων καιημμέν ρεμάτων καια Ηλεκτρον ρεμάτων καιικού Διαγων ρεμάτων καιισμού
   ,      .τον ρεμάτων και ως – άρση άν ρεμάτων καιω κατάλογο με δικαί σύμφωνα με: ωμα πρόσβασης – άρση μόν ρεμάτων καιο στους – άρση προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση
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)δ  ,  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςκολούθως – άρση η   ,    ,   Ε. Πρέβεζαςπιτροπή Διαγων ρεμάτων καιισμού προβαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει κατά σειρά μειοδοσί σύμφωνα με: ας – άρση σε έλεγχο
          της – άρση ολόγραφης – άρση και αριθμητικής – άρση αν ρεμάτων καιαγραφής – άρση των ρεμάτων και επιμέρους – άρση ποσοστών ρεμάτων και έκπτωσης – άρση και της – άρση

   ,       ,  ομαλής – άρση μεταξύ τους – άρση σχέσης – άρση βάσει της – άρση παραγωγής – άρση σχετικού ψηφιακού αρχεί σύμφωνα με: ου μέσα
  . από το υποσύστημα
     ,     Για την ρεμάτων και εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας – άρση χρησιμοποιεί σύμφωνα με: ται από την ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςπιτροπή

     ( ),       95Διαγων ρεμάτων καιισμού η μέση έκπτωση προσφοράς – άρση Ε. Πρέβεζαςμ σύμφων ρεμάτων καια με τα οριζόμεν ρεμάτων καια στα άρθρα
 98  . 4412/2016 και του ν ρεμάτων και

)ε     ,      ,Όλες – άρση οι οικον ρεμάτων καιομικές – άρση προσφορές – άρση μετά τις – άρση τυχόν ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαγκαί σύμφωνα με: ες – άρση διορθώσεις – άρση
,    ,    . καταχωρί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται κατά τη σειρά μειοδοσί σύμφωνα με: ας – άρση στο πρακτικό της – άρση επιτροπής – άρση

)στ   ,   ,   ,   Στη συν ρεμάτων καιέχεια η Ε. Πρέβεζαςπιτροπή Διαγων ρεμάτων καιισμού την ρεμάτων και ί σύμφωνα με: δια ημέρα ελέγχει τα δικαιολογητικά
   24.2  ,     , συμμετοχής – άρση του άρθρου της – άρση παρούσας – άρση κατά τη σειρά της – άρση μειοδοσί σύμφωνα με: ας – άρση αρχί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιτας – άρση

   .           από τον ρεμάτων και πρώτο μειοδότη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν ρεμάτων και εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι δυν ρεμάτων καιατή την ρεμάτων και ί σύμφωνα με: δια
,      ,     (10)μέρα λόγω του μεγάλου αριθμού των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και ελέγχον ρεμάτων καιται τουλάχιστον ρεμάτων και οι δέκα

   .         πρώτες – άρση κατά σειρά μειοδοσί σύμφωνα με: ας – άρση Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση αυτή η διαδικασί σύμφωνα με: α συν ρεμάτων καιεχί σύμφωνα με: ζεται τις – άρση
  επόμεν ρεμάτων καιες – άρση εργάσιμες – άρση ημέρες – άρση29.

)ζ    ,      ,   Η Ε. Πρέβεζαςπιτροπή Διαγων ρεμάτων καιισμού παράλληλα με τις – άρση ως – άρση άν ρεμάτων καιω εν ρεμάτων καιέργειες – άρση επικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιεί σύμφωνα με: με τους – άρση
      ,   εκδότες – άρση που αν ρεμάτων καιαγράφον ρεμάτων καιται στις – άρση υποβληθεί σύμφωνα με: σες – άρση εγγυητικές – άρση επιστολές – άρση προκειμέν ρεμάτων καιου ν ρεμάτων καια

   .διαπιστώσει την ρεμάτων και εγκυρότητά τους – άρση 30    Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και διαπιστωθεί σύμφωνα με: πλαστότητα εγγυητικής – άρση
,       ,   επιστολής – άρση ο υποψήφιος – άρση αποκλεί σύμφωνα με: εται από τον ρεμάτων και διαγων ρεμάτων καιισμό υποβάλλεται μην ρεμάτων καιυτήρια

   . αν ρεμάτων καιαφορά στον ρεμάτων και αρμόδιο εισαγγελέα

)η         Η περιγραφόμεν ρεμάτων καιη διαδικασί σύμφωνα με: α καταχωρεί σύμφωνα με: ται στο πρακτικό της – άρση Ε. Πρέβεζαςπιτροπής – άρση
    ,         .Διαγων ρεμάτων καιισμού ή σε παράρτημά του που υπογράφεται από τον ρεμάτων καιΠ.Ε. Πρέβεζαςρόεδρο και τα μέλη της – άρση

   ,     Ως – άρση ασυν ρεμάτων καιήθιστα χαμηλές – άρση προσφορές – άρση τεκμαί σύμφωνα με: ρον ρεμάτων καιται οικον ρεμάτων καιομικές – άρση προσφορές – άρση που
     (10)     εμφαν ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ζουν ρεμάτων και απόκλιση μεγαλύτερη των ρεμάτων και δέκα ποσοστιαί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και μον ρεμάτων καιάδων ρεμάτων και από τον ρεμάτων και μέσο

         . όρο του συν ρεμάτων καιόλου των ρεμάτων και εκπτώσεων ρεμάτων και των ρεμάτων και παραδεκτών ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και που υποβλήθηκαν ρεμάτων και

           Ηαν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή δύν ρεμάτων καιαται ν ρεμάτων καια κρί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει ότι συν ρεμάτων καιιστούν ρεμάτων και ασυν ρεμάτων καιήθιστα χαμηλές – άρση προσφορές – άρση
           .και προσφορές – άρση με μικρότερη ή καθόλου απόκλιση από το ως – άρση άν ρεμάτων καιω όριο 31

  ,        Στις – άρση παραπάν ρεμάτων καιω περιπτώσεις – άρση η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή απαιτεί σύμφωνα με: από τους – άρση οικον ρεμάτων καιομικούς – άρση
            , φορεί σύμφωνα με: ς – άρση ν ρεμάτων καια εξηγήσουν ρεμάτων και την ρεμάτων και τιμή ή το κόστος – άρση που προτεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιουν ρεμάτων και στην ρεμάτων και προσφορά τους – άρση εν ρεμάτων καιτός – άρση

   (20)       αποκλειστικής – άρση προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση εί σύμφωνα με: κοσι ημερών ρεμάτων και από την ρεμάτων και κοιν ρεμάτων καιοποί σύμφωνα με: ηση της – άρση σχετικής – άρση
,        « »  πρόσκλησης – άρση η οποί σύμφωνα με: α αποστέλλεται μέσω της – άρση λειτουργί σύμφωνα με: ας – άρση Ε. Πρέβεζαςπικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α του

. υποσυστήματος – άρση

         Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση δεν ρεμάτων και αν ρεμάτων καιταποκριθεί σύμφωνα με: στη σχετική πρόσκληση της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση
        ,    αρχής – άρση εν ρεμάτων καιτός – άρση της – άρση άν ρεμάτων καιω προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση και δεν ρεμάτων και υποβάλλει εξηγήσεις – άρση η προσφορά του

           απορρί σύμφωνα με: πτεται ως – άρση μη καν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιική και καταπί σύμφωνα με: πτει υπέρ της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση η εγγυητική
 .       ,   επιστολή συμμετοχής – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και οι εξηγήσεις – άρση δεν ρεμάτων και γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιουν ρεμάτων και αποδεκτές – άρση η προσφορά

,       .απορρί σύμφωνα με: πτεται ωστόσο δεν ρεμάτων και καταπί σύμφωνα με: πτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής – άρση

     ,    ,  ,Οι παρεχόμεν ρεμάτων καιες – άρση εξηγήσεις – άρση του οικον ρεμάτων καιομικού φορέα οι οποί σύμφωνα με: ες – άρση υποβάλλον ρεμάτων καιται ομοί σύμφωνα με: ως – άρση
   « »,       μέσω της – άρση λειτουργί σύμφωνα με: ας – άρση Ε. Πρέβεζαςπικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α ιδί σύμφωνα με: ως – άρση ως – άρση προς – άρση τον ρεμάτων και προσδιορισμό οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και

,          ,  μεγεθών ρεμάτων και με τις – άρση οποί σύμφωνα με: ες – άρση ο προσφέρων ρεμάτων και διαμόρφωσε την ρεμάτων και προσφορά του αποτελούν ρεμάτων και
          δεσμευτικές – άρση συμφων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ες – άρση και τμήμα της – άρση σύμβασης – άρση αν ρεμάτων καιάθεσης – άρση που δεν ρεμάτων και μπορούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια
 ’      .μεταβληθούν ρεμάτων και καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης – άρση της – άρση σύμβασης – άρση

         88  89  .Κατά τα λοιπά εφαρμόζον ρεμάτων καιται τα αν ρεμάτων καιαλυτικά αν ρεμάτων καιαφερόμεν ρεμάτων καια στα άρθρα και του ν ρεμάτων και
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          Η Ε. Πρέβεζαςπιτροπή Διαγων ρεμάτων καιισμού ολοκληρών ρεμάτων καιει τη σύν ρεμάτων καιταξη του σχετικού πρακτικού με το
  ,         αποτέλεσμα της – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση με το οποί σύμφωνα με: ο εισηγεί σύμφωνα με: ται την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάθεση της – άρση σύμβασης – άρση στον ρεμάτων και

 (     ),       μειοδότη ή τη ματαί σύμφωνα με: ωση της – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση και υποβάλλει στην ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή το
  ,  “ ”,  ,σχετικό ηλεκτρον ρεμάτων καιικό αρχεί σύμφωνα με: ο ως – άρση εσωτερικό προς – άρση έγκριση   μεταβιβάζον ρεμάτων καιτας – άρση παράλληλα

        ξαν ρεμάτων καιά την ρεμάτων και αρμοδιότητα διαχεί σύμφωνα με: ρισης – άρση του ηλεκτρον ρεμάτων καιικού διαγων ρεμάτων καιισμού στον ρεμάτων και αρμόδιο
    . πιστοποιημέν ρεμάτων καιο χρήστη της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση

        ,   Η αποδοχή ή απόρριψη των ρεμάτων και εξηγήσεων ρεμάτων και των ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και κατόπιν ρεμάτων και γν ρεμάτων καιώμης – άρση της – άρση
 Ε. Πρέβεζαςπιτροπής – άρση Διαγων ρεμάτων καιισμού32,        ,η οποί σύμφωνα με: α περιλαμβάν ρεμάτων καιεται στο ως – άρση άν ρεμάτων καιω πρακτικό

      ( ).     εν ρεμάτων καισωματών ρεμάτων καιεται στην ρεμάτων και απόφαση της – άρση επόμεν ρεμάτων καιης – άρση περί σύμφωνα με: πτωσης – άρση θ Για την ρεμάτων και εξέταση των ρεμάτων και
         , εξηγήσεων ρεμάτων και δύν ρεμάτων καιαται ν ρεμάτων καια συγκροτούν ρεμάτων καιται και έκτακτες – άρση επιτροπές – άρση ή ομάδες – άρση εργασί σύμφωνα με: ας – άρση κατά

   . 3   221 . 4412/2016.τα οριζόμεν ρεμάτων καια στην ρεμάτων και παρ του άρθρου ν ρεμάτων και

)θ   ,         Στη συν ρεμάτων καιέχεια η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή κοιν ρεμάτων καιοποιεί σύμφωνα με: την ρεμάτων και απόφαση έγκρισης – άρση του πρακτικού
   ,    ,    ,σε όλους – άρση τους – άρση προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση εκτός – άρση από εκεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιους – άρση οποί σύμφωνα με: οι αποκλεί σύμφωνα με: στηκαν ρεμάτων και οριστικά

        ,  λόγω μη υποβολής – άρση ή προσκόμισης – άρση της – άρση πρωτότυπης – άρση εγγύησης – άρση συμμετοχής – άρση σύμφων ρεμάτων καια με
  ( )     4.1     την ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση γ της – άρση παρούσας – άρση παραγράφου και παρέχει πρόσβαση στα

        υποβληθέν ρεμάτων καιτα δικαιολογητικά συμμετοχής – άρση και στις – άρση οικον ρεμάτων καιομικές – άρση προσφορές – άρση των ρεμάτων και λοιπών ρεμάτων και
.        ,   προσφερόν ρεμάτων καιτων ρεμάτων και Κατά της – άρση απόφασης – άρση αυτής – άρση χωρεί σύμφωνα με: προδικαστική προσφυγή κατά τα

   4.3  .οριζόμεν ρεμάτων καια στην ρεμάτων και παράγραφο της – άρση παρούσης – άρση

)ι  ,  ,  ,          Ε. Πρέβεζαςπισημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται τέλος – άρση ότι σε περί σύμφωνα με: πτωση που οι προσφορές – άρση έχουν ρεμάτων και την ρεμάτων και ί σύμφωνα με: δια ακριβώς – άρση
 ( ),       ( )    τιμή ισότιμες – άρση η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή επιλέγει τον ρεμάτων και προσωριν ρεμάτων καιό αν ρεμάτων καιάδοχο με κλήρωση

       .   μεταξύ των ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και που υπέβαλαν ρεμάτων και ισότιμες – άρση προσφορές – άρση Η κλήρωση
         γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται εν ρεμάτων καιώπιον ρεμάτων και της – άρση Ε. Πρέβεζαςπιτροπής – άρση Διαγων ρεμάτων καιισμού και παρουσί σύμφωνα με: α των ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και

    ,         που υπέβαλαν ρεμάτων και τις – άρση ισότιμες – άρση προσφορές – άρση σε ημέρα και ώρα που θα τους – άρση γν ρεμάτων καιωστοποιηθεί σύμφωνα με: 
   “ ”  .μέσω της – άρση λειτουργικότητας – άρση επικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α του υποσυστήματος – άρση

      , ,   Τα αποτελέσματα της – άρση ως – άρση άν ρεμάτων καιω κλήρωσης – άρση εν ρεμάτων καισωματών ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται ομοί σύμφωνα με: ως – άρση στην ρεμάτων και απόφαση της – άρση
  ( ).προηγούμεν ρεμάτων καιης – άρση περί σύμφωνα με: πτωσης – άρση θ

4.2       /Πρόσκληση υποβολή διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
/    Κατακύρωση Πρόσκληση για υπογραφή διαδικασία  για την επιλογή σύμβασης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

)α       ,     ,  Μετά από την ρεμάτων και αξιολόγηση των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή προσκαλεί σύμφωνα με: στο
         πλαί σύμφωνα με: σιο της – άρση παρούσας – άρση ηλεκτρον ρεμάτων καιικής – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση σύν ρεμάτων καιαψης – άρση σύμβασης – άρση και μέσω της – άρση

  « »,       λειτουργικότητας – άρση της – άρση Ε. Πρέβεζαςπικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ας – άρση τον ρεμάτων και προσωριν ρεμάτων καιό αν ρεμάτων καιάδοχο ν ρεμάτων καια υποβάλει εν ρεμάτων καιτός – άρση
  (10)   προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση δέκα ημερών ρεμάτων και 33      από την ρεμάτων και κοιν ρεμάτων καιοποί σύμφωνα με: ηση της – άρση σχετικής – άρση έγγραφης – άρση
  ειδοποί σύμφωνα με: ησης – άρση σε αυτόν ρεμάτων και  ,   23  ,  τα προβλεπόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο της – άρση παρούσας – άρση αποδεικτικά μέσα

(   )     .δικαιολογητικά προσωριν ρεμάτων καιού αν ρεμάτων καιαδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα ν ρεμάτων καιομιμοποί σύμφωνα με: ησης – άρση 34

     ,     , ,Ο προσωριν ρεμάτων καιός – άρση αν ρεμάτων καιάδοχος – άρση δύν ρεμάτων καιαται ν ρεμάτων καια υποβάλει εν ρεμάτων καιτός – άρση της – άρση ως – άρση άν ρεμάτων καιω προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση αί σύμφωνα με: τημα
   ,   ,    προς – άρση την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή για παράτασή της – άρση συν ρεμάτων καιοδευόμεν ρεμάτων καιο από αποδεικτικά έγγραφα
     .   περί σύμφωνα με: αί σύμφωνα με: τησης – άρση χορήγησης – άρση δικαιολογητικών ρεμάτων και προσωριν ρεμάτων καιού αν ρεμάτων καιαδόχου Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση
        ,    αυτή η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή παρατεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει την ρεμάτων και προθεσμί σύμφωνα με: α υποβολής – άρση αυτών ρεμάτων και για όσο χρόν ρεμάτων καιο

         . απαιτηθεί σύμφωνα με: για τη χορήγησή τους – άρση από τις – άρση αρμόδιες – άρση δημόσιες – άρση αρχές – άρση

)β          Τα δικαιολογητικά του προσωριν ρεμάτων καιού αν ρεμάτων καιαδόχου υποβάλλον ρεμάτων καιται από τον ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικό
 ,     « »  φορέα ηλεκτρον ρεμάτων καιικά μέσω της – άρση λειτουργικότητας – άρση της – άρση Ε. Πρέβεζαςπικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ας – άρση στην ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθέτουσα

,            ,αρχή δεν ρεμάτων και απαιτεί σύμφωνα με: ται ν ρεμάτων καια προσκομισθούν ρεμάτων και και σε έν ρεμάτων καιτυπη μορφή και γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται αποδεκτά
 ,  ,      : αν ρεμάτων καιά περί σύμφωνα με: πτωση εφόσον ρεμάτων και υποβάλλον ρεμάτων καιται σύμφων ρεμάτων καια με τα προβλεπόμεν ρεμάτων καια στις – άρση διατάξεις – άρση

i)    13, 14  28  . 4727/2020    εί σύμφωνα με: τε των ρεμάτων και άρθρων ρεμάτων και και του ν ρεμάτων και περί σύμφωνα με: ηλεκτρον ρεμάτων καιικών ρεμάτων και δημοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και εγγράφων ρεμάτων και
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     ,  ,     που φέρουν ρεμάτων και ηλεκτρον ρεμάτων καιική υπογραφή ή σφραγί σύμφωνα με: δα και εφόσον ρεμάτων και πρόκειται για αλλοδαπά
  ,    e-Apostille δημόσια ηλεκτρον ρεμάτων καιικά έγγραφα εάν ρεμάτων και φέρουν ρεμάτων και επισημεί σύμφωνα με: ωση

ii)    15  27εί σύμφωνα με: τε των ρεμάτων και άρθρων ρεμάτων και και 35  . 4727/2020    του ν ρεμάτων και περί σύμφωνα με: ηλεκτρον ρεμάτων καιικών ρεμάτων και ιδιωτικών ρεμάτων και εγγράφων ρεμάτων και
     που φέρουν ρεμάτων και ηλεκτρον ρεμάτων καιική υπογραφή ή σφραγί σύμφωνα με: δα

iii)    11  .  2690/1999,       εί σύμφωνα με: τε του άρθρου του ν ρεμάτων και όπως – άρση ισχύει περί σύμφωνα με: βεβαί σύμφωνα με: ωσης – άρση του γν ρεμάτων καιησί σύμφωνα με: ου της – άρση
-   υπογραφής – άρση επικύρωσης – άρση των ρεμάτων και αν ρεμάτων καιτιγράφων ρεμάτων και

iv)    .  2    37εί σύμφωνα με: τε της – άρση παρ του άρθρου 36  .  4412/2016,    του ν ρεμάτων και περί σύμφωνα με: χρήσης – άρση ηλεκτρον ρεμάτων καιικών ρεμάτων και
     ,  υπογραφών ρεμάτων και σε ηλεκτρον ρεμάτων καιικές – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ες – άρση δημοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και συμβάσεων ρεμάτων και

 
v)   . 13   80  .4412/2016,    εί σύμφωνα με: τε της – άρση παρ του άρθρου του ν ρεμάτων και περί σύμφωνα με: συν ρεμάτων καιυποβολής – άρση υπεύθυν ρεμάτων καιης – άρση δήλωσης – άρση

     στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση απλής – άρση φωτοτυπί σύμφωνα με: ας – άρση ιδιωτικών ρεμάτων και εγγράφων ρεμάτων και37. 

           Ε. Πρέβεζαςπιπλέον ρεμάτων και δεν ρεμάτων και προσκομί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται σε έν ρεμάτων καιτυπη μορφή τα ΦΕ. ΠρέβεζαςΚ και εν ρεμάτων καιημερωτικά και τεχν ρεμάτων καιικά
   ,    ,     ,  φυλλάδια και άλλα έν ρεμάτων καιτυπα εταιρικά ή μη με ειδικό τεχν ρεμάτων καιικό περιεχόμεν ρεμάτων καιο δηλαδή

    ,   ,    έν ρεμάτων καιτυπα με αμιγώς – άρση τεχν ρεμάτων καιικά χαρακτηριστικά όπως – άρση αριθμούς – άρση αποδόσεις – άρση σε διεθν ρεμάτων καιεί σύμφωνα με: ς – άρση
,    .μον ρεμάτων καιάδες – άρση μαθηματικούς – άρση τύπους – άρση και σχέδια

          Τα ως – άρση άν ρεμάτων καιω στοιχεί σύμφωνα με: α και δικαιολογητικά καταχωρί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται από αυτόν ρεμάτων και σε μορφή
    ηλεκτρον ρεμάτων καιικών ρεμάτων και αρχεί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και με μορφότυπο P), εκείνα ταDF. 

.1)β          Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιτός – άρση της – άρση προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση υποβολής – άρση των ρεμάτων και δικαιολογητικών ρεμάτων και κατακύρωσης – άρση και το
         αργότερο έως – άρση την ρεμάτων και τρί σύμφωνα με: τη εργάσιμη ημέρα από την ρεμάτων και καταληκτική ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α

  ,      , ηλεκτρον ρεμάτων καιικής – άρση υποβολής – άρση τους – άρση προσκομί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται με ευθύν ρεμάτων καιη του οικον ρεμάτων καιομικού φορέα στην ρεμάτων και
 ,       ,    αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή σε έν ρεμάτων καιτυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο στον ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: ο αν ρεμάτων καιαγράφεται ο
,         ,  αποστολέας – άρση τα στοιχεί σύμφωνα με: α του διαγων ρεμάτων καιισμού και ως – άρση παραλήπτης – άρση η Ε. Πρέβεζαςπιτροπή τα στοιχεί σύμφωνα με: α

 ,          (και δικαιολογητικά τα οποί σύμφωνα με: α απαιτεί σύμφωνα με: ται ν ρεμάτων καια προσκομισθούν ρεμάτων και σε έν ρεμάτων καιτυπη μορφή ως – άρση
   ).πρωτότυπα ή ακριβή αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: γραφα 38

      :Τέτοια στοιχεί σύμφωνα με: α και δικαιολογητικά εν ρεμάτων καιδεικτικά εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι

i)         11 . 2  . 2690/1999, αυτά που δεν ρεμάτων και υπάγον ρεμάτων καιται στις – άρση διατάξεις – άρση του άρθρου παρ του ν ρεμάτων και όπως – άρση
,  ισχύει (      εν ρεμάτων καιδεικτικά συμβολαιογραφικές – άρση έν ρεμάτων καιορκες – άρση βεβαιώσεις – άρση ή λοιπά

 ) συμβολαιογραφικά έγγραφα

ii)             ιδιωτικά έγγραφα τα οποί σύμφωνα με: α δεν ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και επικυρωθεί σύμφωνα με: από δικηγόρο ή δεν ρεμάτων και φέρουν ρεμάτων και
         .  2   11  .θεώρηση από υπηρεσί σύμφωνα με: ες – άρση και φορεί σύμφωνα με: ς – άρση της – άρση περί σύμφωνα με: πτωσης – άρση α της – άρση παρ του άρθρου του ν ρεμάτων και

2690/1999          ,    ή δεν ρεμάτων και συν ρεμάτων καιοδεύον ρεμάτων καιται από υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση για την ρεμάτων και ακρί σύμφωνα με: βειά τους – άρση καθώς – άρση και

iii)           (τα έν ρεμάτων καιτυπα έγγραφα που φέρουν ρεμάτων και τη Σφραγί σύμφωνα με: δα της – άρση Χάγης – άρση Apostille)   ή προξεν ρεμάτων καιική
      .θεώρηση και δεν ρεμάτων και εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι επικυρωμέν ρεμάτων καια από δικηγόρο

         Σημειών ρεμάτων καιεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η
    5 .10.1961,      .  1497/1984 ( 188),  Συν ρεμάτων καιθήκη της – άρση Χάγης – άρση της – άρση ης – άρση που κυρώθηκε με το ν ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της εφόσον ρεμάτων και

         ,  συν ρεμάτων καιτάσσον ρεμάτων καιται σε κράτη που έχουν ρεμάτων και προσχωρήσει στην ρεμάτων και ως – άρση άν ρεμάτων καιω Συν ρεμάτων καιθήκη άλλως – άρση φέρουν ρεμάτων και
 .       (  Apostille  προξεν ρεμάτων καιική θεώρηση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπαλλάσσον ρεμάτων καιται από την ρεμάτων και απαί σύμφωνα με: τηση επικύρωσης – άρση με ή
 )         Π.Ε. Πρέβεζαςροξεν ρεμάτων καιική Θεώρηση αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν ρεμάτων και καλύπτον ρεμάτων καιται από διμερεί σύμφωνα με: ς – άρση ή
       (  «  πολυμερεί σύμφωνα με: ς – άρση συμφων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ες – άρση που έχει συν ρεμάτων καιάψει η Ε. Πρέβεζαςλλάδα εν ρεμάτων καιδεικτικά Σύμβαση ν ρεμάτων καιομικής – άρση

     –  05.03.1984»  (  .1548/1985,συν ρεμάτων καιεργασί σύμφωνα με: ας – άρση μεταξύ Ε. Πρέβεζαςλλάδας – άρση και Κύπρου κυρωτικός – άρση ν ρεμάτων και
«           –Σύμβαση περί σύμφωνα με: απαλλαγής – άρση απο την ρεμάτων και επικύρωση ορισμέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και πράξεων ρεμάτων και και εγγράφων ρεμάτων και
15.09.1977»  (  .4231/2014)).      κυρωτικός – άρση ν ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςπί σύμφωνα με: σης – άρση απαλλάσσον ρεμάτων καιται από την ρεμάτων και απαί σύμφωνα με: τηση

          επικύρωσης – άρση ή παρόμοιας – άρση διατύπωσης – άρση δημόσια έγγραφα που εκδί σύμφωνα με: δον ρεμάτων καιται από τις – άρση αρχές – άρση
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       2016/1191     κράτους – άρση μέλους – άρση που υπάγον ρεμάτων καιται στον ρεμάτων και Καν ρεμάτων και Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας για την ρεμάτων και απλούστευση των ρεμάτων και
        ,  ,απαιτήσεων ρεμάτων και για την ρεμάτων και υποβολή ορισμέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και δημοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και εγγράφων ρεμάτων και στην ρεμάτων και Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας όπως – άρση

,     ,          εν ρεμάτων καιδεικτικά το λευκό ποιν ρεμάτων καιικό μητρώο υπό τον ρεμάτων και όρο ότι τα σχετικά με το γεγον ρεμάτων καιός – άρση αυτό
            δημόσια έγγραφα εκδί σύμφωνα με: δον ρεμάτων καιται για πολί σύμφωνα με: τη της – άρση Έν ρεμάτων καιωσης – άρση από τις – άρση αρχές – άρση του κράτους – άρση μέλους – άρση

  . ,     της – άρση ιθαγέν ρεμάτων καιειάς – άρση του Ε. Πρέβεζαςπί σύμφωνα με: σης – άρση γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκριν ρεμάτων καιή φωτοαν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: γραφα
           ,εγγράφων ρεμάτων και που έχουν ρεμάτων και εκδοθεί σύμφωνα με: από αλλοδαπές – άρση αρχές – άρση και έχουν ρεμάτων και επικυρωθεί σύμφωνα με: από δικηγόρο
     .  2  .     11   .  2690/1999σύμφων ρεμάτων καια με τα προβλεπόμεν ρεμάτων καια στην ρεμάτων και παρ περ β του άρθρου του ν ρεμάτων και

“   ”,         1Κώδικας – άρση Διοικητικής – άρση Διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση όπως – άρση αν ρεμάτων καιτικαταστάθηκε ως – άρση άν ρεμάτων καιω με το άρθρο
.2  .4250/2014.παρ του ν ρεμάτων και

)γ             Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και δεν ρεμάτων και υποβληθούν ρεμάτων και τα παραπάν ρεμάτων καιω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ρεμάτων και ελλεί σύμφωνα με: ψεις – άρση σε αυτά που
o      ,   ,    υπ βλήθηκαν ρεμάτων και ηλεκτρον ρεμάτων καιικά ή σε έν ρεμάτων καιτυπη μορφή εφόσον ρεμάτων και απαιτεί σύμφωνα με: ται σύμφων ρεμάτων καια με τα

          αν ρεμάτων καιωτέρω η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή καλεί σύμφωνα με: τον ρεμάτων και προσωριν ρεμάτων καιό αν ρεμάτων καιάδοχο ν ρεμάτων καια προσκομί σύμφωνα με: σει τα
          ελλεί σύμφωνα με: πον ρεμάτων καιτα δικαιολογητικά ή ν ρεμάτων καια συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέν ρεμάτων καιτα ή ν ρεμάτων καια παράσχει

,      102 . 4412/2016,    (10)διευκριν ρεμάτων καιί σύμφωνα με: σεις – άρση κατά την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιν ρεμάτων καιοια του άρθρου ν ρεμάτων και εν ρεμάτων καιτός – άρση προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση δέκα
        .    ημερών ρεμάτων και από την ρεμάτων και κοιν ρεμάτων καιοποί σύμφωνα με: ηση της – άρση σχετικής – άρση πρόσκλησης – άρση σε αυτόν ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και ο προσωριν ρεμάτων καιός – άρση

           αν ρεμάτων καιάδοχος – άρση υποβάλλει αί σύμφωνα με: τημα προς – άρση την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή για παράταση της – άρση ως – άρση άν ρεμάτων καιω
,           προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση το οποί σύμφωνα με: ο συν ρεμάτων καιοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποί σύμφωνα με: α ν ρεμάτων καια

       ,   αποδεικν ρεμάτων καιύεται ότι έχει αιτηθεί σύμφωνα με: τη χορήγηση των ρεμάτων και δικαιολογητικών ρεμάτων και η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή
          παρατεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει την ρεμάτων και προθεσμί σύμφωνα με: α υποβολής – άρση των ρεμάτων και δικαιολογητικών ρεμάτων και για όσο χρόν ρεμάτων καιο απαιτηθεί σύμφωνα με: για

      τη χορήγηση των ρεμάτων και δικαιολογητικών ρεμάτων και από τις – άρση αρμόδιες – άρση  .δημόσιες – άρση αρχές – άρση
           Το παρόν ρεμάτων και εφαρμόζεται αν ρεμάτων καιαλόγως – άρση και στις – άρση περιπτώσεις – άρση που η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή τυχόν ρεμάτων και

        ζητήσει την ρεμάτων και προσκόμιση δικαιολογητικών ρεμάτων και κατά τη διαδικασί σύμφωνα με: α αξιολόγησης – άρση των ρεμάτων και
      ,  ’     προσφορών ρεμάτων και και πριν ρεμάτων και από το στάδιο κατακύρωσης – άρση κατ εφαρμογή της – άρση διάταξης – άρση του

 79   5    .  4412/2016,      άρθρου παράγραφος – άρση εδάφιο α΄ όλη τη διάρκεια της ν ρεμάτων και τηρουμέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και των ρεμάτων και αρχών ρεμάτων και της – άρση ί σύμφωνα με: σης – άρση
   .μεταχεί σύμφωνα με: ρισης – άρση και της – άρση διαφάν ρεμάτων καιειας – άρση 39

)δ  ,      ,  :Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και κατά τον ρεμάτων και έλεγχο των ρεμάτων και υποβληθέν ρεμάτων καιτων ρεμάτων και δικαιολογητικών ρεμάτων και διαπιστωθεί σύμφωνα με: ότι
i)            ( ),τα στοιχεί σύμφωνα με: α που δηλώθηκαν ρεμάτων και με το Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκό Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο Σύμβασης – άρση Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ

          εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εκ προθέσεως – άρση απατηλά ή ότι έχουν ρεμάτων και υποβληθεί σύμφωνα με: πλαστά αποδεικτικά στοιχεί σύμφωνα με: α40    ή
ii)          αν ρεμάτων και δεν ρεμάτων και υποβληθούν ρεμάτων και στο προκαθορισμέν ρεμάτων καιο χρον ρεμάτων καιικό διάστημα τα απαιτούμεν ρεμάτων καια

  ,   , πρωτότυπα ή αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: γραφα των ρεμάτων και παραπάν ρεμάτων καιω δικαιολογητικών ρεμάτων και ή
iii)          ,  αν ρεμάτων και από τα δικαιολογητικά που προσκομί σύμφωνα με: σθηκαν ρεμάτων και ν ρεμάτων καιομί σύμφωνα με: μως – άρση και εμπροθέσμως – άρση δεν ρεμάτων και

           21, 22αποδεικν ρεμάτων καιύον ρεμάτων καιται οι όροι και οι προϋποθέσεις – άρση συμμετοχής – άρση σύμφων ρεμάτων καια με τα άρθρα
 23  , και της – άρση παρούσας – άρση 41 

     ,    απορρί σύμφωνα με: πτεται η προσφορά του προσωριν ρεμάτων καιού αν ρεμάτων καιαδόχου καταπί σύμφωνα με: πτει υπέρ της – άρση
          αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση η εγγύηση συμμετοχής – άρση του και η κατακύρωση γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται στον ρεμάτων και
         προσφέρον ρεμάτων καιτα που υπέβαλε την ρεμάτων και αμέσως – άρση επόμεν ρεμάτων καιη πλέον ρεμάτων και συμφέρουσα από οικον ρεμάτων καιομική

    ,    .άποψη προσφορά βάσει της – άρση τιμής – άρση τηρουμέν ρεμάτων καιης – άρση της – άρση αν ρεμάτων καιωτέρω διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση

         Σε περί σύμφωνα με: πτωση έγκαιρης – άρση και προσήκουσας – άρση εν ρεμάτων καιημέρωσης – άρση της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση για
           μεταβολές – άρση στις – άρση προϋποθέσεις – άρση τις – άρση οποί σύμφωνα με: ες – άρση ο προσωριν ρεμάτων καιός – άρση αν ρεμάτων καιάδοχος – άρση εί σύμφωνα με: χε δηλώσει με το
    ( )        Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκό Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο Σύμβασης – άρση Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ ότι πληροί σύμφωνα με: και οι οποί σύμφωνα με: ες – άρση επήλθαν ρεμάτων και ή για

         (  ),  τις – άρση οποί σύμφωνα με: ες – άρση έλαβε γν ρεμάτων καιώση μέχρι τη σύν ρεμάτων καιαψη της – άρση σύμβασης – άρση οψιγεν ρεμάτων καιεί σύμφωνα με: ς – άρση μεταβολές – άρση δεν ρεμάτων και
      ,      15καταπί σύμφωνα με: πτει υπέρ της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση η προσκομισθεί σύμφωνα με: σα σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο

 ,  .της – άρση παρούσας – άρση εγγύηση συμμετοχής – άρση 42,.

          ,   Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και καν ρεμάτων καιέν ρεμάτων καιας – άρση από τους – άρση προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση δεν ρεμάτων και υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή αν ρεμάτων και καν ρεμάτων καιέν ρεμάτων καιας – άρση
          από τους – άρση προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση δεν ρεμάτων και προσκομί σύμφωνα με: ζει έν ρεμάτων καια ή περισσότερα από τα απαιτούμεν ρεμάτων καια

  ,         :έγγραφα και δικαιολογητικά ή αν ρεμάτων και καν ρεμάτων καιέν ρεμάτων καιας – άρση από τους – άρση προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση δεν ρεμάτων και αποδεί σύμφωνα με: ξει ότι
)            22.   )α δεν ρεμάτων και βρί σύμφωνα με: σκεται σε μια από τις – άρση καταστάσεις – άρση που αν ρεμάτων καιαφέρον ρεμάτων καιται στο άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και β

15





       22.   22. ,    πληροί σύμφωνα με: τα σχετικά κριτήρια επιλογής – άρση των ρεμάτων και άρθρων ρεμάτων και Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν έως – άρση Ε. Πρέβεζας όπως – άρση αυτά έχουν ρεμάτων και
   ,      .καθοριστεί σύμφωνα με: στην ρεμάτων και παρούσα η διαδικασί σύμφωνα με: α σύν ρεμάτων καιαψης – άρση της – άρση σύμβασης – άρση ματαιών ρεμάτων καιεται

          Η διαδικασί σύμφωνα με: α ελέγχου των ρεμάτων και ως – άρση άν ρεμάτων καιω δικαιολογητικών ρεμάτων και ολοκληρών ρεμάτων καιεται με τη σύν ρεμάτων καιταξη
    ,      πρακτικού από την ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςπιτροπή Διαγων ρεμάτων καιισμού στο οποί σύμφωνα με: ο αν ρεμάτων καιαγράφεται η τυχόν ρεμάτων και

       ( )   ( )  συμπλήρωση δικαιολογητικών ρεμάτων και κατά τα οριζόμεν ρεμάτων καια στις – άρση παραγράφους – άρση α και γ του
 .παρόν ρεμάτων καιτος – άρση άρθρου 43  ,   ,  Η Ε. Πρέβεζαςπιτροπή στη συν ρεμάτων καιέχεια   ,   το κοιν ρεμάτων καιοποιεί σύμφωνα με: μέσω της – άρση

«   « »,      λειτουργικότητας – άρση της – άρση Ε. Πρέβεζαςπικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ας – άρση στο αποφαιν ρεμάτων καιόμεν ρεμάτων καιο όργαν ρεμάτων καιο της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση
           αρχής – άρση για τη λήψη απόφασης – άρση εί σύμφωνα με: τε κατακύρωσης – άρση της – άρση σύμβασης – άρση εί σύμφωνα με: τε ματαί σύμφωνα με: ωσης – άρση της – άρση

,  .διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση αν ρεμάτων καιά περί σύμφωνα με: πτωση

        Τα αποτελέσματα του ελέγχου των ρεμάτων και δικαιολογητικών ρεμάτων και του προσωριν ρεμάτων καιού αν ρεμάτων καιαδόχου
       105 . 4412/2016,επικυρών ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται με την ρεμάτων και απόφαση κατακύρωσης – άρση του άρθρου ν ρεμάτων και 44   ήτοι με την ρεμάτων και

   ,      απόφαση του προηγούμεν ρεμάτων καιου εδαφί σύμφωνα με: ου στην ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: α αν ρεμάτων καιαφέρον ρεμάτων καιται υποχρεωτικά οι
      ,      360 προθεσμί σύμφωνα με: ες – άρση για την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαστολή της – άρση σύν ρεμάτων καιαψης – άρση σύμβασης – άρση σύμφων ρεμάτων καια με τα άρθρα έως – άρση

372   .του ιδί σύμφωνα με: ου ν ρεμάτων καιόμου 45 

        ,    Η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή κοιν ρεμάτων καιοποιεί σύμφωνα με: την ρεμάτων και απόφαση κατακύρωσης – άρση μαζί σύμφωνα με: με αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: γραφο όλων ρεμάτων και
          των ρεμάτων και πρακτικών ρεμάτων και της – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση ελέγχου και αξιολόγησης – άρση των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και σε όλους – άρση
        ,   τους – άρση οικον ρεμάτων καιομικούς – άρση φορεί σύμφωνα με: ς – άρση που έλαβαν ρεμάτων και μέρος – άρση στη διαδικασί σύμφωνα με: α αν ρεμάτων καιάθεσης – άρση εκτός – άρση από τους – άρση

         .οριστικώς – άρση αποκλεισθέν ρεμάτων καιτες – άρση και ιδί σύμφωνα με: ως – άρση όσους – άρση αποκλεί σύμφωνα με: στηκαν ρεμάτων και οριστικά δυν ρεμάτων καιάμει της – άρση παρ
1   72  .  4412/2016    .  του άρθρου του ν ρεμάτων και και της – άρση αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: στοιχης – άρση περ γ   4.1 της – άρση παραγράφου της – άρση

,παρούσας – άρση 46     « »,    μέσω της – άρση λειτουργικότητας – άρση της – άρση Ε. Πρέβεζαςπικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ας – άρση και επιπλέον ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαρτά τα
      «  δικαιολογητικά του προσωριν ρεμάτων καιού αν ρεμάτων καιαδόχου στον ρεμάτων και χώρο Συν ρεμάτων καιημμέν ρεμάτων καια Ηλεκτρον ρεμάτων καιικού

».Διαγων ρεμάτων καιισμού

)ε        ,     Η απόφαση κατακύρωσης – άρση καθί σύμφωνα με: σταται οριστική εφόσον ρεμάτων και συν ρεμάτων καιτρέξουν ρεμάτων και οι ακόλουθες – άρση
:προϋποθέσεις – άρση 47

i.     ,    ,η απόφαση κατακύρωσης – άρση έχει κοιν ρεμάτων καιοποιηθεί σύμφωνα με: σύμφων ρεμάτων καια με τα αν ρεμάτων καιωτέρω

ii.         παρέλθει άπρακτη η προθεσμί σύμφωνα με: α άσκησης – άρση προδικαστικής – άρση προσφυγής – άρση ή σε
 ,       περί σύμφωνα με: πτωση άσκησης – άρση παρέλθει άπρακτη η προθεσμί σύμφωνα με: α άσκησης – άρση αί σύμφωνα με: τησης – άρση
          αν ρεμάτων καιαστολής – άρση κατά της – άρση απόφασης – άρση της – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας και σε περί σύμφωνα με: πτωση άσκησης – άρση αί σύμφωνα με: τησης – άρση
     ,     , αν ρεμάτων καιαστολής – άρση κατά της – άρση απόφασης – άρση της – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας εκδοθεί σύμφωνα με: απόφαση επί σύμφωνα με: της – άρση αί σύμφωνα με: τησης – άρση με

     ,    την ρεμάτων και επιφύλαξη της – άρση χορήγησης – άρση προσωριν ρεμάτων καιής – άρση διαταγής – άρση σύμφων ρεμάτων καια με όσα ορί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται
    . 4   372  . 4412/2016,στο τελευταί σύμφωνα με: ο εδάφιο της – άρση παρ του άρθρου του ν ρεμάτων και

iii.         έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με: επιτυχώς – άρση ο προσυμβατικός – άρση έλεγχος – άρση από το Ε. Πρέβεζαςλεγκτικό
,      324   327   .  4700/2020,  Συν ρεμάτων καιέδριο σύμφων ρεμάτων καια με τα άρθρα έως – άρση του ν ρεμάτων και εφόσον ρεμάτων και

απαιτεί σύμφωνα με: ται48, και

iv.      ,     ο προσωριν ρεμάτων καιός – άρση αν ρεμάτων καιάδοχος – άρση έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική πρόσκληση της – άρση
 ,      “ ”  αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση μέσω της – άρση λειτουργικότητας – άρση της – άρση Ε. Πρέβεζαςπικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ας – άρση του

υποσυστήματος – άρση,  ,      υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση που υπογράφεται σύμφων ρεμάτων καια με όσα ορί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται
  79στο άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας  . 4412/2016,    ,    του ν ρεμάτων και στην ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: α δηλών ρεμάτων καιεται ότι δεν ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και επέλθει στο

   ,       104  πρόσωπό του οψιγεν ρεμάτων καιεί σύμφωνα με: ς – άρση μεταβολές – άρση κατά την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιν ρεμάτων καιοια του άρθρου του ί σύμφωνα με: διου
,           ν ρεμάτων καιόμου και μόν ρεμάτων καιον ρεμάτων και στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της – άρση άσκησης – άρση

     .προδικαστικής – άρση προσφυγής – άρση κατά της – άρση απόφασης – άρση κατακύρωσης – άρση

          Η υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση ελέγχεται από την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή και μν ρεμάτων καιημον ρεμάτων καιεύεται στο
.     ,      συμφων ρεμάτων καιητικό Ε. Πρέβεζαςφόσον ρεμάτων και δηλωθούν ρεμάτων και οψιγεν ρεμάτων καιεί σύμφωνα με: ς – άρση μεταβολές – άρση η δήλωση ελέγχεται από την ρεμάτων και

 ,        .Ε. Πρέβεζαςπιτροπή Διαγων ρεμάτων καιισμού η οποί σύμφωνα με: α εισηγεί σύμφωνα με: ται προς – άρση το αρμόδιο αποφαιν ρεμάτων καιόμεν ρεμάτων καιο όργαν ρεμάτων καιο
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      ,    Μετά από την ρεμάτων και οριστικοποί σύμφωνα με: ηση της – άρση απόφασης – άρση κατακύρωσης – άρση η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή
  ,      “ ”  προσκαλεί σύμφωνα με: τον ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάδοχο μέσω της – άρση λειτουργικότητας – άρση της – άρση Ε. Πρέβεζαςπικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ας – άρση του

,        ,   υποσυστήματος – άρση ν ρεμάτων καια προσέλθει για την ρεμάτων και υπογραφή του συμφων ρεμάτων καιητικού θέτον ρεμάτων καιτάς – άρση του
  (15)        προθεσμί σύμφωνα με: α δεκαπέν ρεμάτων καιτε ημερών ρεμάτων και από την ρεμάτων και κοιν ρεμάτων καιοποί σύμφωνα με: ηση σχετικής – άρση έγγραφης – άρση ειδικής – άρση

,πρόσκλησης – άρση 49       προσκομί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιτας – άρση και την ρεμάτων και απαιτούμεν ρεμάτων καιη εγγυητική επιστολή καλής – άρση
.           εκτέλεσης – άρση Η σύμβαση θεωρεί σύμφωνα με: ται συν ρεμάτων καιαφθεί σύμφωνα με: σα με την ρεμάτων και κοιν ρεμάτων καιοποί σύμφωνα με: ηση της – άρση ως – άρση άν ρεμάτων καιω ειδικής – άρση

.πρόσκλησης – άρση 50

           Π.Ε. Πρέβεζαςριν ρεμάτων και από την ρεμάτων και υπογραφή του συμφων ρεμάτων καιητικού υποβάλλεται η υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση της – άρση κοιν ρεμάτων καιής – άρση
      20977/23-8-2007  ( ’  1673)απόφασης – άρση των ρεμάτων και Υπουργών ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιάπτυξης – άρση και Ε. Πρέβεζαςπικρατεί σύμφωνα με: ας – άρση Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν

«        . 3310/2005   Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τροποποιήθηκε με
 . 3414/2005το ν ».

        ,    Ε. Πρέβεζαςάν ρεμάτων και ο αν ρεμάτων καιάδοχος – άρση δεν ρεμάτων και προσέλθει ν ρεμάτων καια υπογράψει το συμφων ρεμάτων καιητικό μέσα στην ρεμάτων και προθεσμί σύμφωνα με: α
    ,που ορί σύμφωνα με: ζεται στην ρεμάτων και ειδική πρόκληση       και με την ρεμάτων και επιφύλαξη αν ρεμάτων καιτικειμεν ρεμάτων καιικών ρεμάτων και λόγων ρεμάτων και

 ,   ,       αν ρεμάτων καιωτέρας – άρση βί σύμφωνα με: ας – άρση κηρύσσεται έκπτωτος – άρση καταπί σύμφωνα με: πτει υπέρ της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση η
   εγγύηση συμμετοχής – άρση του και       4.2 ακολουθεί σύμφωνα με: ται η διαδικασί σύμφωνα με: α του παρόν ρεμάτων καιτος – άρση άρθρου για

          τον ρεμάτων και προσφέρον ρεμάτων καιτα που υπέβαλε την ρεμάτων και αμέσως – άρση επόμεν ρεμάτων καιη πλέον ρεμάτων και συμφέρουσα από οικον ρεμάτων καιομική
   άποψη προσφορά βάσει τιμής – άρση51.        Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και καν ρεμάτων καιέν ρεμάτων καιας – άρση από τους – άρση προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση δεν ρεμάτων και προσέλθει για

   ,      ,την ρεμάτων και υπογραφή του συμφων ρεμάτων καιητικού η διαδικασί σύμφωνα με: α αν ρεμάτων καιάθεσης – άρση της – άρση σύμβασης – άρση ματαιών ρεμάτων καιεται
       1   106  . 4412/2016.σύμφων ρεμάτων καια με την ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση β της – άρση παραγράφου του άρθρου του ν ρεμάτων και

   ,    ,    ,  Η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή μπορεί σύμφωνα με: στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση αυτήν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια αν ρεμάτων καιαζητήσει αποζημί σύμφωνα με: ωση πέρα
    ,     197  198 .από την ρεμάτων και καταπί σύμφωνα με: πτουσα εγγυητική επιστολή ιδί σύμφωνα με: ως – άρση δυν ρεμάτων καιάμει των ρεμάτων και άρθρων ρεμάτων και και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΚ  52

            ,Ε. Πρέβεζαςάν ρεμάτων και η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή δεν ρεμάτων και απευθύν ρεμάτων καιει στον ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάδοχο την ρεμάτων και ως – άρση άν ρεμάτων καιω ειδική πρόσκληση
    (60)      εν ρεμάτων καιτός – άρση χρον ρεμάτων καιικού διαστήματος – άρση εξήν ρεμάτων καιτα ημερών ρεμάτων και από την ρεμάτων και οριστικοποί σύμφωνα με: ηση της – άρση

 ,         απόφασης – άρση κατακύρωσης – άρση και με την ρεμάτων και επιφύλαξη της – άρση ύπαρξης – άρση επιτακτικού λόγου
      ,   δημόσιου συμφέρον ρεμάτων καιτος – άρση ή αν ρεμάτων καιτικειμεν ρεμάτων καιικών ρεμάτων και λόγων ρεμάτων και αν ρεμάτων καιωτέρας – άρση βί σύμφωνα με: ας – άρση ο αν ρεμάτων καιάδοχος – άρση δικαιούται

      ,      ν ρεμάτων καια απέχει από την ρεμάτων και υπογραφή του συμφων ρεμάτων καιητικού χωρί σύμφωνα με: ς – άρση ν ρεμάτων καια εκπέσει η εγγύηση
 ,          197συμμετοχής – άρση του καθώς – άρση και ν ρεμάτων καια αν ρεμάτων καιαζητήσει αποζημί σύμφωνα με: ωση ιδί σύμφωνα με: ως – άρση δυν ρεμάτων καιάμει των ρεμάτων και άρθρων ρεμάτων και

 198 .και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΚ 53

4.3       Προδικαστικές – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Προσφυγές – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις ενώπιον της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Αρχή διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Εξέτασης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Προδικαστικών
/   Προσφυγών Προσωρινή διαδικασία  για την επιλογή δικαστική διαδικασία  για την επιλογή προστασία

Α.  ,           Κάθε εν ρεμάτων καιδιαφερόμεν ρεμάτων καιος – άρση ο οποί σύμφωνα με: ος – άρση έχει ή εί σύμφωνα με: χε συμφέρον ρεμάτων και ν ρεμάτων καια του αν ρεμάτων καιατεθεί σύμφωνα με: η συγκεκριμέν ρεμάτων καιη
            δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί σύμφωνα με: ή εν ρεμάτων καιδέχεται ν ρεμάτων καια υποστεί σύμφωνα με: ζημί σύμφωνα με: α από εκτελεστή πράξη

          ή παράλειψη της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση κατά παράβαση της – άρση ευρωπαϊκής – άρση εν ρεμάτων καιωσιακής – άρση ή
      ,    εσωτερικής – άρση ν ρεμάτων καιομοθεσί σύμφωνα με: ας – άρση στον ρεμάτων και τομέα των ρεμάτων και δημοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και συμβάσεων ρεμάτων και έχει δικαί σύμφωνα με: ωμα ν ρεμάτων καια

      ( ),    προσφύγει στην ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή Ε. Πρέβεζαςξέτασης – άρση Π.Ε. Πρέβεζαςροδικαστικών ρεμάτων και Π.Ε. Πρέβεζαςροσφυγών ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας σύμφων ρεμάτων καια με τα
    345 . . 4412/2016  1 . . . 39/2017, ειδικότερα οριζόμεν ρεμάτων καια στα άρθρα επ Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος και επ Π.Ε. ΠρέβεζαςΔ στρεφόμεν ρεμάτων καιος – άρση

  ,        ,με προδικαστική προσφυγή κατά πράξης – άρση ή παράλειψης – άρση της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση
         προσδιορί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιτας – άρση ειδικώς – άρση τις – άρση ν ρεμάτων καιομικές – άρση και πραγματικές – άρση αιτιάσεις – άρση που δικαιολογούν ρεμάτων και το

 αί σύμφωνα με: τημά του54.

       ,     Σε περί σύμφωνα με: πτωση προσφυγής – άρση κατά πράξης – άρση της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση η προθεσμί σύμφωνα με: α για την ρεμάτων και
    :άσκηση της – άρση προδικαστικής – άρση προσφυγής – άρση εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι

( )α   (10)         δέκα ημέρες – άρση από την ρεμάτων και κοιν ρεμάτων καιοποί σύμφωνα με: ηση της – άρση προσβαλλόμεν ρεμάτων καιης – άρση πράξης – άρση στον ρεμάτων και
          εν ρεμάτων καιδιαφερόμεν ρεμάτων καιο οικον ρεμάτων καιομικό φορέα αν ρεμάτων και η πράξη κοιν ρεμάτων καιοποιήθηκε με ηλεκτρον ρεμάτων καιικά μέσα ή
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  τηλεομοιοτυπί σύμφωνα με: α ή
( )β   (15)         δεκαπέν ρεμάτων καιτε ημέρες – άρση από την ρεμάτων και κοιν ρεμάτων καιοποί σύμφωνα με: ηση της – άρση προσβαλλόμεν ρεμάτων καιης – άρση πράξης – άρση σε αυτόν ρεμάτων και

    ,   αν ρεμάτων και χρησιμοποιήθηκαν ρεμάτων και άλλα μέσα επικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ας – άρση άλλως – άρση
( )γ   (10)    ,   ,    δέκα ημέρες – άρση από την ρεμάτων και πλήρη πραγματική ή τεκμαιρόμεν ρεμάτων καιη γν ρεμάτων καιώση της – άρση πράξης – άρση που

      .    βλάπτει τα συμφέρον ρεμάτων καιτα του εν ρεμάτων καιδιαφερόμεν ρεμάτων καιου οικον ρεμάτων καιομικού φορέα Ε. Πρέβεζαςιδικά για την ρεμάτων και
   ,        άσκηση προσφυγής – άρση κατά προκήρυξης – άρση η πλήρης – άρση γν ρεμάτων καιώση αυτής – άρση τεκμαί σύμφωνα με: ρεται μετά την ρεμάτων και

  (15)      .πάροδο δεκαπέν ρεμάτων καιτε ημερών ρεμάτων και από τη δημοσί σύμφωνα με: ευση στο ΚΗΜΔΗΣ

       ,    Σε περί σύμφωνα με: πτωση παράλειψης – άρση που αποδί σύμφωνα με: δεται στην ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή η προθεσμί σύμφωνα με: α για την ρεμάτων και
      (15)    άσκηση της – άρση προδικαστικής – άρση προσφυγής – άρση εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι δεκαπέν ρεμάτων καιτε ημέρες – άρση από την ρεμάτων και επομέν ρεμάτων καιη

    της – άρση συν ρεμάτων καιτέλεσης – άρση της – άρση προσβαλλόμεν ρεμάτων καιης – άρση παράλειψης – άρση55.

  ,       Η προδικαστική προσφυγή συν ρεμάτων καιτάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημέν ρεμάτων καιου
     . /  39/2017  ,   εν ρεμάτων καιτύπου του Π.Ε. Πρέβεζαςαραρτήματος – άρση Ι του π δ τος – άρση και κατατί σύμφωνα με: θεται ηλεκτρον ρεμάτων καιικά στην ρεμάτων και

       ηλεκτρον ρεμάτων καιική περιοχή του συγκεκριμέν ρεμάτων καιου διαγων ρεμάτων καιισμού μέσω της – άρση λειτουργικότητας – άρση
« »       ,   Ε. Πρέβεζαςπικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α του υποσυστήματος – άρση προς – άρση την ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιαθέτουσα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή επιλέγον ρεμάτων καιτας – άρση την ρεμάτων και

 «  »    15 έν ρεμάτων καιδειξη Π.Ε. Πρέβεζαςροδικαστική Π.Ε. Πρέβεζαςροσφυγή σύμφων ρεμάτων καια με άρθρο της – άρση  -ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Ε. ΠρέβεζαςΣΗΔΗΣ Δημόσια
Έργα. 

          Οι προθεσμί σύμφωνα με: ες – άρση ως – άρση προς – άρση την ρεμάτων και υποβολή των ρεμάτων και προδικαστικών ρεμάτων και προσφυγών ρεμάτων και και των ρεμάτων και
         παρεμβάσεων ρεμάτων και αρχί σύμφωνα με: ζουν ρεμάτων και την ρεμάτων και επομέν ρεμάτων καιη της – άρση ημέρας – άρση της – άρση προαν ρεμάτων καιαφερθεί σύμφωνα με: σας – άρση κατά περί σύμφωνα με: πτωση
            κοιν ρεμάτων καιοποί σύμφωνα με: ησης – άρση ή γν ρεμάτων καιώσης – άρση και λήγουν ρεμάτων και όταν ρεμάτων και περάσει ολόκληρη η τελευταί σύμφωνα με: α ημέρα και ώρα

23:59:59  ,       ,      και αν ρεμάτων και αυτή εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εξαιρετέα ή Σάββατο όταν ρεμάτων και περάσει ολόκληρη η επομέν ρεμάτων καιη
    23:59:59εργάσιμη ημέρα και ώρα 56

         Για το παραδεκτό της – άρση άσκησης – άρση της – άρση προδικαστικής – άρση προσφυγής – άρση κατατί σύμφωνα με: θεται παράβολο
      ,     από τον ρεμάτων και προσφεύγον ρεμάτων καιτα υπέρ του Ε. Πρέβεζαςλλην ρεμάτων καιικού Δημοσί σύμφωνα με: ου σύμφων ρεμάτων καια με όσα ορί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται στο

 363 . 4412/2016άρθρο Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος 57.       : )Η επιστροφή του παραβόλου στον ρεμάτων και προσφεύγον ρεμάτων καιτα γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται α
        ,  )    σε περί σύμφωνα με: πτωση ολικής – άρση ή μερικής – άρση αποδοχής – άρση της – άρση προσφυγής – άρση του β όταν ρεμάτων και η αν ρεμάτων καιαθέτουσα

          αρχή αν ρεμάτων καιακαλεί σύμφωνα με: την ρεμάτων και προσβαλλόμεν ρεμάτων καιη πράξη ή προβαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει στην ρεμάτων και οφειλόμεν ρεμάτων καιη εν ρεμάτων καιέργεια πριν ρεμάτων και
         ,  )   από την ρεμάτων και έκδοση της – άρση απόφασης – άρση της – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας επί σύμφωνα με: της – άρση προσφυγής – άρση γ σε περί σύμφωνα με: πτωση

          (10)   παραί σύμφωνα με: τησης – άρση του προσφεύγον ρεμάτων καιτα από την ρεμάτων και προσφυγή του έως – άρση και δέκα ημέρες – άρση από την ρεμάτων και
  . κατάθεση της – άρση προσφυγής – άρση

            Η προθεσμί σύμφωνα με: α για την ρεμάτων και άσκηση της – άρση προδικαστικής – άρση προσφυγής – άρση και η άσκησή της – άρση κωλύουν ρεμάτων και
      ,      τη σύν ρεμάτων καιαψη της – άρση σύμβασης – άρση επί σύμφωνα με: ποιν ρεμάτων καιή ακυρότητας – άρση η οποί σύμφωνα με: α διαπιστών ρεμάτων καιεται με απόφαση της – άρση

     ,    Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας μετά από άσκηση προδικαστικής – άρση προσφυγής – άρση σύμφων ρεμάτων καια με το  368άρθρο   .του Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος
4412/2016  20 . . 39/2017. ,     και Π.Ε. ΠρέβεζαςΔ Όμως – άρση μόν ρεμάτων καιη η άσκηση της – άρση   προδικαστικής – άρση προσφυγής – άρση δεν ρεμάτων και

     ,     κωλύει την ρεμάτων και πρόοδο της – άρση διαγων ρεμάτων καιιστικής – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση υπό την ρεμάτων και επιφύλαξη χορήγησης – άρση από
        366 .  1-2 .  4412/2016το Κλιμάκιο προσωριν ρεμάτων καιής – άρση προστασί σύμφωνα με: ας – άρση σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο παρ Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος

 15 . 1-4 . . 39/2017και παρ Π.Ε. ΠρέβεζαςΔ 58. 

       ,   Η προηγούμεν ρεμάτων καιη παράγραφος – άρση δεν ρεμάτων και εφαρμόζεται στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση που κατά τη διαδικασί σύμφωνα με: α
   ,    (1) σύν ρεμάτων καιαψης – άρση της – άρση παρούσας – άρση σύμβασης – άρση υποβληθεί σύμφωνα με: μόν ρεμάτων καιο μί σύμφωνα με: α προσφορά59.

 ,     ,       Μετά την ρεμάτων και κατά τα ως – άρση άν ρεμάτων καιω ηλεκτρον ρεμάτων καιική κατάθεση της – άρση προδικαστικής – άρση προσφυγής – άρση η
 ,    ¨ »:αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή μέσω της – άρση λειτουργί σύμφωνα με: ας – άρση Ε. Πρέβεζαςπικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α

 
)α             Κοιν ρεμάτων καιοποιεί σύμφωνα με: την ρεμάτων και προσφυγή το αργότερο έως – άρση την ρεμάτων και επομέν ρεμάτων καιη εργάσιμη ημέρα από την ρεμάτων και

     ,        κατάθεσή της – άρση σε κάθε εν ρεμάτων καιδιαφερόμεν ρεμάτων καιο τρί σύμφωνα με: το ο οποί σύμφωνα με: ος – άρση μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια θί σύμφωνα με: γεται από την ρεμάτων και
  ,    ,     362αποδοχή της – άρση προσφυγής – άρση προκειμέν ρεμάτων καιου ν ρεμάτων καια ασκήσει το προβλεπόμεν ρεμάτων καιο από τα άρθρα

.  3   7  . .  39/2017,        παρ και Π.Ε. ΠρέβεζαςΔ δικαί σύμφωνα με: ωμα παρέμβασής – άρση του στη διαδικασί σύμφωνα με: α εξέτασης – άρση της – άρση
,        , προσφυγής – άρση για τη διατήρηση της – άρση ισχύος – άρση της – άρση προσβαλλόμεν ρεμάτων καιης – άρση πράξης – άρση προσκομί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιτας – άρση

        .όλα τα κρί σύμφωνα με: σιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του
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)β    ,      (15)     Διαβιβάζει στην ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας το αργότερο εν ρεμάτων καιτός – άρση δεκαπέν ρεμάτων καιτε ημερών ρεμάτων και από την ρεμάτων και ημέρα
,      ,     κατάθεσης – άρση τον ρεμάτων και πλήρη φάκελο της – άρση υπόθεσης – άρση τα αποδεικτικά κοιν ρεμάτων καιοποί σύμφωνα με: ησης – άρση στους – άρση

          . εν ρεμάτων καιδιαφερόμεν ρεμάτων καιους – άρση τρί σύμφωνα με: τους – άρση αλλά και την ρεμάτων και Έκθεση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόψεών ρεμάτων και της – άρση επί σύμφωνα με: της – άρση προσφυγής – άρση Στην ρεμάτων και
          Έκθεση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόψεων ρεμάτων και η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική

         αιτιολογί σύμφωνα με: α για την ρεμάτων και υποστήριξη της – άρση προσβαλλόμεν ρεμάτων καιης – άρση με την ρεμάτων και προδικαστική προσφυγή
.πράξης – άρση

)γ         ,      Κοιν ρεμάτων καιοποιεί σύμφωνα με: σε όλα τα μέρη την ρεμάτων και έκθεση απόψεων ρεμάτων και τις – άρση Π.Ε. Πρέβεζαςαρεμβάσεις – άρση και τα σχετικά
    ,       έγγραφα που τυχόν ρεμάτων και τη συν ρεμάτων καιοδεύουν ρεμάτων και μέσω του ηλεκτρον ρεμάτων καιικού τόπου του διαγων ρεμάτων καιισμού το
         .αργότερο έως – άρση την ρεμάτων και επομέν ρεμάτων καιη εργάσιμη ημέρα από την ρεμάτων και κατάθεσή τους – άρση

)δ           Συμπληρωματικά υπομν ρεμάτων καιήματα κατατί σύμφωνα με: θεν ρεμάτων καιται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της – άρση
  ,      (5)    πλατφόρμας – άρση του Ε. ΠρέβεζαςΣΗΔΗΣ το αργότερο εν ρεμάτων καιτός – άρση πέν ρεμάτων καιτε ημερών ρεμάτων και από την ρεμάτων και κοιν ρεμάτων καιοποί σύμφωνα με: ηση

    των ρεμάτων και απόψεων ρεμάτων και της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση60.

          Η άσκηση της – άρση προδικαστικής – άρση προσφυγής – άρση αποτελεί σύμφωνα με: προϋπόθεση για την ρεμάτων και άσκηση των ρεμάτων και
          έν ρεμάτων καιδικων ρεμάτων και βοηθημάτων ρεμάτων και της – άρση αί σύμφωνα με: τησης – άρση αν ρεμάτων καιαστολής – άρση και της – άρση αί σύμφωνα με: τησης – άρση ακύρωσης – άρση του άρθρου

372  .  4412/2016         Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος κατά των ρεμάτων και εκτελεστών ρεμάτων και πράξεων ρεμάτων και ή παραλεί σύμφωνα με: ψεων ρεμάτων και της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση
αρχής – άρση61.

.Β’        ,     Όποιος – άρση έχει έν ρεμάτων καιν ρεμάτων καιομο συμφέρον ρεμάτων και μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια ζητήσει με το ί σύμφωνα με: διο δικόγραφο
     . .  18/1989,   εφαρμοζόμεν ρεμάτων καιων ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαλογικά των ρεμάτων και διατάξεων ρεμάτων και του π δ την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαστολή εκτέλεσης – άρση

            της – άρση απόφασης – άρση της – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας και την ρεμάτων και ακύρωσή της – άρση εν ρεμάτων καιώπιον ρεμάτων και του Διοικητικού Ε. Πρέβεζαςφετεί σύμφωνα με: ου της – άρση
   έδρας – άρση της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση62.        Το αυτό ισχύει και σε περί σύμφωνα με: πτωση σιωπηρής – άρση απόρριψης – άρση

     . . . .      της – άρση προδικαστικής – άρση προσφυγής – άρση από την ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας Δικαί σύμφωνα με: ωμα άσκησης – άρση του ως – άρση άν ρεμάτων καιω έν ρεμάτων καιδικου
     ,    . . . .     βοηθήματος – άρση έχει και η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή αν ρεμάτων και η Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας κάν ρεμάτων καιει δεκτή την ρεμάτων και προδικαστική

,             προσφυγή αλλά και αυτός – άρση του οποί σύμφωνα με: ου έχει γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει εν ρεμάτων και μέρει δεκτή η προδικαστική
.προσφυγή

           Με την ρεμάτων και απόφαση της – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας λογί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται ως – άρση συμπροσβαλλόμεν ρεμάτων καιες – άρση και όλες – άρση οι συν ρεμάτων καιαφεί σύμφωνα με: ς – άρση
         ,  προς – άρση την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιωτέρω απόφαση πράξεις – άρση ή παραλεί σύμφωνα με: ψεις – άρση της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση εφόσον ρεμάτων και

            έχουν ρεμάτων και εκδοθεί σύμφωνα με: ή συν ρεμάτων καιτελεστεί σύμφωνα με: αν ρεμάτων καιτιστοί σύμφωνα με: χως – άρση έως – άρση τη συζήτηση της – άρση ως – άρση άν ρεμάτων καιω αί σύμφωνα με: τησης – άρση στο
.Δικαστήριο

          Η αί σύμφωνα με: τηση αν ρεμάτων καιαστολής – άρση και ακύρωσης – άρση περιλαμβάν ρεμάτων καιει μόν ρεμάτων καιο αιτιάσεις – άρση που εί σύμφωνα με: χαν ρεμάτων και προταθεί σύμφωνα με: 
          . . . .   με την ρεμάτων και προδικαστική προσφυγή ή αφορούν ρεμάτων και στη διαδικασί σύμφωνα με: α εν ρεμάτων καιώπιον ρεμάτων και της – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας ή το

   .   ,     περιεχόμεν ρεμάτων καιο των ρεμάτων και αποφάσεών ρεμάτων και της – άρση Η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή εφόσον ρεμάτων και ασκήσει την ρεμάτων και αί σύμφωνα με: τηση της – άρση
. 1   372  . 4412/2016,      παρ του άρθρου του ν ρεμάτων και μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια προβάλει και οψιγεν ρεμάτων καιεί σύμφωνα με: ς – άρση ισχυρισμούς – άρση

      ,    αν ρεμάτων καιαφορικά με τους – άρση επιτακτικούς – άρση λόγους – άρση δημοσί σύμφωνα με: ου συμφέρον ρεμάτων καιτος – άρση οι οποί σύμφωνα με: οι καθιστούν ρεμάτων και
     .αν ρεμάτων καιαγκαί σύμφωνα με: α την ρεμάτων και άμεση αν ρεμάτων καιάθεση της – άρση σύμβασης – άρση 63

             (10)Η ως – άρση άν ρεμάτων καιω αί σύμφωνα με: τηση κατατί σύμφωνα με: θεται στο ως – άρση αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμί σύμφωνα με: α δέκα
              ημερών ρεμάτων και από κοιν ρεμάτων καιοποί σύμφωνα με: ηση ή την ρεμάτων και πλήρη γν ρεμάτων καιώση της – άρση απόφασης – άρση ή από την ρεμάτων και παρέλευση της – άρση

         ,   προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση για την ρεμάτων και έκδοση της – άρση απόφασης – άρση επί σύμφωνα με: της – άρση προδικαστικής – άρση προσφυγής – άρση εν ρεμάτων καιώ η
            δικάσιμος – άρση για την ρεμάτων και εκδί σύμφωνα με: καση της – άρση αί σύμφωνα με: τησης – άρση ακύρωσης – άρση δεν ρεμάτων και πρέπει ν ρεμάτων καια απέχει πέραν ρεμάτων και των ρεμάτων και

 (60)      .εξήν ρεμάτων καιτα ημερών ρεμάτων και από την ρεμάτων και κατάθεση του δικογράφου 64

            Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: γραφο της – άρση αί σύμφωνα με: τησης – άρση με κλήση κοιν ρεμάτων καιοποιεί σύμφωνα με: ται με τη φρον ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: δα του αιτούν ρεμάτων καιτος – άρση προς – άρση την ρεμάτων και
. . . .,    ,        ,    Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή αν ρεμάτων και δεν ρεμάτων και έχει ασκήσει αυτή την ρεμάτων και αί σύμφωνα με: τηση και προς – άρση κάθε

 ,            τρί σύμφωνα με: το εν ρεμάτων καιδιαφερόμεν ρεμάτων καιο την ρεμάτων και κλήτευση του οποί σύμφωνα με: ου διατάσσει με πράξη του ο Π.Ε. Πρέβεζαςρόεδρος – άρση ή ο
           προεδρεύων ρεμάτων και του αρμόδιου Δικαστηρί σύμφωνα με: ου ή Τμήματος – άρση έως – άρση την ρεμάτων και επόμεν ρεμάτων καιη ημέρα από την ρεμάτων και

  .         κατάθεση της – άρση αί σύμφωνα με: τησης – άρση Ο αιτών ρεμάτων και υποχρεούται επί σύμφωνα με: ποιν ρεμάτων καιή απαραδέκτου του εν ρεμάτων καιδί σύμφωνα με: κου
        βοηθήματος – άρση ν ρεμάτων καια προβεί σύμφωνα με: στις – άρση παραπάν ρεμάτων καιω κοιν ρεμάτων καιοποιήσεις – άρση εν ρεμάτων καιτός – άρση αποκλειστικής – άρση προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση

 (2)             .δύο ημερών ρεμάτων και από την ρεμάτων και έκδοση και την ρεμάτων και παραλαβή της – άρση ως – άρση άν ρεμάτων καιω πράξης – άρση του Δικαστηρί σύμφωνα με: ου
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    (10)       Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιτός – άρση αποκλειστικής – άρση προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση δέκα ημερών ρεμάτων και από την ρεμάτων και ως – άρση άν ρεμάτων καιω κοιν ρεμάτων καιοποί σύμφωνα με: ηση της – άρση
           αί σύμφωνα με: τησης – άρση κατατί σύμφωνα με: θεται η παρέμβαση και διαβιβάζον ρεμάτων καιται ο φάκελος – άρση και οι απόψεις – άρση των ρεμάτων και

 .       παθητικώς – άρση ν ρεμάτων καιομιμοποιούμεν ρεμάτων καιων ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιτός – άρση της – άρση ί σύμφωνα με: διας – άρση προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση κατατί σύμφωνα με: θεν ρεμάτων καιται στο
         .Δικαστήριο και τα στοιχεί σύμφωνα με: α που υποστηρί σύμφωνα με: ζουν ρεμάτων και τους – άρση ισχυρισμούς – άρση των ρεμάτων και διαδί σύμφωνα με: κων ρεμάτων και

,         Ε. Πρέβεζαςπιπρόσθετα η παρέμβαση κοιν ρεμάτων καιοποιεί σύμφωνα με: ται με επιμέλεια του παρεμβαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιτος – άρση στα λοιπά
     (2)      ,    μέρη της – άρση δί σύμφωνα με: κης – άρση εν ρεμάτων καιτός – άρση δύο ημερών ρεμάτων και από την ρεμάτων και κατάθεσή της – άρση αλλιώς – άρση λογί σύμφωνα με: ζεται ως – άρση

.          (15)απαράδεκτη Το διατακτικό της – άρση δικαστικής – άρση απόφασης – άρση εκδί σύμφωνα με: δεται εν ρεμάτων καιτός – άρση δεκαπέν ρεμάτων καιτε
            ημερών ρεμάτων και από τη συζήτηση της – άρση αί σύμφωνα με: τησης – άρση ή από την ρεμάτων και προθεσμί σύμφωνα με: α για την ρεμάτων και υποβολή

.υπομν ρεμάτων καιημάτων ρεμάτων και

            Η προθεσμί σύμφωνα με: α για την ρεμάτων και άσκηση και η άσκηση της – άρση αί σύμφωνα με: τησης – άρση εν ρεμάτων καιώπιον ρεμάτων και του αρμοδί σύμφωνα με: ου
          δικαστηρί σύμφωνα με: ου κωλύουν ρεμάτων και τη σύν ρεμάτων καιαψη της – άρση σύμβασης – άρση μέχρι την ρεμάτων και έκδοση της – άρση οριστικής – άρση

 ,         δικαστικής – άρση απόφασης – άρση εκτός – άρση εάν ρεμάτων και με προσωριν ρεμάτων καιή διαταγή ο αρμόδιος – άρση δικαστής – άρση
 . ,          αποφαν ρεμάτων καιθεί σύμφωνα με: διαφορετικά Ε. Πρέβεζαςπί σύμφωνα με: σης – άρση η προθεσμί σύμφωνα με: α για την ρεμάτων και άσκηση και η άσκησή της – άρση αί σύμφωνα με: τησης – άρση

          (15)κωλύουν ρεμάτων και την ρεμάτων και πρόοδο της – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση αν ρεμάτων καιάθεσης – άρση για χρον ρεμάτων καιικό διάστημα δεκαπέν ρεμάτων καιτε
     ,        ημερών ρεμάτων και από την ρεμάτων και άσκηση της – άρση αί σύμφωνα με: τησης – άρση εκτός – άρση εάν ρεμάτων και με την ρεμάτων και προσωριν ρεμάτων καιή διαταγή ο αρμόδιος – άρση

  δικαστής – άρση αποφαν ρεμάτων καιθεί σύμφωνα με: διαφορετικά65.       Για την ρεμάτων και άσκηση της – άρση αιτήσεως – άρση κατατί σύμφωνα με: θεται
,        372 . 5  . 4412/2016.  παράβολο σύμφων ρεμάτων καια με τα ειδικότερα οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο παρ τουΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος

            Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και ο εν ρεμάτων καιδιαφερόμεν ρεμάτων καιος – άρση δεν ρεμάτων και αιτήθηκε ή αιτήθηκε αν ρεμάτων καιεπιτυχώς – άρση την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαστολή και η σύμβαση
           ,υπογράφηκε και η εκτέλεσή της – άρση ολοκληρώθηκε πριν ρεμάτων και από τη συζήτηση της – άρση αί σύμφωνα με: τησης – άρση
   . 2   32  . . 18/1989. εφαρμόζεται αν ρεμάτων καιαλόγως – άρση η παρ του άρθρου του π δ

           Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση μετά τη
  ,       ,      σύν ρεμάτων καιαψη της – άρση σύμβασης – άρση το κύρος – άρση της – άρση τελευταί σύμφωνα με: ας – άρση δεν ρεμάτων και θί σύμφωνα με: γεται εκτός – άρση αν ρεμάτων και πριν ρεμάτων και από τη
        .   σύν ρεμάτων καιαψη αυτής – άρση εί σύμφωνα με: χε αν ρεμάτων καιασταλεί σύμφωνα με: η διαδικασί σύμφωνα με: α σύν ρεμάτων καιαψης – άρση της – άρση σύμβασης – άρση Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση

     ,      ,που η σύμβαση δεν ρεμάτων και εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι άκυρη ο εν ρεμάτων καιδιαφερόμεν ρεμάτων καιος – άρση δικαιούται ν ρεμάτων καια αξιώσει αποζημί σύμφωνα με: ωση
      373  . 4412/2016.σύμφων ρεμάτων καια με τα αν ρεμάτων καιαφερόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο του ν ρεμάτων και

      . 4412/2016,      Με την ρεμάτων και επιφύλαξη των ρεμάτων και διατάξεων ρεμάτων και του ν ρεμάτων και για την ρεμάτων και εκδί σύμφωνα με: καση των ρεμάτων και διαφορών ρεμάτων και του
      . . 18/1989.παρόν ρεμάτων καιτος – άρση άρθρου εφαρμόζον ρεμάτων καιται οι διατάξεις – άρση του π δ

 5:          –  Άρθρο Έγγραφα της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις σύμβασης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις κατά το στάδιο της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις εκτέλεσης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ειρά
ισχύος – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

     ,     . 4,Σχετικά με την ρεμάτων και υπογραφή του συμφων ρεμάτων καιητικού ισχύουν ρεμάτων και τα προβλεπόμεν ρεμάτων καια στις – άρση παρ
5, 7, 8   105     135  . 4412/2016.του άρθρου καθώς – άρση και στο άρθρο του ν ρεμάτων και

               Τα έγγραφα της – άρση σύμβασης – άρση με βάση τα οποί σύμφωνα με: α θα εκτελεσθεί σύμφωνα με: το έργο εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι τα
 .        αν ρεμάτων καιαφερόμεν ρεμάτων καια παρακάτω Σε περί σύμφωνα με: πτωση ασυμφων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ας – άρση των ρεμάτων και περιεχομέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και σε αυτά

,       : όρων ρεμάτων και η σειρά ισχύος – άρση καθορί σύμφωνα με: ζεται ως – άρση κατωτέρω

1.  ,     Το συμφων ρεμάτων καιητικό συμπεριλαμβαν ρεμάτων καιομέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και των ρεμάτων και παρασχεθεισών ρεμάτων και εξηγήσεων ρεμάτων και
  ,     88  89  . 4412/2016, του οικον ρεμάτων καιομικού φορέα σύμφων ρεμάτων καια με τα άρθρα και του ν ρεμάτων και ιδί σύμφωνα με: ως – άρση

          ως – άρση προς – άρση τον ρεμάτων και προσδιορισμό οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και μεγεθών ρεμάτων και με τις – άρση οποί σύμφωνα με: ες – άρση ο αν ρεμάτων καιάδοχος – άρση
   ,διαμόρφωσε την ρεμάτων και προσφορά του

2.   .Η παρούσα Διακήρυξη
3.   .Η Οικον ρεμάτων καιομική Π.Ε. Πρέβεζαςροσφορά
4.  Το Τιμολό   γιο Δημοπράτησης – άρση
5.     ( . . .).Η Ε. Πρέβεζαςιδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ρεμάτων και Ε. Πρέβεζας Σ Υ
6.     ( . . )     Η Τεχν ρεμάτων καιική Συγγραφή Υποχρεώσεων ρεμάτων και Τ Σ Υ με τις – άρση Τεχν ρεμάτων καιικές – άρση Π.Ε. Πρέβεζαςροδιαγραφές – άρση

  και τα
 , Π.Ε. Πρέβεζαςαραρτήματα τους – άρση

7.    ( . .). Η Τεχν ρεμάτων καιική Π.Ε. Πρέβεζαςεριγραφή Τ Π.Ε. Πρέβεζας
8.   .Ο Π.Ε. Πρέβεζαςροϋπολογισμός – άρση Δημοπράτησης – άρση
9.     . Οι εγκεκριμέν ρεμάτων καιες – άρση μελέτες – άρση του έργου
10.       .Το εγκεκριμέν ρεμάτων καιο Χρον ρεμάτων καιοδιάγραμμα κατασκευής – άρση του έργου
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     ,   ,   Τα αν ρεμάτων καιωτέρω έγγραφα της – άρση σύμβασης – άρση ισχύουν ρεμάτων και όπως – άρση διαμορφώθηκαν ρεμάτων και με τις – άρση
       συμπληρωματικές – άρση πληροφορί σύμφωνα με: ες – άρση και διευκριν ρεμάτων καιί σύμφωνα με: σεις – άρση που παρασχέθηκαν ρεμάτων και από την ρεμάτων και

     .αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή επί σύμφωνα με: όλων ρεμάτων και των ρεμάτων και αν ρεμάτων καιωτέρω

 6:  Άρθρο Γλώσσα διαδικασίας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

6.1.         Τα έγγραφα της – άρση σύμβασης – άρση συν ρεμάτων καιτάσσον ρεμάτων καιται υποχρεωτικά στην ρεμάτων και ελλην ρεμάτων καιική γλώσσα
     ,    .   και προαιρετικά και σε άλλες – άρση γλώσσες – άρση συν ρεμάτων καιολικά ή μερικά Σε περί σύμφωνα με: πτωση

         ασυμφων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ας – άρση μεταξύ των ρεμάτων και τμημάτων ρεμάτων και των ρεμάτων και εγγράφων ρεμάτων και της – άρση σύμβασης – άρση που έχουν ρεμάτων και
   ,     συν ρεμάτων καιταχθεί σύμφωνα με: σε περισσότερες – άρση γλώσσες – άρση επικρατεί σύμφωνα με: η ελλην ρεμάτων καιική έκδοση66.  Τυχόν ρεμάτων και

     .προδικαστικές – άρση προσφυγές – άρση υποβάλλον ρεμάτων καιται στην ρεμάτων και ελλην ρεμάτων καιική γλώσσα

6.2.        ,    Οι προσφορές – άρση και τα περιλαμβαν ρεμάτων καιόμεν ρεμάτων καια σε αυτές – άρση στοιχεί σύμφωνα με: α καθώς – άρση και τα
        αποδεικτικά έγγραφα συν ρεμάτων καιτάσσον ρεμάτων καιται στην ρεμάτων και ελλην ρεμάτων καιική γλώσσα ή συν ρεμάτων καιοδεύον ρεμάτων καιται από

     . επί σύμφωνα με: σημη μετάφρασή τους – άρση στην ρεμάτων και ελλην ρεμάτων καιική γλώσσα

6.3.          Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συν ρεμάτων καιθήκη της – άρση
  5.10.1961,      .  1497/1984  ( 188)Χάγης – άρση της – άρση που κυρώθηκε με το ν ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της    σύμφων ρεμάτων καια με τα

   4.2. )   οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο β της – άρση παρούσας – άρση.     Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά
        έγγραφα συν ρεμάτων καιοδεύον ρεμάτων καιται από μετάφρασή τους – άρση στην ρεμάτων και ελλην ρεμάτων καιική γλώσσα

         επικυρωμέν ρεμάτων καιη εί σύμφωνα με: τε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις – άρση διατάξεις – άρση της – άρση εθν ρεμάτων καιικής – άρση
           ν ρεμάτων καιομοθεσί σύμφωνα με: ας – άρση εί σύμφωνα με: τε από πρόσωπο κατά ν ρεμάτων καιόμο αρμόδιο της – άρση χώρας – άρση στην ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: α έχει

  συν ρεμάτων καιταχθεί σύμφωνα με: το έγγραφο67       ,και γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται αποδεκτά σύμφων ρεμάτων καια με τα οριζόμεν ρεμάτων καια
,   4.2. )  . ομοί σύμφωνα με: ως – άρση στο άρθρο β της – άρση παρούσας – άρση  

6.4.         -    –  Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιημερωτικά και τεχν ρεμάτων καιικά φυλλάδια και άλλα έν ρεμάτων καιτυπα εταιρικά ή μη με ειδικό
 ,       ,  τεχν ρεμάτων καιικό περιεχόμεν ρεμάτων καιο δηλαδή έν ρεμάτων καιτυπα με αμιγώς – άρση τεχν ρεμάτων καιικά χαρακτηριστικά όπως – άρση

,    ,    , αριθμούς – άρση αποδόσεις – άρση σε διεθν ρεμάτων καιεί σύμφωνα με: ς – άρση μον ρεμάτων καιάδες – άρση μαθηματικούς – άρση τύπους – άρση και σχέδια που
           εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι δυν ρεμάτων καιατόν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια διαβαστούν ρεμάτων και σε κάθε γλώσσα και δεν ρεμάτων και εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι απαραί σύμφωνα με: τητη η

 ,μετάφρασή τους – άρση  68      ,   μπορούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια υποβάλλον ρεμάτων καιται σε άλλη γλώσσα χωρί σύμφωνα με: ς – άρση ν ρεμάτων καια
    .συν ρεμάτων καιοδεύον ρεμάτων καιται από μετάφραση στην ρεμάτων και ελλην ρεμάτων καιική

6.5.       ,       Η επικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α με την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή καθώς – άρση και μεταξύ αυτής – άρση και του
,      .αν ρεμάτων καιαδόχου θα γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται υποχρεωτικά στην ρεμάτων και ελλην ρεμάτων καιική γλώσσα

 7: Άρθρο  Εφαρμοστέα νομοθεσία 

7.1     ,        Για τη δημοπράτηση του έργου την ρεμάτων και εκτέλεση της – άρση σύμβασης – άρση και την ρεμάτων και κατασκευή
,      ,  :του εφαρμόζον ρεμάτων καιται οι διατάξεις – άρση των ρεμάτων και παρακάτω ν ρεμάτων καιομοθετημάτων ρεμάτων και όπως – άρση ισχύουν ρεμάτων και

1.  .  4412/2016  «   ,    του ν Δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών
(    201/24/   2014/25/ )» ( ’ 147)προσαρμογή στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ε και ΕΕ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)

2.  .  4727/2020 ( ’  184) «   (   του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Ψηφιακή Διακυβέρνηση Ενσωμάτωση στην Ελληνική
   ( )  2016/2102     ( )  2019/1024)  –Νομοθεσία της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ και της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ

  (      Ηλεκτρονικές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Επικοινωνίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
( ) 2018/1972   ”,ΕΕ και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

3.  . 4700/2020 ( ’ 127) «       ,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Ενιαίο κείμενο Δικονομίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για το Ελεγκτικό Συνέδριο
      , ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο τροποποιήσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

      ,    στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για την
      » αποτελεσματική απονομή της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δικαιοσύνης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

4.  του .  4640/2019(   190)  «      ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Διαμεσολάβηση σε αστικές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και εμπορικές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υποθέσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
        Περαιτέρω εναρμόνιση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ελληνικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Νομοθεσίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
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 2008/52/         21Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
 2008   ».Μαΐου και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

5.  . 4624/2019 (  137) «     ,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ρχή Προστασίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
    ( ) 2016/679   μέτρα εφαρμογής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Κανονισμού ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

    27και του Συμβουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση  2016      Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πριλίου για την προστασία των φυσικών
       προσώπων έναντι της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση επεξεργασίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και

      ( ) 2016/680   ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ του Ευρωπαϊκού
     27Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση  2016   »,Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πριλίου και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

6.  . 4622/2019 (  133/ /07.08.2019) «  : , του ν ΦΕΚ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Επιτελικό Κράτος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση οργάνωση λειτουργία
&    ,     &   διαφάνεια της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Κυβέρνησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των κυβερνητικών οργάνων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση κεντρικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

 »,δημόσιας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διοίκησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
7.  .  4601/2019  ( ’  44)  «  µ µ µ   µ  του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Εταιρικοί ετασχη ατισ οί και εναρ όνιση του

µ   µ      2014/55/   νο οθετικού πλαισίου ε τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ του Ευρωπαϊκού
   µ   16   2014    Κοινοβουλίου και του Συ βουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πριλίου για την έκδοση
 µ    µ  µ   ηλεκτρονικών τι ολογίων στο πλαίσιο δη όσιων συ βάσεων και λοιπές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

»διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
8.  . 4472/2017 ( 74)     118  119,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και ιδίως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των άρθρων και
9.  .  4314/2014του ν  ( ’  265)  “ )  Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)   ,      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 στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

  13   2012  (  Συμβουλίου της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ιουνίου ΕΕ L 156/16.6.2012)    ,στο ελληνικό δίκαιο
  . 3419/2005 ( ’ 297)   ” τροποποίηση του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και  . 3614/2007 ( ’του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)

267)  « ,        Διαχείριση έλεγχος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
  2007  -2013»,     .  προγραμματική περίοδο και του ν 3614/2007  ( ’  267)  « ,Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Διαχείριση

       έλεγχος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
 2007 -2013»περίοδο  69

10.  .  4278/2014  ( 157)      59  «  του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και ειδικότερα το άρθρο Άρση περιορισμών
     »,συμμετοχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα

11.  .  4270/2014  ( '  143)  «του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)     Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ρχές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσιονομικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαχείρισης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και εποπτείας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
(    2011/85/ )  –     ενσωμάτωση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ δημόσιο λογιστικό και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

»διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ,  όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ισχύει
12.  . 4129/2013 ( ’ 52) «        »,του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Κύρωση του ΚώδικαΝόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο
13.  .  4013/2011  ( ’  204)  «     του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Σύσταση ενιαίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νεξάρτητης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ρχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Δημοσίων

      …»,Συμβάσεων και Κεντρικού ΗλεκτρονικούΜητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
14.   4  5   20,   80-110,   1των παραγράφων και του άρθρου των άρθρων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση παραγράφου α

  176  . 3669/2008 ( ’ 116) «     του άρθρου ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Κύρωση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Κωδικοποίησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση νομοθεσίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
  » ( ),   .κατασκευής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων έργων ΚΔΕ όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση μεταβατικά ισχύουν

15.  .  3548/2007 ( ’  68)  «      του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου
       »,στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

16.  .  3310/2005  “του ν         Μέτρα για τη διασφάλιση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαφάνειας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και την αποτροπή
      ” ( ' 30)καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) ,

    .  3414/2005  ( '  279),     όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τροποποιήθηκε με το ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) για τη διασταύρωση των
        . . .,    . .  82/1996  (  66)στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του ΕΣΡ το π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)

«        Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νωνύμων Εταιρειών που μετέχουν
          στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαδικασίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ανάληψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών

    »,      προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα η κοινή απόφαση των Υπουργών
   ’  .  20977/2007  (  ’  1673  )    Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νάπτυξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και Επικρατείας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υπ αριθμ Β) σχετικά με τα

‘’        .3310/2005,  Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
   .3414/2005’’τροποποιήθηκε με το Ν ,        καθώς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και η απόφαση του Υφυπουργού

   ’  .1108437/2565/ /2005  (  1590)Οικονομίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και Οικονομικών υπ αριθμ ΔΟΣ Β)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
“       Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση χωρών στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση οποίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση λειτουργούν εξωχώριες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εταιρίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση”.

17.  . 2859/2000  “      ( . . .)” ( ’του ν Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ξίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΦΠΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
248).
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18.  . 2690/1999 ( ' 45) “    ∆  ∆   του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ιαδικασίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και άλλες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
”διατάξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

19.  .  2121/1993  ( '  25)  “του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)  ,    Πνευματική Ιδιοκτησία Συγγενικά Δικαιώματα και
 Πολιτιστικά Θέματα”.

20.  . . 71/2019 ( 112) «      του π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μητρώα συντελεστών παραγωγής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων και
 , ,      ιδιωτικών έργων μελετών τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
 ( . .).υπηρεσιών ΜΗΤΕ

21.  . . 39/2017 ( ’ 64) «     του π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Κανονισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εξέτασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προδικαστικών προσφυγών
  . . . .»ενώπιων της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ΕΠΠ

22.  . . 80/2016 “     ” (  145 )του π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νάληψη υποχρεώσεων από τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διατάκτες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 70

23.  . .  28/2015 ( ' 34) “       του π δ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια
  ”,έγγραφα και στοιχεία

24.  ’  .  14900/4-2-2021       της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υπ αριθμ Κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Υπουργών Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νάπτυξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και
     (  466/8-2-2021)  «Επενδύσεων και Περιβάλλοντος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και Ενέργειας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Β)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Έγκριση

      » (  ).σχεδίου Δράσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Πράσινες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση κατά περίπτωση
25.  ’  .  . . .  .  60967   2020  (B’  2425/18.06.2020)  «της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υπ αριθμ ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) οικ ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Ηλεκτρονική

        .  4601/2019»Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν
( 44)Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

26.  ’  . . . .  .  60970  2020 (B’ 2425/18.06.2020) «  της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση υπ αριθμ ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) οικ ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Εθνικού
       Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

27.   . /61034/  466/29-12-2017     της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αριθ ΔΝΣ ΦΝ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Υπουργού Υποδομών και
 « ,       Μεταφορών Κατάρτιση τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών

    ,    διαδικασιών σύναψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων μελετών και παροχής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
      ( . . . .)  . 8τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΜηΜΕΔ της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση παρ

( )   221  .  4412/2016» (  4841),      η του άρθρου του ν Β) όπως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τροποποιήθηκε με την όμοια
  / .21137/  466/2-5-2018 (  1511).απόφαση ΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) ΔΝΣ οικ ΦΝ Β)

28.          της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Διαπιστωτικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Πράξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και
    . .  11/ .627/18-5-2020  Ψηφιακής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Διακυβέρνησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με α π Δ Οικ θέμα Μετεγκατάσταση

        του υποσυστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών
(  5465 - 4).Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ΔΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4). ΧΘΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική ΨΕ

29.  της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση  .  με αρ 166278/2021       Κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Υπουργικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση (ΦΕΚ  Β’2813/30-06-2021)
«         Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων

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

      ( . . . . .)του Εθνικού Συστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ
(   -  ».εφεξής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) ΕΣΗΔΗΣ ΔημόσιαΈργα

30.   .  57654/2017    ( ’  1781)  «  της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αρ Υπουργικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Β) Ρύθμιση ειδικότερων
       θεμάτων λειτουργίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και διαχείρισης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

  ( )     »,Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ του Υπουργείου Οικονομίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νάπτυξης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
31.   .  της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αρ 64233/2021  Κοινής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση   Υπουργικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση (ΦΕΚ  Β’  2453/09-06-2021)

«         Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
         Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εργαλείων και

      διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
( )».ΕΣΗΔΗΣ

32.   .της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αριθμ  .22/ 4193/2019  Δ      Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(  4607)Β)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,    (70)    ( ),Έγκριση εβδομήντα Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΤΕΠ

         , με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα ΔημόσιαΈργα καιΜελέτες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
33.   .της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αριθμ  / .38107/  466/2017     ΔΝΣγ οικ ΦΝ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Υπουργού Υποδομών

  (καιΜεταφορών B  1956) «  «  »   ΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ομάδων εργασιών ανά κατηγορία έργων
      . 4412/2016»,για τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων του ν

34.   .  / .35577/  466/2017    της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αριθμ ΔΝΣγ οικ ΦΝ Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Υπουργού Υποδομών
  (B  1746) «     και Μεταφορών ΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κανονισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για

  ».δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων
35.     .  15/ /24298/28.07.2005  (  1105)    της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με αριθμ με αριθ Δ οικ Β)΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)πόφασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με θέμα
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«       Έκδοση Ενημερότητας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Πτυχίου και Β)εβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου
  ,     συμβάσεων δημοσίων έργων υποβολή Εκθέσεων δραστηριότητας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ανωνύμων

    ».εταιρειών και Πιστοποιητικών εκτέλεσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων
 

7.2          Οι σε εκτέλεση των ρεμάτων και αν ρεμάτων καιωτέρω διατάξεων ρεμάτων και εκδοθεί σύμφωνα με: σες – άρση καν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιιστικές – άρση πράξεις – άρση71,
          καθώς – άρση και λοιπές – άρση διατάξεις – άρση που αν ρεμάτων καιαφέρον ρεμάτων καιται ρητά ή απορρέουν ρεμάτων και από τα

      οριζόμεν ρεμάτων καια στα συμβατικά τεύχη της – άρση παρούσας – άρση     καθώς – άρση και το σύν ρεμάτων καιολο των ρεμάτων και
  ,  ,    διατάξεων ρεμάτων και του ασφαλιστικού εργατικού περιβαλλον ρεμάτων καιτικού και φορολογικού

δικαί σύμφωνα με: ου     ( ,  . .,  . .)   και γεν ρεμάτων καιικότερα κάθε διάταξη Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενοςόμος – άρση Π.Ε. ΠρέβεζαςΔ ΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και ερμην ρεμάτων καιευτική
          εγκύκλιος – άρση που διέπει την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάθεση και εκτέλεση του έργου της – άρση παρούσας – άρση

,      .σύμβασης – άρση έστω και αν ρεμάτων και δεν ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαφέρον ρεμάτων καιται ρητά

7.3            (Προσθή διαδικασία  για την επιλογή κες – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις και εν γένει προσαρμογές – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις άρθρων της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις διακή διαδικασία  για την επιλογή ρυξης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις πέραν
        των όσων ή διαδικασία  για την επιλογή δη προβλέπονται ρητώς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις στο κείμενο της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις πρότυπης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

)       ,  διακή διαδικασία  για την επιλογή ρυξης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται μόνο
         .εφόσον είναι απόλυτα συμβατές – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις με την ισχύουσακάθεφορά νομοθεσία

 8:   , , ,  . . .-  Άρθρο Χρηματοδότηση τουΈργου Φόροι Δασμοί κ λ π Πληρωμή διαδικασία  για την επιλογή 
Αναδόχου

8.1.         Το έργο χρηματοδοτεί σύμφωνα με: ται από Κεν ρεμάτων καιτρικούς – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςυτοτελεί σύμφωνα με: ς – άρση Π.Ε. Πρέβεζαςόρους – άρση του Υπουργεί σύμφωνα με: ου
       ,Ε. Πρέβεζαςσωτερικών ρεμάτων και για κάλυψη Ε. Πρέβεζαςπεν ρεμάτων καιδυτικών ρεμάτων και Δαπαν ρεμάτων καιών ρεμάτων και και Δαπαν ρεμάτων καιών ρεμάτων και Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνελτί σύμφωνα με: ωσης – άρση

     Συν ρεμάτων καιτήρησης – άρση και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποκατάστασης – άρση του Οδικού Δικτύου72

 Το έργο   υπόκειται στις – άρση κρατήσεις – άρση73      ,που προβλέπον ρεμάτων καιται για τα έργα αυτά
    0,07  %    περιλαμβαν ρεμάτων καιομέν ρεμάτων καιης – άρση της – άρση κράτησης – άρση ύψους – άρση υπέρ των ρεμάτων και λειτουργικών ρεμάτων και

      ,  αν ρεμάτων καιαγκών ρεμάτων και της – άρση Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιιαί σύμφωνα με: ας – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιεξάρτητης – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής – άρση Δημοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και Συμβάσεων ρεμάτων και σύμφων ρεμάτων καια με
  4   3  .  4013/2011το άρθρο παρ ν ρεμάτων και 74,     0,06  %   της – άρση κράτησης – άρση ύψους – άρση υπέρ των ρεμάτων και

      ,λειτουργικών ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαγκών ρεμάτων και της – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής – άρση Ε. Πρέβεζαςξέτασης – άρση Π.Ε. Πρέβεζαςροδικαστικών ρεμάτων και Π.Ε. Πρέβεζαςροσφυγών ρεμάτων και
    350 . 3  . 4412/2016,   6‰, σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο παρ του ν ρεμάτων και της – άρση κράτησης – άρση σύμφων ρεμάτων καια

     53 . 7 . '  . 4412/2016   ' .με τις – άρση διατάξεις – άρση του άρθρου παρ περ θ του ν ρεμάτων και και της – άρση υπ αριθμ
/ .42217/ 466/12.6.2017      ΔΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενοςΣγ οικ ΦΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος απόφασης – άρση του Υπουργού Υποδομών ρεμάτων και και

 ( ' 2235),Μεταφορών ρεμάτων και Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν    2,5‰   . . . . . . . ., της – άρση κράτησης – άρση υπέρ της – άρση Π.Ε. Πρέβεζας ΟΜΗ Τ Ε. Πρέβεζας Δ Υ σύμφων ρεμάτων καια
     53 . 7 . '  . 4412/2016  /51667/με τις – άρση διατάξεις – άρση του άρθρου παρ περ θ του ν ρεμάτων και και ΔΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενοςΣβ

466/12-02-2020ΦΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος        ( 'απόφασης – άρση του Υπουργού Υποδομών ρεμάτων και και Μεταφορών ρεμάτων και Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν
2780),       0,02%     καθώς – άρση και της – άρση κράτησης – άρση ύψους – άρση υπέρ της – άρση αν ρεμάτων καιάπτυξης – άρση και

  . . .  . . . . .,      36  .  6   .συν ρεμάτων καιτήρησης – άρση του Ο Π.Ε. Πρέβεζας Σ Ε. Πρέβεζας Σ Η ΔΗ Σ σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο παρ του ν ρεμάτων και
4412/2016. 

8.2.   ,  . . .       ,Τα γεν ρεμάτων καιικά έξοδα όφελος – άρση κ λ π του Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιαδόχου και οι επιβαρύν ρεμάτων καισεις – άρση από φόρους – άρση
 . . .       . . .    . . .δασμούς – άρση κ λ π καθορί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται στο αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: στοιχο άρθρο της – άρση Ε. Πρέβεζας Σ Υ Ο Φ Π.Ε. Πρέβεζας Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

    .βαρύν ρεμάτων καιει τον ρεμάτων και Κύριο του Έργου

8.3.         152  .  4412/2016  Οι πληρωμές – άρση θα γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο του ν ρεμάτων και και το
   . . .       αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: στοιχο άρθρο της – άρση Ε. Πρέβεζας Σ Υ Η πληρωμή του εργολαβικού τιμήματος – άρση θα

  γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται σε EURO.

 9:   –    Άρθρο Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ υμπλή διαδικασία  για την επιλογή ρωση αποσαφή διαδικασία  για την επιλογή νιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
 

  Η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή75         ,τηρών ρεμάτων καιτας – άρση τις – άρση αρχές – άρση της – άρση ί σύμφωνα με: σης – άρση μεταχεί σύμφωνα με: ρισης – άρση και της – άρση διαφάν ρεμάτων καιειας – άρση
     ,      ζητά από τους – άρση προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση οικον ρεμάτων καιομικούς – άρση φορεί σύμφωνα με: ς – άρση όταν ρεμάτων και οι πληροφορί σύμφωνα με: ες – άρση ή η τεκμηρί σύμφωνα με: ωση
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         ,που πρέπει ν ρεμάτων καια υποβάλλον ρεμάτων καιται εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι ή εμφαν ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται ελλιπεί σύμφωνα με: ς – άρση ή λαν ρεμάτων καιθασμέν ρεμάτων καιες – άρση
   ,     ,  συμπεριλαμβαν ρεμάτων καιομέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και εκεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιων ρεμάτων και στο Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ ή όταν ρεμάτων και λεί σύμφωνα με: πουν ρεμάτων και συγκεκριμέν ρεμάτων καια έγγραφα ν ρεμάτων καια

,   ,        υποβάλλουν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια συμπληρών ρεμάτων καιουν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια αποσαφην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ζουν ρεμάτων και ή ν ρεμάτων καια ολοκληρών ρεμάτων καιουν ρεμάτων και τις – άρση σχετικές – άρση
  ,       (10)  πληροφορί σύμφωνα με: ες – άρση ή τεκμηρί σύμφωνα με: ωση εν ρεμάτων καιτός – άρση προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση όχι μικρότερης – άρση των ρεμάτων και δέκα ημερών ρεμάτων και και

    (20)       όχι μεγαλύτερης – άρση των ρεμάτων και εί σύμφωνα με: κοσι ημερών ρεμάτων και από την ρεμάτων και ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α κοιν ρεμάτων καιοποί σύμφωνα με: ησης – άρση σε αυτούς – άρση
  ,     «  »  της – άρση σχετικής – άρση πρόσκλησης – άρση μέσω της – άρση λειτουργικότητας – άρση Ε. Πρέβεζαςπικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α του

,           102υποσυστήματος – άρση σύμφων ρεμάτων καια με τα ειδικότερα οριζόμεν ρεμάτων καια στις – άρση διατάξεις – άρση των ρεμάτων και άρθρων ρεμάτων και
 103   . 4412/2016.και του ν ρεμάτων και

           Η συμπλήρωση ή η αποσαφήν ρεμάτων καιιση ζητεί σύμφωνα με: ται και γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται αποδεκτή υπό την ρεμάτων και προϋπόθεση
             ότι δεν ρεμάτων και τροποποιεί σύμφωνα με: ται η προσφορά του οικον ρεμάτων καιομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεί σύμφωνα με: α ή

,        δεδομέν ρεμάτων καια των ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι αν ρεμάτων καιτικειμεν ρεμάτων καιικά εξακριβώσιμος – άρση ο προγεν ρεμάτων καιέστερος – άρση
         χαρακτήρας – άρση σε σχέση με το πέρας – άρση της – άρση καταληκτικής – άρση προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση παραλαβής – άρση

.          ,προσφορών ρεμάτων και Τα αν ρεμάτων καιωτέρω ισχύουν ρεμάτων και κατ΄ όλη τη διάρκεια της αν ρεμάτων καιαλογί σύμφωνα με: αν ρεμάτων και και για τυχόν ρεμάτων και ελλεί σύμφωνα με: πουσες – άρση δηλώσεις – άρση
       .υπό την ρεμάτων και προϋπόθεση ότι βεβαιών ρεμάτων καιουν ρεμάτων και γεγον ρεμάτων καιότα αν ρεμάτων καιτικειμεν ρεμάτων καιικώς – άρση εξακριβώσιμα 76

 10:     -   Άρθρο Απόφαση ανάληψης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις υποχρέωσης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Έγκριση δέσμευσης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις πίστωσης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

         . .   Για την ρεμάτων και παρούσα διαδικασί σύμφωνα με: α έχει εκδοθεί σύμφωνα με: η απόφαση με αρ πρωτ 149981/5067/28-09-
2022    /      για την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάληψη υποχρέωσης – άρση έγκριση δέσμευσης – άρση πί σύμφωνα με: στωσης – άρση για το οικον ρεμάτων καιομικό

 2022   . 2280        έτος – άρση και με αρ καταχώρηση στο βιβλί σύμφωνα με: ο εγκρί σύμφωνα με: σεων ρεμάτων και και εν ρεμάτων καιτολών ρεμάτων και πληρωμής – άρση της – άρση
. . .ΔΟΥ  .77 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟΒ’ ΄

 11:  , , ,    Άρθρο Τίτλος – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις προϋπολογισμός – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις τόπος – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις περιγραφή διαδικασία  για την επιλογή και ουσιώδη
  χαρακτηριστικά του έργου

  Τίτλος – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις του έργου

    : Ο τί σύμφωνα με: τλος – άρση του έργου εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι
«  –       Καθαρισμός – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και

    . .  ».αποκαταστάσεις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσειςΠΕ Πρέβεζας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

11.1.     (   Προϋπολογισμός – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Δημοπράτησης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις του έργου εκτιμώμενη αξία της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις
)σύμβασης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

      Ο προϋπολογισμός – άρση δημοπράτησης – άρση του έργου αν ρεμάτων καιέρχεται σε78 450.000,00  Ε. Πρέβεζαςυρώ
(  . . . 24%)   :συμπεριλαμβαν ρεμάτων καιομέν ρεμάτων καιου ΦΠ.Ε. ΠρέβεζαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και αν ρεμάτων καιαλύεται σε

     Δαπάν ρεμάτων καιη Ε. Πρέβεζαςργασιών ρεμάτων και 266.391,00 €

     ( . .+ . .) Γεν ρεμάτων καιικά έξοδα και Όφελος – άρση εργολάβου ΓΕ. Πρέβεζας ΟΕ. Πρέβεζας 47.950,38 €
Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπρόβλεπτα79 (  15%       ποσοστού επί σύμφωνα με: της – άρση δαπάν ρεμάτων καιης – άρση εργασιών ρεμάτων και και του κον ρεμάτων καιδυλί σύμφωνα με: ου

. .+ . .)  ΓΕ. Πρέβεζας ΟΕ. Πρέβεζας 47.151,21 € ,        που αν ρεμάτων καιαλών ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται σύμφων ρεμάτων καια με τους – άρση όρους – άρση του άρθρου
156 . 3.( )  . 4412/2016. παρ α του ν ρεμάτων και

.............................................................80

        Στο αν ρεμάτων καιωτέρω ποσό προβλέπεται αν ρεμάτων καιαθεώρηση στις – άρση τιμές – άρση ποσού 1.410,63  €
    153  . 4412/2016.σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο του ν ρεμάτων και

   ( ),  (  ),     Ρήτρα πρόσθετης – άρση καταβολής – άρση πριμ εφόσον ρεμάτων και προβλέπεται σύμφων ρεμάτων καια με το
 149  . 4412/2016    16  .άρθρο του ν ρεμάτων και και το άρθρο της – άρση παρούσας – άρση

          Η παρούσα σύμβαση δεν ρεμάτων και υποδιαιρεί σύμφωνα με: ται σε τμήματα και αν ρεμάτων καιατί σύμφωνα με: θεται ως – άρση εν ρεμάτων καιιαί σύμφωνα με: ο
, σύν ρεμάτων καιολο διότι αποτελεί ένα ενιαίο και αδιάσπαστο τεχνικό αντικείμενο.81 

11.2.    Τόπος – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις εκτέλεσης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις του έργου 

Σε διάφορα σημεία της Π.Ε. Πρέβεζας.

11.3.      Περιγραφή διαδικασία  για την επιλογή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο έχει σαν κύριο αντικείμενο τους καθαρισμούς ρεμάτων και τη συντήρηση 
αντιπλημμυρικών έργων  στην Π.Ε. Πρέβεζας. Ειδικότερα:

 Τμηματικός καθαρισμός της κοίτης των διάφορων ρεμάτων, τάφρων σε θέσεις που θα 
υποδειχθούν από την υπηρεσία από φερτά υλικά, καλάμια-βλάστηση, απορρίμματα, 
πεσμένα κλαδιά και λοιπές αποθέσεις που εμποδίζουν την ομαλή ροή του νερού και 
δημιουργούν φράγματα ανάσχεσης. 

 Μεταφορά μέρους των προϊόντων καθαρισμού προς την οριστική απόθεση σε θέση 
επιτρεπόμενη από τις αρχές.
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 Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων, που θα πραγματοποιηθεί με την κατασκευή των 
απαιτουμένων έργων. Δύναται να γίνει και αποκατάσταση αντιπλημμυρικών έργων, 
εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη κατά τη διάρκεια υλοποίησης της εργολαβίας. 

Επισημαίνεται ,        ότι το φυσικό και οικον ρεμάτων καιομικό αν ρεμάτων καιτικεί σύμφωνα με: μεν ρεμάτων καιο των ρεμάτων και δημοπρατούμεν ρεμάτων καιων ρεμάτων και
           έργων ρεμάτων και δεν ρεμάτων και πρέπει ν ρεμάτων καια μεταβάλλεται ουσιωδώς – άρση κατά τη διάρκεια εκτέλεσης – άρση της – άρση

,      .  4    132 .  4412/2016.  σύμβασης – άρση κατά τα οριζόμεν ρεμάτων καια στην ρεμάτων και παρ του άρθρου ν ρεμάτων και Δυν ρεμάτων καιατότητα
 ,       132μεταβολής – άρση υφί σύμφωνα με: σταται μόν ρεμάτων καιο υπό τις – άρση προϋποθέσεις – άρση των ρεμάτων και άρθρων ρεμάτων και 82  156 . 4412/2016.και ν ρεμάτων και

    «  »   Ε. Πρέβεζαςπιτρέπεται η χρήση των ρεμάτων και επί σύμφωνα με: έλασσον ρεμάτων και δαπαν ρεμάτων καιών ρεμάτων και     με τους – άρση ακόλουθους – άρση όρους – άρση και
περιορισμούς – άρση:

    «  »  ,     Δεν ρεμάτων και τροποποιεί σύμφωνα με: ται το βασικό σχέδιο της – άρση προκήρυξης – άρση ούτε οι προδιαγραφές – άρση του
,      ,    έργου όπως – άρση περιγράφον ρεμάτων καιται στα συμβατικά τεύχη ούτε καταργεί σύμφωνα με: ται ομάδα

   .εργασιών ρεμάτων και της – άρση αρχικής – άρση σύμβασης – άρση  

    ,     .Δεν ρεμάτων και θί σύμφωνα με: γεται η πληρότητα ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου  

            Δεν ρεμάτων και χρησιμοποιεί σύμφωνα με: ται για την ρεμάτων και πληρωμή ν ρεμάτων καιέων ρεμάτων και εργασιών ρεμάτων και που δεν ρεμάτων και υπήρχαν ρεμάτων και στην ρεμάτων και αρχική
.σύμβαση  

-     ,      Δεν ρεμάτων και υπερβαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει η δαπάν ρεμάτων καιη αυτή κατά τον ρεμάτων και τελικό εγκεκριμέν ρεμάτων καιο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιακεφαλαιωτικό
   ,      (20%)   Π.Ε. Πρέβεζαςί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιακα Ε. Πρέβεζαςργασιών ρεμάτων και του έργου ποσοστό εί σύμφωνα με: κοσι τοις – άρση εκατό της – άρση συμβατικής – άρση

     ,  ,     δαπάν ρεμάτων καιης – άρση ομάδας – άρση εργασιών ρεμάτων και του έργου ούτε αθροιστικά ποσοστό δέκα τοις – άρση εκατό
(10%)        . . .,   της – άρση δαπάν ρεμάτων καιης – άρση της – άρση αρχικής – άρση αξί σύμφωνα με: ας – άρση σύμβασης – άρση χωρί σύμφωνα με: ς – άρση ΦΠ.Ε. ΠρέβεζαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας αν ρεμάτων καιαθεώρηση τιμών ρεμάτων και

  .      και απρόβλεπτες – άρση δαπάν ρεμάτων καιες – άρση Στην ρεμάτων και αθροιστική αυτή αν ρεμάτων καιακεφαλαί σύμφωνα με: ωση λαμβάν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται
          .υπόψη μόν ρεμάτων καιο οι μεταφορές – άρση δαπάν ρεμάτων καιης – άρση από μί σύμφωνα με: α ομάδα εργασιών ρεμάτων και σε άλλη

   ,       (20%  Τα ποσά που εξοικον ρεμάτων καιομούν ρεμάτων καιται εφόσον ρεμάτων και υπερβαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιουν ρεμάτων και τα αν ρεμάτων καιωτέρω όρια ή και
10%),          . . .,μειών ρεμάτων καιουν ρεμάτων και ισόποσα τη δαπάν ρεμάτων καιη της – άρση αξί σύμφωνα με: ας – άρση σύμβασης – άρση χωρί σύμφωνα με: ς – άρση ΦΠ.Ε. ΠρέβεζαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

   .     «   »αν ρεμάτων καιαθεωρήσεις – άρση και απρόβλεπτες – άρση δαπάν ρεμάτων καιες – άρση Για τη χρήση των ρεμάτων και επί σύμφωνα με: έλασσον ρεμάτων και δαπαν ρεμάτων καιών ρεμάτων και
         , απαιτεί σύμφωνα με: ται σε κάθε περί σύμφωνα με: πτωση η σύμφων ρεμάτων καιη γν ρεμάτων καιώμη του Τεχν ρεμάτων καιικού Συμβουλί σύμφωνα με: ου ύστερα

    .από εισήγηση του φορέα υλοποί σύμφωνα με: ησης – άρση
         Ο προϋπολογισμός – άρση των ρεμάτων και έργων ρεμάτων και στα οποί σύμφωνα με: α εφαρμόζεται η παράγραφος – άρση αυτή

   ,       αν ρεμάτων καιαλύεται σε Οομάδες – άρση εργασιών ρεμάτων και οι οποί σύμφωνα με: ες – άρση συν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: θεν ρεμάτων καιται από εργασί σύμφωνα με: ες – άρση που
        ,  υπάγον ρεμάτων καιται σε εν ρεμάτων καιιαί σύμφωνα με: α υποσύν ρεμάτων καιολα του τεχν ρεμάτων καιικού αν ρεμάτων καιτικειμέν ρεμάτων καιου των ρεμάτων και έργων ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και

          παρόμοιο τρόπο κατασκευής – άρση και επιδέχον ρεμάτων καιται το ί σύμφωνα με: διο ποσοστό έκπτωσης – άρση στις – άρση τιμές – άρση
 .  μον ρεμάτων καιάδας – άρση τους – άρση   Με την ρεμάτων και  .με αριθμ  / .38107/  466/2017   ΔΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενοςΣγ οικ ΦΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφαση του
    (Υπουργού Υποδομών ρεμάτων και και Μεταφορών ρεμάτων και B  1956)  ΄ όλη τη διάρκεια της «  «  »Καθορισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ομάδων εργασιών

         . 4412/2016»ανά κατηγορία έργων για τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημόσιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση συμβάσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων του ν ,  η οποί σύμφωνα με: α
       ,      έχει εφαρμογή σε όλα τα ως – άρση άν ρεμάτων καιω έργα προσδιορί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται οι ομάδες – άρση εργασιών ρεμάτων και αν ρεμάτων καιά

 .κατηγορί σύμφωνα με: α έργων ρεμάτων και

 12:    Άρθρο Προθεσμία εκτέλεσης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις του έργου

     ,     (Η συν ρεμάτων καιολική προθεσμί σύμφωνα με: α εκτέλεσης – άρση του έργου ορί σύμφωνα με: ζεται σε Δώδεκα 12) Μή διαδικασία  για την επιλογή νες – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις από
    την ρεμάτων και ημέρα υπογραφής – άρση της – άρση σύμβασης – άρση83

          . . .Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιαλυτικότερα στοιχεί σύμφωνα με: α για τις – άρση προθεσμί σύμφωνα με: ες – άρση του έργου αν ρεμάτων καιαφέρον ρεμάτων καιται στην ρεμάτων και Ε. Πρέβεζας Σ Υ

 13:    -   Άρθρο Διαδικασία σύναψης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις σύμβασης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Όροι υποβολή διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις προσφορών
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13.1    ,       «  »Η επιλογή του Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιαδόχου θα γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει σύμφων ρεμάτων καια με την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιοικτή διαδικασί σύμφωνα με: α
  27  . 4412/2016       .του άρθρου του ν ρεμάτων και και υπό τις – άρση προϋποθέσεις – άρση του ν ρεμάτων καιόμου αυτού

 
13.2     ,    Η οικον ρεμάτων καιομική προσφορά των ρεμάτων και διαγων ρεμάτων καιιζομέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και θα συν ρεμάτων καιταχθεί σύμφωνα με: και υποβληθεί σύμφωνα με: 

      95 . 2.( )  . 4412/2016,σύμφων ρεμάτων καια με τα οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο παρ α του ν ρεμάτων και  καθώς – άρση
  . 3.5 .     . και στην ρεμάτων και παρ περ γ έως – άρση στ της – άρση παρούσας – άρση

 . 
13.3        . Κάθε προσφέρων ρεμάτων και μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια υποβάλει μόν ρεμάτων καιο μί σύμφωνα με: α προσφορά 84

13.4      .Δεν ρεμάτων και επιτρέπεται η υποβολή εν ρεμάτων καιαλλακτικών ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και 85

13.5          .Δε γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται δεκτές – άρση προσφορές – άρση για μέρος – άρση του αν ρεμάτων καιτικειμέν ρεμάτων καιου της – άρση σύμβασης – άρση

 14:  Άρθρο Κριτή διαδικασία  για την επιλογή ριο Ανάθεσης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

           Κριτήριο για την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάθεση της – άρση σύμβασης – άρση εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι η πλέον ρεμάτων και συμφέρουσα από οικον ρεμάτων καιομική
     (  ).άποψη προσφορά μόν ρεμάτων καιο βάσει τιμής – άρση χαμηλότερη τιμή

 15:   Άρθρο Εγγύηση συμμετοχή διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

15.1          Για την ρεμάτων και συμμετοχή στον ρεμάτων και διαγων ρεμάτων καιισμό απαιτεί σύμφωνα με: ται η κατάθεση από τους – άρση
  ,      .  1  συμμετέχον ρεμάτων καιτες – άρση οικον ρεμάτων καιομικούς – άρση φορεί σύμφωνα με: ς – άρση κατά τους – άρση όρους – άρση της – άρση παρ του

 72άρθρου   .  4412/2016,    ,  του ν ρεμάτων και εγγυητικής – άρση επιστολής – άρση συμμετοχής – άρση που
    αν ρεμάτων καιέρχεται στο ποσό των ρεμάτων και 7.258,06     επτά χιλιάδων ρεμάτων και διακοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και πεν ρεμάτων καιήν ρεμάτων καιτα οκτώ

   ευρώ και έξι λεπτών ρεμάτων και86. 

    ,    Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση έν ρεμάτων καιωσης – άρση οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και η εγγύηση συμμετοχής – άρση
          περιλαμβάν ρεμάτων καιει και τον ρεμάτων και όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις – άρση υποχρεώσεις – άρση όλων ρεμάτων και

      των ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και που συμμετέχουν ρεμάτων και στην ρεμάτων και έν ρεμάτων καιωση .

15.2     ,    Οι εγγυητικές – άρση επιστολές – άρση συμμετοχής – άρση περιλαμβάν ρεμάτων καιουν ρεμάτων και σύμφων ρεμάτων καια με το
 72 . 12  . 4412/2016, ’    :άρθρο παρ του ν ρεμάτων και κατ ελάχιστον ρεμάτων και τα ακόλουθα στοιχεί σύμφωνα με: α

)   ,α την ρεμάτων και ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α έκδοσης – άρση
)  ,β τον ρεμάτων και εκδότη
)             γ την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή ή τον ρεμάτων και κύριο του έργου ή το φορέα κατασκευής – άρση του

    ,έργου προς – άρση τον ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: ο απευθύν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται
)    ,δ τον ρεμάτων και αριθμό της – άρση εγγύησης – άρση
)      ,ε το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

)    ,   . . .      στ την ρεμάτων και πλήρη επων ρεμάτων καιυμί σύμφωνα με: α τον ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΦΜ και τη διεύθυν ρεμάτων καιση του οικον ρεμάτων καιομικού
       (   φορέα υπέρ του οποί σύμφωνα με: ου εκδί σύμφωνα με: δεται η εγγύηση στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση έν ρεμάτων καιωσης – άρση

        ),αν ρεμάτων καιαγράφον ρεμάτων καιται όλα τα παραπάν ρεμάτων καιω για κάθε μέλος – άρση της – άρση έν ρεμάτων καιωσης – άρση
)   : )      ,ζ τους – άρση όρους – άρση ότι αα η εγγύηση παρέχεται αν ρεμάτων καιέκκλητα και αν ρεμάτων καιεπιφύλακτα
         ο δε εκδότης – άρση παραιτεί σύμφωνα με: ται του δικαιώματος – άρση της – άρση διαιρέσεως – άρση και της – άρση

,   )      ,    διζήσεως – άρση και ββ ότι σε περί σύμφωνα με: πτωση κατάπτωσης – άρση αυτής – άρση το ποσό της – άρση
      .κατάπτωσης – άρση υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον ρεμάτων και τέλος – άρση χαρτοσήμου  (Η

.υποπερ          αα΄ όλη τη διάρκεια της δεν ρεμάτων και εφαρμόζεται για τις – άρση εγγυήσεις – άρση που παρέχον ρεμάτων καιται με
     ).γραμμάτιο του Ταμεί σύμφωνα με: ου Π.Ε. Πρέβεζαςαρακαταθηκών ρεμάτων και και Δαν ρεμάτων καιεί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και

)      (  ,  ,    )   η τα στοιχεί σύμφωνα με: α της – άρση διακήρυξης – άρση αριθμός – άρση έτος – άρση τί σύμφωνα με: τλος – άρση έργου και την ρεμάτων και
   ,καταληκτική ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α υποβολής – άρση προσφορών ρεμάτων και

)         ,θ την ρεμάτων και ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α λήξης – άρση ή τον ρεμάτων και χρόν ρεμάτων καιο ισχύος – άρση της – άρση εγγύησης – άρση
)          ι την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάληψη υποχρέωσης – άρση από τον ρεμάτων και εκδότη της – άρση εγγύησης – άρση ν ρεμάτων καια καταβάλει
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         (5)    το ποσό της – άρση εγγύησης – άρση ολικά ή μερικά εν ρεμάτων καιτός – άρση πέν ρεμάτων καιτε ημερών ρεμάτων και μετά από
       .απλή έγγραφη ειδοποί σύμφωνα με: ηση εκεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιου προς – άρση τον ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: ο απευθύν ρεμάτων καιεται

                   
15.3          (30)Η εγγύηση συμμετοχής – άρση πρέπει ν ρεμάτων καια ισχύει τουλάχιστον ρεμάτων και για τριάν ρεμάτων καιτα

           19 ημέρες – άρση μετά τη λήξη του χρόν ρεμάτων καιου ισχύος – άρση της – άρση προσφοράς – άρση του άρθρου της – άρση
,    παρούσας – άρση ήτοι μέχρι 15-01-2024,    .  άλλως – άρση η προσφορά απορρί σύμφωνα με: πτεται Η

  ,      ,     αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή μπορεί σύμφωνα με: πριν ρεμάτων και τη λήξη της – άρση προσφοράς – άρση ν ρεμάτων καια ζητά από τους – άρση
  ,    ,    προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση ν ρεμάτων καια παρατεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιουν ρεμάτων και πριν ρεμάτων και τη λήξη τους – άρση τη διάρκεια ισχύος – άρση της – άρση

    .προσφοράς – άρση και της – άρση εγγύησης – άρση συμμετοχής – άρση

15.4    ,   :Η εγγύηση συμμετοχής – άρση καταπί σύμφωνα με: πτει αν ρεμάτων και ο προσφέρων ρεμάτων και
         , αποσύρει την ρεμάτων και προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος – άρση αυτής – άρση
 ,    ,      παρέχει εν ρεμάτων και γν ρεμάτων καιώσει του ψευδή στοιχεί σύμφωνα με: α ή πληροφορί σύμφωνα με: ες – άρση που

   22 αν ρεμάτων καιαφέρον ρεμάτων καιται στο άρθρο
        23  δεν ρεμάτων και προσκομί σύμφωνα με: σει εγκαί σύμφωνα με: ρως – άρση τα προβλεπόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο της – άρση

 παρούσας – άρση δικαιολογητικά
    . 3, 4  5   103  . 4412/2016,στις – άρση περιπτώσεις – άρση των ρεμάτων και παρ και του άρθρου του ν ρεμάτων και

       περί σύμφωνα με: πρόσκλησης – άρση για υποβολή δικαιολογητικών ρεμάτων και από τον ρεμάτων και προσωριν ρεμάτων καιό
,  ,       ,αν ρεμάτων καιάδοχο αν ρεμάτων και κατά τον ρεμάτων και έλεγχο των ρεμάτων και παραπάν ρεμάτων καιω δικαιολογητικών ρεμάτων και
    4.2  ,    σύμφων ρεμάτων καια με τα άρθρο της – άρση παρούσας – άρση διαπιστωθεί σύμφωνα με: ότι τα στοιχεί σύμφωνα με: α

       ,    που δηλώθηκαν ρεμάτων και στο Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εκ προθέσεως – άρση απατηλά ή ότι έχουν ρεμάτων και
   ,   ,    υποβληθεί σύμφωνα με: πλαστά αποδεικτικά στοιχεί σύμφωνα με: α ή αν ρεμάτων και από τα παραπάν ρεμάτων καιω

     , δικαιολογητικά που προσκομί σύμφωνα με: σθηκαν ρεμάτων και ν ρεμάτων καιομί σύμφωνα με: μως – άρση και εμπροθέσμως – άρση δεν ρεμάτων και
         18αποδεικν ρεμάτων καιύεται η μη συν ρεμάτων καιδρομή των ρεμάτων και λόγων ρεμάτων και αποκλεισμού του άρθρου

         ,ή η πλήρωση μιας – άρση ή περισσότερων ρεμάτων και από τις – άρση απαιτήσεις – άρση των ρεμάτων και
       .δεν ρεμάτων και προσέλθει εγκαί σύμφωνα με: ρως – άρση για υπογραφή του συμφων ρεμάτων καιητικού
         . 46  .υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά με την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιν ρεμάτων καιοια της – άρση περ της – άρση παρ

1  2  . 4412/2016του άρθρου του ν ρεμάτων και
        δεν ρεμάτων και αν ρεμάτων καιταποκριθεί σύμφωνα με: στη σχετική πρόσκληση της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση

  ,    4.1  ( )    εν ρεμάτων καιτός – άρση της – άρση προβλεπόμεν ρεμάτων καιης – άρση στο άρθρο η προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση και δεν ρεμάτων και
 ,     υποβάλλει εξηγήσεις – άρση σε περί σύμφωνα με: πτωση ασυν ρεμάτων καιήθιστα χαμηλής – άρση

,προσφοράς – άρση 87

15.5         Η εγγύηση συμμετοχής – άρση επιστρέφεται στον ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάδοχο με την ρεμάτων και προσκόμιση
 της – άρση εγγύησης – άρση

 .καλής – άρση εκτέλεσης – άρση
      ,Η εγγύηση συμμετοχής – άρση επιστρέφεται στους – άρση λοιπούς – άρση προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση

       72  . 4412/2016σύμφων ρεμάτων καια με τα ειδικότερα οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο του ν ρεμάτων και 88.

 16:   –   -  Άρθρο Χορή διαδικασία  για την επιλογή γησηΠροκαταβολή διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις ΕγγύησηΠροκαταβολή διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Ρή διαδικασία  για την επιλογή τρα
  ( )πρόσθετης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις καταβολή διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Πριμ

16.1 ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 

 17:       Άρθρο Εγγυή διαδικασία  για την επιλογή σεις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις καλή διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις εκτέλεσης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις και λειτουργίας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις του έργου

17.1          Για την ρεμάτων και υπογραφή της – άρση σύμβασης – άρση απαιτεί σύμφωνα με: ται η παροχή εγγύησης – άρση καλής – άρση
,      72  .  4   .  4412/2016,     εκτέλεσης – άρση σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο παρ του ν ρεμάτων και το ύψος – άρση της – άρση οποί σύμφωνα με: ας – άρση
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    5%  καθορί σύμφωνα με: ζεται σε ποσοστό 1   επί σύμφωνα με: της – άρση    εκτιμώμεν ρεμάτων καιης – άρση αξί σύμφωνα με: ας – άρση της – άρση σύμβασης – άρση (  ή του
  ,      ),   τμήματος – άρση της – άρση σύμβασης – άρση σε περί σύμφωνα με: πτωση υποδιαί σύμφωνα με: ρεσης – άρση σε τμήματα χωρί σύμφωνα με: ς – άρση ν ρεμάτων καια

   ,   . . .   συμπεριλαμβάν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται τα δικαιώματα προαί σύμφωνα με: ρεσης – άρση χωρί σύμφωνα με: ς – άρση Φ Π.Ε. Πρέβεζας Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και κατατί σύμφωνα με: θεται
     μέχρι και την ρεμάτων και υπογραφή του συμφων ρεμάτων καιητικού89 .

        132 . 4412/2016,  Σε περί σύμφωνα με: πτωση τροποποί σύμφωνα με: ησης – άρση της – άρση σύμβασης – άρση κατά το άρθρο ν ρεμάτων και η οποί σύμφωνα με: α
    ,       συν ρεμάτων καιεπάγεται αύξηση της – άρση συμβατικής – άρση αξί σύμφωνα με: ας – άρση η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή οφεί σύμφωνα με: λει ν ρεμάτων καια απαιτεί σύμφωνα με: 

    ,       από τον ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάδοχο ν ρεμάτων καια καταθέσει μέχρι και την ρεμάτων και υπογραφή της – άρση τροποποιημέν ρεμάτων καιης – άρση
,          5%σύμβασης – άρση συμπληρωματική εγγύηση το ύψος – άρση της – άρση οποί σύμφωνα με: ας – άρση αν ρεμάτων καιέρχεται σε ποσοστό

        ,  .επί σύμφωνα με: του ποσού της – άρση αύξησης – άρση της – άρση αξί σύμφωνα με: ας – άρση της – άρση σύμβασης – άρση χωρί σύμφωνα με: ς – άρση ΦΠ.Ε. ΠρέβεζαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

      ’   Οι εγγυητικές – άρση επιστολές – άρση καλής – άρση εκτέλεσης – άρση περιλαμβάν ρεμάτων καιουν ρεμάτων και κατ ελάχιστον ρεμάτων και τα
   15.2   αν ρεμάτων καιαφερόμεν ρεμάτων καια στην ρεμάτων και παράγραφο της – άρση παρούσας – άρση ,    .  ( ),πλην ρεμάτων και της – άρση περ η  και

,         .επιπρόσθετα τον ρεμάτων και αριθμό και τον ρεμάτων και τί σύμφωνα με: τλο της – άρση σχετικής – άρση σύμβασης – άρση

          Η εγγύηση καλής – άρση εκτέλεσης – άρση της – άρση σύμβασης – άρση καλύπτει συν ρεμάτων καιολικά και χωρί σύμφωνα με: ς – άρση διακρί σύμφωνα με: σεις – άρση
           την ρεμάτων και εφαρμογή όλων ρεμάτων και των ρεμάτων και όρων ρεμάτων και της – άρση σύμβασης – άρση και κάθε απαί σύμφωνα με: τηση της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση

        .αρχής – άρση ή του κυρί σύμφωνα με: ου του έργου έν ρεμάτων καιαν ρεμάτων καιτι του αν ρεμάτων καιαδόχου

           Ο χρόν ρεμάτων καιος – άρση ισχύος – άρση της – άρση εγγύησης – άρση καλής – άρση εκτέλεσης – άρση πρέπει ν ρεμάτων καια εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι μεγαλύτερος – άρση κατά
 (3)         ,  τρεις – άρση τουλάχιστον ρεμάτων και μήν ρεμάτων καιες – άρση από το άθροισμα της – άρση συμβατικής – άρση προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση της – άρση

        , οριακής – άρση προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση και του χρόν ρεμάτων καιου υποχρεωτικής – άρση συν ρεμάτων καιτήρησης – άρση του έργου σύμφων ρεμάτων καια
   171  . 4412      .με το άρθρο του ν ρεμάτων και και τα έγγραφα της – άρση παρούσας – άρση σύμβασης – άρση

        ,  Η εγγύηση καλής – άρση εκτέλεσης – άρση καταπί σύμφωνα με: πτει υπέρ της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση στην ρεμάτων και
        ,   περί σύμφωνα με: πτωση παράβασης – άρση από τον ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάδοχο των ρεμάτων και όρων ρεμάτων και της – άρση σύμβασης – άρση όπως – άρση αυτή
 .ειδικότερα ορί σύμφωνα με: ζει

    ,    Οι εγγυητικές – άρση επιστολές – άρση καλής – άρση εκτέλεσης – άρση καταπί σύμφωνα με: πτουν ρεμάτων και με αιτιολογημέν ρεμάτων καιη απόφαση
  ,         της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση η οποί σύμφωνα με: α εκδί σύμφωνα με: δεται μετά από προηγούμεν ρεμάτων καιη εισήγηση της – άρση

 .Διευθύν ρεμάτων καιουσας – άρση Υπηρεσί σύμφωνα με: ας – άρση 90

,         ,  Ε. Πρέβεζαςιδικά σε περί σύμφωνα με: πτωση οριστικοποί σύμφωνα με: ησης – άρση της – άρση απόφασης – άρση έκπτωσης – άρση του αν ρεμάτων καιαδόχου το
        ,    σύν ρεμάτων καιολο των ρεμάτων και εγγυήσεων ρεμάτων και για την ρεμάτων και καλή εκτέλεση του έργου καταπί σύμφωνα με: πτει υπέρ του

  ,    ,      κυρί σύμφωνα με: ου του έργου ως – άρση ειδική ποιν ρεμάτων καιική ρήτρα και κατά μέγιστο μέχρι το υπολειπόμεν ρεμάτων καιο
          προς – άρση κατασκευή ποσό της – άρση σύμβασης – άρση και εφόσον ρεμάτων και ληφθεί σύμφωνα με: υπόψη προς – άρση επιστροφή

 .αρν ρεμάτων καιητικός – άρση λογαριασμός – άρση 91

   ,      Η εγγύηση καλής – άρση εκτέλεσης – άρση όπως – άρση αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν ρεμάτων και τροποποιήσεων ρεμάτων και της – άρση
,     132   .  4412/2016,      σύμβασης – άρση κατά το άρθρο του ν ρεμάτων και μειών ρεμάτων καιεται αμέσως – άρση μετά από την ρεμάτων και

       ,   έγκριση της – άρση τελικής – άρση επιμέτρησης – άρση από τη διευθύν ρεμάτων καιουσα υπηρεσί σύμφωνα με: α κατά ποσοστό
   (70%)   .εβδομήν ρεμάτων καιτα τοις – άρση εκατό της – άρση συν ρεμάτων καιολικής – άρση αξί σύμφωνα με: ας – άρση 92 

        ,Το σύν ρεμάτων καιολο των ρεμάτων και εγγυήσεων ρεμάτων και καλής – άρση εκτέλεσης – άρση επιστρέφεται χωρί σύμφωνα με: ς – άρση καθυστέρηση
           αμέσως – άρση μετά από την ρεμάτων και έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής – άρση και την ρεμάτων και έγκριση του
   .τελικού λογαριασμού του έργου

17.2   Ε. Πρέβεζαςγγύηση καλής – άρση λειτουργί σύμφωνα με: ας – άρση

Δεν προβλέπεται στο παρόν έργο 93

17.3    . 12   152  . 4412/2016,   Οι κρατήσεις – άρση της – άρση παρ του άρθρου του ν ρεμάτων και περί σύμφωνα με: λογαριασμών ρεμάτων και και
,       , πιστοποιήσεων ρεμάτων και μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια αν ρεμάτων καιτικατασταθούν ρεμάτων και οποτεδήποτε από τον ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάδοχο μερικά

 ,     .      ή ολικά με ισόποση εγγυητική επιστολή Οι εγγυήσεις – άρση αυτές – άρση περιορί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται κατά
    (5%)       ποσοστό πέν ρεμάτων καιτε τοις – άρση εκατό επί σύμφωνα με: της – άρση αξί σύμφωνα με: ας – άρση των ρεμάτων και εργασιών ρεμάτων και που περιλαμβάν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται

1 18.145,16
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    .      στις – άρση υποβεβλημέν ρεμάτων καιες – άρση στην ρεμάτων και υπηρεσί σύμφωνα με: α επιμετρήσεις – άρση Η μεί σύμφωνα με: ωση αποφασί σύμφωνα με: ζεται από τη
 ,     ,    διευθύν ρεμάτων καιουσα υπηρεσί σύμφωνα με: α ύστερα από αί σύμφωνα με: τηση του αν ρεμάτων καιαδόχου η οποί σύμφωνα με: α συν ρεμάτων καιοδεύεται από

         .ειδικό απολογισμό των ρεμάτων και εργασιών ρεμάτων και των ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και υποβληθεί σύμφωνα με: οι επιμετρήσεις – άρση 94

 17 :  Άρθρο Α Έκδοση εγγυητικών

17. .1Α .      15, 16  17   Οι εγγυητικές – άρση επιστολές – άρση των ρεμάτων και άρθρων ρεμάτων και και εκδί σύμφωνα με: δον ρεμάτων καιται από πιστωτικά
         ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές – άρση επιχειρήσεις – άρση κατά την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιν ρεμάτων καιοια των ρεμάτων και

     .  1    14   .  4364/  2016  ( 13)  περιπτώσεων ρεμάτων και β΄ όλη τη διάρκεια της και γ΄ όλη τη διάρκεια της της – άρση παρ του άρθρου του ν ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της που
   -        λειτουργούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καιόμιμα στα κράτη μέλη της – άρση Έν ρεμάτων καιωσης – άρση ή του Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκού Οικον ρεμάτων καιομικού

   -     ,      ,Χώρου ή στα κράτη μέρη της – άρση ΣΔΣ και έχουν ρεμάτων και σύμφων ρεμάτων καια με τις – άρση ισχύουσες – άρση διατάξεις – άρση
  .  ,  ,      . . . . .   το δικαί σύμφωνα με: ωμα αυτό Μπορούν ρεμάτων και επί σύμφωνα με: σης – άρση ν ρεμάτων καια εκδί σύμφωνα με: δον ρεμάτων καιται από το Τ Μ Ε. Πρέβεζας Δ Ε. Πρέβεζας ή ν ρεμάτων καια

        παρέχον ρεμάτων καιται με γραμμάτιο του Ταμεί σύμφωνα με: ου Π.Ε. Πρέβεζαςαρακαταθηκών ρεμάτων και και Δαν ρεμάτων καιεί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και με
      .παρακατάθεση σε αυτό του αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: στοιχου χρηματικού ποσού 95  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και συσταθεί σύμφωνα με: 
      παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης – άρση χρεογράφων ρεμάτων και στο Ταμεί σύμφωνα με: ο

  ,         Π.Ε. Πρέβεζαςαρακαταθηκών ρεμάτων και και Δαν ρεμάτων καιεί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και τα τοκομερί σύμφωνα με: δια ή μερί σύμφωνα με: σματα που λήγουν ρεμάτων και κατά τη
            διάρκεια της – άρση εγγύησης – άρση επιστρέφον ρεμάτων καιται μετά τη λήξη τους – άρση στον ρεμάτων και υπέρ ου η εγγύηση

 .οικον ρεμάτων καιομικό φορέα

17. .2Α      ’    Οι εγγυητικές – άρση επιστολές – άρση εκδί σύμφωνα με: δον ρεμάτων καιται κατ επιλογή του οικον ρεμάτων καιομικού
/   φορέα αν ρεμάτων καιαδόχου από       ,έν ρεμάτων καια ή περισσότερους – άρση εκδότες – άρση της – άρση παραπάν ρεμάτων καιω παραγράφου

   .αν ρεμάτων καιεξαρτήτως – άρση του ύψους – άρση των ρεμάτων και   

          Η αναθέτουσα αρχή διαδικασία  για την επιλογή επικοινωνεί με τους – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις φορείς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις που φέρονται να έχουν
   ,     εκδώσει τις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις εγγυητικές – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις επιστολές – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις προκειμένου να διαπιστώσει την

 εγκυρότητά τους – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις96. 
 18:           -Άρθρο Ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α και ώρα λήξης – άρση της – άρση προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση υποβολής – άρση των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και

αποσφράγισης – άρση

 Ως – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις ημερομηνία       και ώρα λή διαδικασία  για την επιλογή ξης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις προθεσμίας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις υποβολή διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις  των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και97

  15-11-2022 ορί σύμφωνα με: ζεται η ,   ημέρα Τρί σύμφωνα με: τη   10:00καιώρα  

        Ως – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονική διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις αποσφράγισης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις των προσφορών
 ορίζεται η 15-10-2022,  ,   10:30ημέρα Τρίτη καιώρα

,            Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και για λόγους – άρση αν ρεμάτων καιωτέρας – άρση βί σύμφωνα με: ας – άρση ή για τεχν ρεμάτων καιικούς – άρση λόγους – άρση δεν ρεμάτων και διεν ρεμάτων καιεργηθεί σύμφωνα με: η αποσφράγιση
              ,κατά την ρεμάτων και ορισθεί σύμφωνα με: σα ημέρα ή αν ρεμάτων και μέχρι τη μέρα αυτή δεν ρεμάτων και έχει υποβληθεί σύμφωνα με: καμί σύμφωνα με: α προσφορά

        η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: στοιχα μετατί σύμφωνα με: θεν ρεμάτων καιται σε
  ,      .    οποιαδήποτε άλλη ημέρα με απόφαση της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση Η απόφαση αυτή

   ,κοιν ρεμάτων καιοποιεί σύμφωνα με: ται στους – άρση προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση     “ ”,μέσω της – άρση λειτουργικότητας – άρση Ε. Πρέβεζαςπικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α
 (5)       ,     πέν ρεμάτων καιτε τουλάχιστον ρεμάτων και εργάσιμες – άρση ημέρες – άρση πριν ρεμάτων και τη ν ρεμάτων καιέα ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α και αν ρεμάτων καιαρτάται στο

,     ,  ,   ΚΗΜΔΗΣ στην ρεμάτων και ιστοσελί σύμφωνα με: δα της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση εφόσον ρεμάτων και διαθέτει καθώς – άρση και στον ρεμάτων και
,   ,   “  ”   ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο ηλεκτρον ρεμάτων καιικοί σύμφωνα με: διαγων ρεμάτων καιισμοί σύμφωνα με: της – άρση πύλης – άρση

www.promitheus.gov.gr    .         του Ε. ΠρέβεζαςΣΗΔΗΣ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και και στη ν ρεμάτων καιέα αυτή ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α δεν ρεμάτων και καταστεί σύμφωνα με: 
        ,   δυν ρεμάτων καιατή η αποσφράγιση των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και ή δεν ρεμάτων και υποβληθούν ρεμάτων και προσφορές – άρση μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια
   ,         ορισθεί σύμφωνα με: και ν ρεμάτων καιέα ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α εφαρμοζομέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και κατά τα λοιπά των ρεμάτων και διατάξεων ρεμάτων και των ρεμάτων και δύο

 .  προηγούμεν ρεμάτων καιων ρεμάτων και εδαφί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και         Σε περί σύμφωνα με: πτωση που και στη ν ρεμάτων καιέα αυτή ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α δεν ρεμάτων και
         ,καταστεί σύμφωνα με: δυν ρεμάτων καιατή η αποσφράγιση των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και ή δεν ρεμάτων και υποβληθούν ρεμάτων και προσφορές – άρση
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            διεξάγεται ν ρεμάτων καιέα διαδικασί σύμφωνα με: α σύν ρεμάτων καιαψης – άρση δημόσιας – άρση σύμβασης – άρση για το εν ρεμάτων και λόγω έργο με την ρεμάτων και
         εκ ν ρεμάτων καιέου τήρηση όλων ρεμάτων και των ρεμάτων και διατυπώσεων ρεμάτων και δημοσιότητας – άρση που προβλέπον ρεμάτων καιται στις – άρση

   (  ,     διατάξεις – άρση του παρόν ρεμάτων καιτος – άρση επαν ρεμάτων καιαληπτικός – άρση διαγων ρεμάτων καιισμός – άρση σύμφων ρεμάτων καια με τις – άρση διατάξεις – άρση
  98 . 1 .   . 4412/2016).του άρθρου παρ περ α του ν ρεμάτων και

 19:   Άρθρο Χρόνος – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις ισχύος – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις προσφορών

19.1         Κάθε υποβαλλόμεν ρεμάτων καιη προσφορά δεσμεύει τον ρεμάτων και συμμετέχον ρεμάτων καιτα στον ρεμάτων και διαγων ρεμάτων καιισμό κατά
    97   .  4412/2016,    τη διάταξη του άρθρου του ν ρεμάτων και για διάστημα 13 μηνών 98,   από την ρεμάτων και

      .ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α λήξης – άρση της – άρση προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση υποβολής – άρση των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και

19.2           Π.Ε. Πρέβεζαςροσφορά που ορί σύμφωνα με: ζει χρόν ρεμάτων καιο ισχύος – άρση μικρότερο από αυτόν ρεμάτων και που προβλέπεται στο
    παρόν ρεμάτων και απορρί σύμφωνα με: πτεται ως – άρση μη καν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιική99.

19.3 Η   ,        , αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή μπορεί σύμφωνα με: πριν ρεμάτων και τη λήξη του χρόν ρεμάτων καιου ισχύος – άρση της – άρση προσφοράς – άρση ν ρεμάτων καια
          ζητά από τους – άρση προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση ν ρεμάτων καια παρατεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιουν ρεμάτων και τη διάρκεια ισχύος – άρση της – άρση προσφοράς – άρση
    .  τους – άρση και της – άρση εγγύησης – άρση συμμετοχής – άρση ’       κατ αν ρεμάτων καιώτατο όριο για χρον ρεμάτων καιικό διάστημα ί σύμφωνα με: σο με

   .  19.1  .         το προβλεπόμεν ρεμάτων καιο στην ρεμάτων και παρ Μετά από τη λήξη και του παραπάν ρεμάτων καιω αν ρεμάτων καιώτατου
     ,    χρον ρεμάτων καιικού ορί σύμφωνα με: ου παράτασης – άρση ισχύος – άρση της – άρση προσφοράς – άρση τα αποτελέσματα της – άρση παρούσας – άρση

  ,       ,  διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση αν ρεμάτων καιάθεσης – άρση ματαιών ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται εκτός – άρση αν ρεμάτων και η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή κρί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει κατά
,  ,         περί σύμφωνα με: πτωση αιτιολογημέν ρεμάτων καια ότι η συν ρεμάτων καιέχιση της – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση εξυπηρετεί σύμφωνα με: το δημόσιο

,          συμφέρον ρεμάτων και οπότε οι οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση που συμμετέχουν ρεμάτων και στη διαδικασί σύμφωνα με: α μπορούν ρεμάτων και
      ,      ν ρεμάτων καια επιλέξουν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια παρατεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιουν ρεμάτων και την ρεμάτων και προσφορά τους – άρση εφόσον ρεμάτων και τους – άρση ζητηθεί σύμφωνα με: πριν ρεμάτων και από την ρεμάτων και

        .  πάροδο του αν ρεμάτων καιωτέρω αν ρεμάτων καιώτατου ορί σύμφωνα με: ου παράτασης – άρση της – άρση προσφοράς – άρση τους – άρση Η
         διαδικασί σύμφωνα με: α αν ρεμάτων καιάθεσης – άρση συν ρεμάτων καιεχί σύμφωνα με: ζεται με όσους – άρση παρέτειν ρεμάτων καιαν ρεμάτων και τις – άρση προσφορές – άρση τους – άρση και

    .αποκλεί σύμφωνα με: ον ρεμάτων καιται οι λοιποί σύμφωνα με: οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση

19.4            Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και λήξει ο χρόν ρεμάτων καιος – άρση ισχύος – άρση των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και και δεν ρεμάτων και ζητηθεί σύμφωνα με: παράταση της – άρση
,     ,     ,   προσφοράς – άρση η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή δύν ρεμάτων καιαται με αιτιολογημέν ρεμάτων καιη απόφασή της – άρση εφόσον ρεμάτων και η

      ,   ,   εκτέλεση της – άρση σύμβασης – άρση εξυπηρετεί σύμφωνα με: το δημόσιο συμφέρον ρεμάτων και ν ρεμάτων καια ζητήσει εκ των ρεμάτων και
,          υστέρων ρεμάτων και από τους – άρση οικον ρεμάτων καιομικούς – άρση φορεί σύμφωνα με: ς – άρση που συμμετέχουν ρεμάτων και στη διαδικασί σύμφωνα με: α ν ρεμάτων καια

      ,     παρατεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιουν ρεμάτων και τον ρεμάτων και χρόν ρεμάτων καιο ισχύος – άρση της – άρση προσφοράς – άρση τους – άρση καθώς – άρση και της – άρση εγγύησης – άρση
,        ,  συμμετοχής – άρση οπότε η διαδικασί σύμφωνα με: α συν ρεμάτων καιεχί σύμφωνα με: ζεται με τους – άρση οικον ρεμάτων καιομικούς – άρση φορεί σύμφωνα με: ς – άρση οι οποί σύμφωνα με: οι

   .προέβησαν ρεμάτων και στις – άρση αν ρεμάτων καιωτέρω εν ρεμάτων καιέργειες – άρση

 20: /  Άρθρο Δημοσιότητα Δαπάνες – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις δημοσίευσης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

1.      .Ηπαρούσα Διακήρυξη αν ρεμάτων καιαρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

2.         Τα έγγραφα της – άρση παρούσας – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση δημόσιας – άρση σύμβασης – άρση καταχωρήθηκαν ρεμάτων και στο
    -      σχετικό ηλεκτρον ρεμάτων καιικό χώρο του Ε. ΠρέβεζαςΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα με Συστημικό Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςύξον ρεμάτων καιτα

Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςριθμό: 192955       (www.promitheus.gov.gr)και αν ρεμάτων καιαρτήθηκαν ρεμάτων και στη Διαδικτυακή Π.Ε. Πρέβεζαςύλη
  .του ΟΠ.Ε. ΠρέβεζαςΣ Ε. ΠρέβεζαςΣΗΔΗΣ

3.      (Στην ρεμάτων και ιστοσελί σύμφωνα με: δα της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση www.preveza.gr),   αν ρεμάτων καιαρτάται σχετική
,       2  εν ρεμάτων καιημέρωση σύμφων ρεμάτων καια με τα οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο της – άρση παρούσας – άρση . 

4. Π.Ε. Πρέβεζας        ερί σύμφωνα με: ληψη της – άρση παρούσας – άρση Διακήρυξης – άρση δημοσιεύεται στον ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςλλην ρεμάτων καιικό Τύπο100,
    66  .  4412/2016      “ ”σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο ν ρεμάτων και και αν ρεμάτων καιαρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια

diavgeia.gov.gr., 

          Τα έξοδα των ρεμάτων και εκ της – άρση κεί σύμφωνα με: μεν ρεμάτων καιης – άρση ν ρεμάτων καιομοθεσί σύμφωνα με: ας – άρση απαραί σύμφωνα με: τητων ρεμάτων και δημοσιεύσεων ρεμάτων και της – άρση περί σύμφωνα με: ληψης – άρση
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     ,     της – άρση δημοπρασί σύμφωνα με: ας – άρση στην ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: α αν ρεμάτων καιαδεί σύμφωνα με: χθηκε αν ρεμάτων καιάδοχος – άρση βαρύν ρεμάτων καιουν ρεμάτων και τον ρεμάτων και ί σύμφωνα με: διο και
       .    εισπράττον ρεμάτων καιται με τον ρεμάτων και πρώτο λογαριασμό πληρωμής – άρση του έργου Τα έξοδα δημοσιεύσεων ρεμάτων και

         ,   των ρεμάτων και τυχόν ρεμάτων και προηγούμεν ρεμάτων καιων ρεμάτων και διαγων ρεμάτων καιισμών ρεμάτων και για την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάθεση του ί σύμφωνα με: διου έργου καθώς – άρση και τα
          έξοδα των ρεμάτων και μη απαραί σύμφωνα με: τητων ρεμάτων και εκ του ν ρεμάτων καιόμου δημοσιεύσεων ρεμάτων και βαρύν ρεμάτων καιουν ρεμάτων και την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθέτουσα

       .αρχή και καταβάλλον ρεμάτων καιται από τις – άρση πιστώσεις – άρση του έργου
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

        14   ,  Η σύμβαση αν ρεμάτων καιατί σύμφωνα με: θεται βάσει του κριτηρί σύμφωνα με: ου του άρθρου της – άρση παρούσας – άρση σε
          .   προσφέρον ρεμάτων καιτα ο οποί σύμφωνα με: ος – άρση δεν ρεμάτων και αποκλεί σύμφωνα με: εται από τη συμμετοχή βάσει της – άρση παρ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του άρθρου

22         . , ,      22της – άρση παρούσας – άρση και πληροί σύμφωνα με: τα κριτήρια επιλογής – άρση των ρεμάτων και παρ Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Γ Δ και Ε. Πρέβεζας του άρθρου
 .της – άρση παρούσας – άρση

 21:       Άρθρο Δικαιούμενοι συμμετοχή διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις στη διαδικασία σύναψης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις σύμβασης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

21.1       ,   Δικαί σύμφωνα με: ωμα συμμετοχής – άρση έχουν ρεμάτων και φυσικά ή ν ρεμάτων καιομικά πρόσωπα ή εν ρεμάτων καιώσεις – άρση αυτών ρεμάτων και 101   που
    δραστηριοποιούν ρεμάτων καιται στην ρεμάτων και κατηγορί σύμφωνα με: α έργου ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με  προϋπολογισμό 362.903,22

ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)102     και που εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγκατεστημέν ρεμάτων καια σε103:
)  -   ,α σε κράτος – άρση μέλος – άρση της – άρση Έν ρεμάτων καιωσης – άρση
)  -      ( . . .),β σε κράτος – άρση μέλος – άρση του Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκού Οικον ρεμάτων καιομικού Χώρου Ε. ΠρέβεζαςΟΧ
)           ,      γ σε τρί σύμφωνα με: τες – άρση χώρες – άρση που έχουν ρεμάτων και υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό

       1, 2, 4 , 5, 6  7αν ρεμάτων καιάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Π.Ε. Πρέβεζαςαραρτήματα και 104  και τις – άρση
        γεν ρεμάτων καιικές – άρση σημειώσεις – άρση του σχετικού με την ρεμάτων και Έν ρεμάτων καιωση Π.Ε. Πρέβεζαςροσαρτήματος – άρση I   της – άρση ως – άρση άν ρεμάτων καιω

,  Συμφων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ας – άρση καθώς – άρση και
)            δ σε τρί σύμφωνα με: τες – άρση χώρες – άρση που δεν ρεμάτων και εμπί σύμφωνα με: πτουν ρεμάτων και στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση γ΄ όλη τη διάρκεια της της – άρση παρούσας – άρση παραγράφου

           και έχουν ρεμάτων και συν ρεμάτων καιάψει διμερεί σύμφωνα με: ς – άρση ή πολυμερεί σύμφωνα με: ς – άρση συμφων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ες – άρση με την ρεμάτων και Έν ρεμάτων καιωση σε θέματα
   .διαδικασιών ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάθεσης – άρση δημοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και συμβάσεων ρεμάτων και

       1,  2,  4,  5,  6  7  Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτή διαδικασία  για την επιλογή ματα και και τις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις
        I   ,γενικές – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις σημειώσεις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτή διαδικασία  για την επιλογή ματος – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

          καθώς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις και τις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις λοιπές – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις διεθνείς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις συμφωνίες – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις από τις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις οποίες – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις δεσμεύεται η
,        ,   ,  Ένωση οι αναθέτουσες – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις αρχές – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις επιφυλάσσουν για τα έργα τα αγαθά τις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

         υπηρεσίες – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις και τους – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις οικονομικούς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις φορείς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις των χωρών που έχουν υπογράψει
         τις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις εν λόγω συμφωνίες – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή διαδικασία  για την επιλογή με αυτή διαδικασία  για την επιλογή ν που

   ,   ,      επιφυλάσσουν για τα έργα τα αγαθά τις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις υπηρεσίες – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις και τους – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις οικονομικούς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις
  φορείς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσειςΈνωσης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις105.

21.2         Οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση συμμετέχει εί σύμφωνα με: τε μεμον ρεμάτων καιωμέν ρεμάτων καια εί σύμφωνα με: τε ως – άρση μέλος – άρση έν ρεμάτων καιωσης – άρση106,

21.3  Οι εν ρεμάτων καιώσεις – άρση        .  2, 3  4οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και συμμετέχουν ρεμάτων και υπό τους – άρση όρους – άρση των ρεμάτων και παρ και
  19   . 1 ( )  ( )    76   . 4412/2016.του άρθρου και των ρεμάτων και παρ γ και ε του άρθρου του ν ρεμάτων και
           Δεν ρεμάτων και απαιτεί σύμφωνα με: ται από τις – άρση εν ρεμάτων και λόγω εν ρεμάτων καιώσεις – άρση ν ρεμάτων καια περιβληθούν ρεμάτων και συγκεκριμέν ρεμάτων καιη ν ρεμάτων καιομική μορφή

   .         για την ρεμάτων και υποβολή προσφοράς – άρση Σε περί σύμφωνα με: πτωση που η έν ρεμάτων καιωση αν ρεμάτων καιαδειχθεί σύμφωνα με: αν ρεμάτων καιάδοχος – άρση η ν ρεμάτων καιομική
             της – άρση μορφή πρέπει ν ρεμάτων καια εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι τέτοια που ν ρεμάτων καια εξασφαλί σύμφωνα με: ζεται η ύπαρξη εν ρεμάτων καιός – άρση και μον ρεμάτων καιαδικού

     (  ).φορολογικού μητρώου για την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιωση πχ κοιν ρεμάτων καιοπραξί σύμφωνα με: α

 22:    Άρθρο Κριτή διαδικασία  για την επιλογή ρια ποιοτική διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις επιλογή διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

         Οι μεμον ρεμάτων καιωμέν ρεμάτων καιοι προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση πρέπει ν ρεμάτων καια ικαν ρεμάτων καιοποιούν ρεμάτων και όλα τα κριτήρια ποιοτικής – άρση
. επιλογής – άρση

    ,    :Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση έν ρεμάτων καιωσης – άρση οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και ισχύουν ρεμάτων και τα εξής – άρση

-        22    ,     αν ρεμάτων καιαφορικά με τις – άρση απαιτήσεις – άρση του άρθρου Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της – άρση παρούσας – άρση αυτές – άρση θα πρέπει ν ρεμάτων καια
      ικαν ρεμάτων καιοποιούν ρεμάτων καιται από κάθε μέλος – άρση της – άρση έν ρεμάτων καιωσης – άρση

-       22.   ,    αν ρεμάτων καιαφορικά με τις – άρση απαιτήσεις – άρση του άρθρου Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν της – άρση παρούσας – άρση κάθε μέλος – άρση της – άρση έν ρεμάτων καιωσης – άρση
        ,   θα πρέπει ν ρεμάτων καια εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγγεγραμμέν ρεμάτων καιο στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο σύμφων ρεμάτων καια με τα

    ,         ειδικότερα στο ως – άρση άν ρεμάτων καιω άρθρο τουλάχιστον ρεμάτων και σε μια από τις – άρση κατηγορί σύμφωνα με: ες – άρση που αφορά στο
  . ,       υπό αν ρεμάτων καιάθεση έργο Π.Ε. Πρέβεζαςεραιτέρω αθροιστικά πρέπει ν ρεμάτων καια καλύπτον ρεμάτων καιται όλες – άρση οι κατηγορί σύμφωνα με: ες – άρση
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 . του έργου

22. .  Α Λόγοι αποκλεισμού

  Κάθε προσφέρων ρεμάτων και αποκλείεται       από τη συμμετοχή στην ρεμάτων και παρούσα διαδικασί σύμφωνα με: α σύν ρεμάτων καιαψης – άρση
,      (      σύμβασης – άρση εφόσον ρεμάτων και συν ρεμάτων καιτρέχει στο πρόσωπό του αν ρεμάτων και πρόκειται για μεμον ρεμάτων καιωμέν ρεμάτων καιο φυσικό ή

 )         (     ν ρεμάτων καιομικό πρόσωπο ή σε έν ρεμάτων καια από τα μέλη του αν ρεμάτων και πρόκειται περί σύμφωνα με: έν ρεμάτων καιωσης – άρση οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και
)       :φορέων ρεμάτων και έν ρεμάτων καιας – άρση από τους – άρση λόγους – άρση των ρεμάτων και παρακάτω περιπτώσεων ρεμάτων και

22.A.1.      Όταν ρεμάτων και υπάρχει εις – άρση βάρος – άρση του αμετάκλητη107     καταδικαστική απόφαση για έν ρεμάτων καια από
   :τα ακόλουθα εγκλήματα

)α     συμμετοχή διαδικασία  για την επιλογή σε εγκληματική διαδικασία  για την επιλογή οργάνωση,       2  όπως – άρση αυτή ορί σύμφωνα με: ζεται στο άρθρο της – άρση
-  2008/841/     24   2008,   απόφασης – άρση πλαί σύμφωνα με: σιο ΔΕ. ΠρέβεζαςΥ του Συμβουλί σύμφωνα με: ου της – άρση ης – άρση Οκτωβρί σύμφωνα με: ου για την ρεμάτων και

   (  καταπολέμηση του οργαν ρεμάτων καιωμέν ρεμάτων καιου εγκλήματος – άρση Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας L 300   11.11.2008  .42),της – άρση σ   και τα
   187    (  ),εγκλήματα του άρθρου του Π.Ε. Πρέβεζαςοιν ρεμάτων καιικού Κώδικα εγκληματική οργάν ρεμάτων καιωση

)β   ,  ενεργητική διαδικασία  για την επιλογή δωροδοκία     3     όπως – άρση ορί σύμφωνα με: ζεται στο άρθρο της – άρση σύμβασης – άρση περί σύμφωνα με: της – άρση
  ,       καταπολέμησης – άρση της – άρση δωροδοκί σύμφωνα με: ας – άρση στην ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: α εν ρεμάτων καιέχον ρεμάτων καιται υπάλληλοι των ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκών ρεμάτων και

   -    (  Κοιν ρεμάτων καιοτήτων ρεμάτων και ή των ρεμάτων και κρατών ρεμάτων και μελών ρεμάτων και της – άρση Έν ρεμάτων καιωσης – άρση Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας C 195  25.6.1997, . 1)   .της – άρση σ και στην ρεμάτων και παρ
1   2  -  2003/568/     22  του άρθρου της – άρση απόφασης – άρση πλαί σύμφωνα με: σιο ΔΕ. ΠρέβεζαςΥ του Συμβουλί σύμφωνα με: ου της – άρση ας – άρση Ιουλί σύμφωνα με: ου
2003,          (  για την ρεμάτων και καταπολέμηση της – άρση δωροδοκί σύμφωνα με: ας – άρση στον ρεμάτων και ιδιωτικό τομέα Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας L 192  της – άρση
31.7.2003, . 54),          ,σ καθώς – άρση και όπως – άρση ορί σύμφωνα με: ζεται στο εθν ρεμάτων καιικό δί σύμφωνα με: καιο του οικον ρεμάτων καιομικού φορέα  και

    159  (   ),  236 (τα εγκλήματα των ρεμάτων και άρθρων ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας δωροδοκί σύμφωνα με: α πολιτικών ρεμάτων και προσώπων ρεμάτων και δωροδοκί σύμφωνα με: α
),  237 .  2-4 (   ),  237  .  2  (υπαλλήλου παρ δωροδοκί σύμφωνα με: α δικαστικών ρεμάτων και λειτουργών ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας παρ εμπορί σύμφωνα με: α

 –  ),  396  .  2  (    )   επιρροής – άρση μεσάζον ρεμάτων καιτες – άρση παρ δωροδοκί σύμφωνα με: α στον ρεμάτων και ιδιωτικό τομέα του Π.Ε. Πρέβεζαςοιν ρεμάτων καιικού
,Κώδικα

) ,γ απάτη            εις – άρση βάρος – άρση των ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και συμφερόν ρεμάτων καιτων ρεμάτων και της – άρση Έν ρεμάτων καιωσης – άρση κατά την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιν ρεμάτων καιοια των ρεμάτων και
 3   4    ( )  2017/1371      άρθρων ρεμάτων και και της – άρση Οδηγί σύμφωνα με: ας – άρση Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας του Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκού Κοιν ρεμάτων καιοβουλί σύμφωνα με: ου και του

  5Συμβουλί σύμφωνα με: ου της – άρση ης – άρση  2017     ,    Ιουλί σύμφωνα με: ου σχετικά με την ρεμάτων και καταπολέμηση μέσω του ποιν ρεμάτων καιικού
,           (δικαί σύμφωνα με: ου της – άρση απάτης – άρση εις – άρση βάρος – άρση των ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και συμφερόν ρεμάτων καιτων ρεμάτων και της – άρση Έν ρεμάτων καιωσης – άρση L

198/28.07.2017)      159  (   ),και τα εγκλήματα των ρεμάτων και άρθρων ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας δωροδοκί σύμφωνα με: α πολιτικών ρεμάτων και προσώπων ρεμάτων και
216 ( ), 236 (  ), 237 . 2-4 (  πλαστογραφί σύμφωνα με: α δωροδοκί σύμφωνα με: α υπαλλήλου παρ δωροδοκί σύμφωνα με: α δικαστικών ρεμάτων και

),  242  (  ,   . .)  374  (  ),  375λειτουργών ρεμάτων και ψευδής – άρση βεβαί σύμφωνα με: ωση ν ρεμάτων καιόθευση κ λπ διακεκριμέν ρεμάτων καιη κλοπή
( ),  386  ( ),  386  (   ),  386  (    υπεξαί σύμφωνα με: ρεση απάτη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας απάτη με υπολογιστή Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν απάτη σχετική με τις – άρση

),  390  ( )        155  .  επιχορηγήσεις – άρση απιστί σύμφωνα με: α του Π.Ε. Πρέβεζαςοιν ρεμάτων καιικού Κώδικα και των ρεμάτων και άρθρων ρεμάτων και επ του
   ( .  2960/2001, ’  265),      Ε. Πρέβεζαςθν ρεμάτων καιικού Τελων ρεμάτων καιειακού Κώδικα ν ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας όταν ρεμάτων και αυτά στρέφον ρεμάτων καιται κατά των ρεμάτων και

         οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και συμφερόν ρεμάτων καιτων ρεμάτων και της – άρση Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκής – άρση Έν ρεμάτων καιωσης – άρση ή συν ρεμάτων καιδέον ρεμάτων καιται με την ρεμάτων και προσβολή
  ,        23  (αυτών ρεμάτων και των ρεμάτων και συμφερόν ρεμάτων καιτων ρεμάτων και καθώς – άρση και τα εγκλήματα των ρεμάτων και άρθρων ρεμάτων και διασυν ρεμάτων καιοριακή
    )  24 (      απάτη σχετικά με τον ρεμάτων και ΦΠ.Ε. ΠρέβεζαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και επικουρικές – άρση διατάξεις – άρση για την ρεμάτων και ποιν ρεμάτων καιική προστασί σύμφωνα με: α

     )  . 4689/2020 ( ’ 103),των ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και συμφερόν ρεμάτων καιτων ρεμάτων και της – άρση Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκής – άρσηΈν ρεμάτων καιωσης – άρση του ν ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

)      δ τρομοκρατικά εγκλή διαδικασία  για την επιλογή ματα ή διαδικασία  για την επιλογή εγκλή διαδικασία  για την επιλογή ματα συνδεόμενα  με τρομοκρατικές – άρση
,  , ,   3-4  5-12   ( )δραστηριότητες – άρση όπως – άρση ορί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται αν ρεμάτων καιτιστοί σύμφωνα με: χως – άρση στα άρθρα και της – άρση Οδηγί σύμφωνα με: ας – άρση Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας

2017/541        15του Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκού Κοιν ρεμάτων καιοβουλί σύμφωνα με: ου και του Συμβουλί σύμφωνα με: ου της – άρση ης – άρση  2017, Μαρτί σύμφωνα με: ου για
        -την ρεμάτων και καταπολέμηση της – άρση τρομοκρατί σύμφωνα με: ας – άρση και την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιτικατάσταση της – άρση απόφασης – άρση πλαισί σύμφωνα με: ου

2002/475/          2005/671/ΔΕ. ΠρέβεζαςΥ του Συμβουλί σύμφωνα με: ου και για την ρεμάτων και τροποποί σύμφωνα με: ηση της – άρση απόφασης – άρση ΔΕ. ΠρέβεζαςΥ
  (  του Συμβουλί σύμφωνα με: ου Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας L 88/31.03.2017))        ή ηθική αυτουργί σύμφωνα με: α ή συν ρεμάτων καιέργεια ή απόπειρα

 ,      14  ,διάπραξης – άρση εγκλήματος – άρση όπως – άρση ορί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται στο άρθρο αυτής – άρση     και τα εγκλήματα των ρεμάτων και
 187   187    ,       32-άρθρων ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν του Π.Ε. Πρέβεζαςοιν ρεμάτων καιικού Κώδικα καθώς – άρση και τα εγκλήματα των ρεμάτων και άρθρων ρεμάτων και

35  . 4689/2020 ( ’103),του ν ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

)      ε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις δραστηριότητες – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις   ή χρηματοδότηση της – άρση
,       1    ( )  2015/849  τρομοκρατί σύμφωνα με: ας – άρση όπως – άρση αυτές – άρση ορί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται στο άρθρο της – άρση Οδηγί σύμφωνα με: ας – άρση Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας του
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      20    2015,   Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκού Κοιν ρεμάτων καιοβουλί σύμφωνα με: ου και του Συμβουλί σύμφωνα με: ου της – άρση ης – άρση Μαΐου σχετικά με την ρεμάτων και
       πρόληψη της – άρση χρησιμοποί σύμφωνα με: ησης – άρση του χρηματοπιστωτικού συστήματος – άρση για τη

         ν ρεμάτων καιομιμοποί σύμφωνα με: ηση εσόδων ρεμάτων και από παράν ρεμάτων καιομες – άρση δραστηριότητες – άρση ή για τη χρηματοδότηση της – άρση
,τρομοκρατί σύμφωνα με: ας – άρση      ( ) . 648/2012  την ρεμάτων και τροποποί σύμφωνα με: ηση του καν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιισμού Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας αριθμ του Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκού
   ,       2005/60/  Κοιν ρεμάτων καιοβουλί σύμφωνα με: ου και του Συμβουλί σύμφωνα με: ου και την ρεμάτων και κατάργηση της – άρση οδηγί σύμφωνα με: ας – άρση Ε. ΠρέβεζαςΚ του

        2006/70/  Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκού Κοιν ρεμάτων καιοβουλί σύμφωνα με: ου και του Συμβουλί σύμφωνα με: ου και της – άρση οδηγί σύμφωνα με: ας – άρση Ε. ΠρέβεζαςΚ της – άρση
 (  Ε. Πρέβεζαςπιτροπής – άρση Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας L 141/05.06.2015)      2  39  . 4557/2018και τα εγκλήματα των ρεμάτων και άρθρων ρεμάτων και και του ν ρεμάτων και

( ’ 139), ),Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

)        ,στ παιδική διαδικασία  για την επιλογή εργασία και άλλες – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις μορφές – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις εμπορίας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις ανθρώπων   όπως – άρση ορί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται
  2    2011/36/      στο άρθρο της – άρση Οδηγί σύμφωνα με: ας – άρση Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας του Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκού Κοιν ρεμάτων καιοβουλί σύμφωνα με: ου και του

  5   2011,        Συμβουλί σύμφωνα με: ου της – άρση ης – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπριλί σύμφωνα με: ου για την ρεμάτων και πρόληψη και την ρεμάτων και καταπολέμηση της – άρση
        ,     εμπορί σύμφωνα με: ας – άρση αν ρεμάτων καιθρώπων ρεμάτων και και για την ρεμάτων και προστασί σύμφωνα με: α των ρεμάτων και θυμάτων ρεμάτων και της – άρση καθώς – άρση και για την ρεμάτων και

  -  2002/629/    (  αν ρεμάτων καιτικατάσταση της – άρση απόφασης – άρση πλαί σύμφωνα με: σιο ΔΕ. ΠρέβεζαςΥ του Συμβουλί σύμφωνα με: ου Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας L 101  της – άρση
15.4.2011,  .  1),       323     (σ και τα εγκλήματα του άρθρου Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του Π.Ε. Πρέβεζαςοιν ρεμάτων καιικού Κώδικα εμπορί σύμφωνα με: α

).           αν ρεμάτων καιθρώπων ρεμάτων και Ο οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση αποκλεί σύμφωνα με: εται επί σύμφωνα με: σης – άρση όταν ρεμάτων και το πρόσωπο εις – άρση βάρος – άρση του
        ,οποί σύμφωνα με: ου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι μέλος – άρση του διοικητικού

           διευθυν ρεμάτων καιτικού ή εποπτικού οργάν ρεμάτων καιου του εν ρεμάτων και λόγω οικον ρεμάτων καιομικού φορέα ή έχει εξουσί σύμφωνα με: α
,      .εκπροσώπησης – άρση λήψης – άρση αποφάσεων ρεμάτων και ή ελέγχου σε αυτό

     :Ηυποχρέωση του προηγούμεν ρεμάτων καιου εδαφί σύμφωνα με: ου αφορά

)      ( . . .),  α Στις – άρση περιπτώσεις – άρση εταιρειών ρεμάτων και περιορισμέν ρεμάτων καιης – άρση ευθύν ρεμάτων καιης – άρση Ε. ΠρέβεζαςΠ.Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας προσωπικών ρεμάτων και εταιρειών ρεμάτων και
( . . . .) ΟΕ. Πρέβεζας Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας και    ( . .  ),  .Ιδιωτικών ρεμάτων και Κεφαλαιουχικών ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςταιρειών ρεμάτων και Ι Κ Ε. Πρέβεζας τους – άρση διαχειριστές – άρση

)     ( . .)    ,   β Στις – άρση περιπτώσεις – άρση αν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιύμων ρεμάτων και εταιρειών ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ. Πρέβεζας τον ρεμάτων και Διευθύν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιτα Σύμβουλο τα μέλη
  ,του Διοικητικού Συμβουλί σύμφωνα με: ου          καθώς – άρση και τα πρόσωπα στα οποί σύμφωνα με: α με απόφαση του

         Διοικητικού Συμβουλί σύμφωνα με: ου έχει αν ρεμάτων καιατεθεί σύμφωνα με: το σύν ρεμάτων καιολο της – άρση διαχεί σύμφωνα με: ρισης – άρση και εκπροσώπησης – άρση
 .της – άρση εταιρεί σύμφωνα με: ας – άρση

)    ,     , γ Στις – άρση περιπτώσεις – άρση των ρεμάτων και συν ρεμάτων καιεταιρισμών ρεμάτων και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί σύμφωνα με: ου ή

)      ,  ,   ,  δ στις – άρση υπόλοιπες – άρση περιπτώσεις – άρση ν ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και προσώπων ρεμάτων και τον ρεμάτων και κατά περί σύμφωνα με: πτωση ν ρεμάτων καιόμιμο
εκπρόσωπο108.

22.A.2

)α             Όταν ρεμάτων και ο προσφέρων ρεμάτων και έχει αθετήσει τις – άρση υποχρεώσεις – άρση του όσον ρεμάτων και αφορά στην ρεμάτων και καταβολή
           φόρων ρεμάτων και ή εισφορών ρεμάτων και κοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιικής – άρση ασφάλισης – άρση και αυτό έχει διαπιστωθεί σύμφωνα με: από δικαστική ή

      ,     διοικητική απόφαση με τελεσί σύμφωνα με: δικη και δεσμευτική ισχύ σύμφων ρεμάτων καια με διατάξεις – άρση της – άρση
         /  χώρας – άρση όπου εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγκατεστημέν ρεμάτων καιος – άρση ή την ρεμάτων και εθν ρεμάτων καιική ν ρεμάτων καιομοθεσί σύμφωνα με: α ή και

)β               η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια αποδεί σύμφωνα με: ξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων ρεμάτων και έχει
          αθετήσει τις – άρση υποχρεώσεις – άρση του όσον ρεμάτων και αφορά την ρεμάτων και καταβολή φόρων ρεμάτων και ή εισφορών ρεμάτων και

 .κοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιικής – άρση ασφάλισης – άρση

            , Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και ο προσφέρων ρεμάτων και εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι Έλλην ρεμάτων καιας – άρση πολί σύμφωνα με: της – άρση ή έχει την ρεμάτων και εγκατάστασή του στην ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςλλάδα οι
        ,  υποχρεώσεις – άρση του που αφορούν ρεμάτων και τις – άρση εισφορές – άρση κοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιικής – άρση ασφάλισης – άρση καλύπτουν ρεμάτων και τόσο

 ,     .την ρεμάτων και κύρια όσο και την ρεμάτων και επικουρική ασφάλιση

   . ’  ’        Οι υποχρεώσεις – άρση των ρεμάτων και περ α και β θεωρεί σύμφωνα με: ται ότι δεν ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και αθετηθεί σύμφωνα με: εφόσον ρεμάτων και δεν ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και
         καταστεί σύμφωνα με: ληξιπρόθεσμες – άρση ή εφόσον ρεμάτων και αυτές – άρση έχουν ρεμάτων και υπαχθεί σύμφωνα με: σε δεσμευτικό διακαν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιισμό

 .που τηρεί σύμφωνα με: ται

   ,       ,  Δεν ρεμάτων και αποκλεί σύμφωνα με: εται ο προσφέρων ρεμάτων και όταν ρεμάτων και έχει εκπληρώσει τις – άρση υποχρεώσεις – άρση του εί σύμφωνα με: τε
         ,καταβάλλον ρεμάτων καιτας – άρση τους – άρση φόρους – άρση ή τις – άρση εισφορές – άρση κοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιικής – άρση ασφάλισης – άρση που οφεί σύμφωνα με: λει

36





,  ,      ,συμπεριλαμβαν ρεμάτων καιομέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και κατά περί σύμφωνα με: πτωση των ρεμάτων και δεδουλευμέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και τόκων ρεμάτων και ή των ρεμάτων και προστί σύμφωνα με: μων ρεμάτων και
        ,εί σύμφωνα με: τε υπαγόμεν ρεμάτων καιος – άρση σε δεσμευτικό διακαν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιισμό για την ρεμάτων και καταβολή τους – άρση    στο μέτρο που

     τηρεί σύμφωνα με: τους – άρση όρους – άρση του δεσμευτικού καν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιισμού109

22.A.3  ’ ,  Κατ εξαί σύμφωνα με: ρεση όταν ρεμάτων και   ο αποκλεισμός – άρση  εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι  ,   σαφώς – άρση δυσαν ρεμάτων καιάλογος – άρση ιδί σύμφωνα με: ως – άρση όταν ρεμάτων και μόν ρεμάτων καιο
            μικρά ποσά των ρεμάτων και φόρων ρεμάτων και ή των ρεμάτων και εισφορών ρεμάτων και κοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιικής – άρση ασφάλισης – άρση δεν ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και καταβληθεί σύμφωνα με: ή

  όταν ρεμάτων και ο  προσφέρων ρεμάτων και         εν ρεμάτων καιημερώθηκε σχετικά με το ακριβές – άρση ποσό που οφεί σύμφωνα με: λεται λόγω
          αθέτησης – άρση των ρεμάτων και υποχρεώσεών ρεμάτων και του όσον ρεμάτων και αφορά στην ρεμάτων και καταβολή φόρων ρεμάτων και ή εισφορών ρεμάτων και

            κοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιικής – άρση ασφάλισης – άρση σε χρόν ρεμάτων καιο κατά τον ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: ο δεν ρεμάτων και εί σύμφωνα με: χε τη δυν ρεμάτων καιατότητα ν ρεμάτων καια λάβει
,       . '  . 2   73 . 4412/2016,μέτρα σύμφων ρεμάτων καια με το τελευταί σύμφωνα με: ο εδάφιο της – άρση περ β της – άρση παρ του άρθρου ν ρεμάτων και

       πριν ρεμάτων και από την ρεμάτων και εκπν ρεμάτων καιοή της – άρση προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση υποβολής – άρση προσφοράς – άρση   18  του άρθρου της – άρση
,  παρούσας – άρση δεν ρεμάτων και εφαρμόζεται 110   22. .2.η παράγραφος – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

22. .4Α . Αποκλείεται       από τη συμμετοχή διαδικασία  για την επιλογή στην παρούσα διαδικασία σύναψης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις
         δημόσιας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις σύμβασης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις προσφέρων σε οποιαδή διαδικασία  για την επιλογή ποτε από τις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις ακόλουθες – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

καταστάσεις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις:111

( )α         . 2   18  .έχει αθετήσει τις – άρση υποχρεώσεις – άρση που προβλέπον ρεμάτων καιται στην ρεμάτων και παρ του άρθρου του ν ρεμάτων και
4412/2016,        περί σύμφωνα με: αρχών ρεμάτων και που εφαρμόζον ρεμάτων καιται στις – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ες – άρση σύν ρεμάτων καιαψης – άρση δημοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και

,συμβάσεων ρεμάτων και                    

( )β               εάν ρεμάτων και ο οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση τελεί σύμφωνα με: υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σύμφωνα με: σε διαδικασί σύμφωνα με: α ειδικής – άρση
εκκαθάρισης – άρση          ή τελεί σύμφωνα με: υπό αν ρεμάτων καιαγκαστική διαχεί σύμφωνα με: ριση από εκκαθαριστή ή από το

          δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σύμφωνα με: σε διαδικασί σύμφωνα με: α πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αν ρεμάτων καιαστεί σύμφωνα με: λει
          τις – άρση επιχειρηματικές – άρση του δραστηριότητες – άρση ή έχει υπαχθεί σύμφωνα με: σε διαδικασί σύμφωνα με: α εξυγί σύμφωνα με: αν ρεμάτων καισης – άρση και
           δεν ρεμάτων και τηρεί σύμφωνα με: τους – άρση όρους – άρση αυτής – άρση ή εάν ρεμάτων και βρί σύμφωνα με: σκεται σε οποιαδήποτε αν ρεμάτων καιάλογη κατάσταση

   ,     . προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασί σύμφωνα με: α προβλεπόμεν ρεμάτων καιη σε εθν ρεμάτων καιικές – άρση διατάξεις – άρση ν ρεμάτων καιόμου

         ,   Η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια μην ρεμάτων και αποκλεί σύμφωνα με: ει έν ρεμάτων καιαν ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικό φορέα ο οποί σύμφωνα με: ος – άρση
          , βρί σύμφωνα με: σκεται σε μια εκ των ρεμάτων και καταστάσεων ρεμάτων και που αν ρεμάτων καιαφέρον ρεμάτων καιται στην ρεμάτων και παρούσα περί σύμφωνα με: πτωση υπό

              την ρεμάτων και προϋπόθεση ότι η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή έχει αποδεί σύμφωνα με: ξει ότι ο εν ρεμάτων και λόγω φορέας – άρση εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι σε
    ,        θέση ν ρεμάτων καια εκτελέσει τη σύμβαση λαμβάν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιτας – άρση υπόψη τις – άρση ισχύουσες – άρση διατάξεις – άρση και τα

        ( .  5  73  .μέτρα για τη συν ρεμάτων καιέχιση της – άρση επιχειρηματικής – άρση του λειτουργί σύμφωνα με: ας – άρση παρ άρθρου του ν ρεμάτων και
4412/2016), 112

( )γ  ,      3    44  . 3959/2011( 93), εάν ρεμάτων και με την ρεμάτων και επιφύλαξη της – άρση παραγράφου β του άρθρου του ν ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της περί σύμφωνα με: 
     ,     ποιν ρεμάτων καιικών ρεμάτων και κυρώσεων ρεμάτων και και άλλων ρεμάτων και διοικητικών ρεμάτων και συν ρεμάτων καιεπειών ρεμάτων και η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή διαθέτει

          επαρκώς – άρση εύλογες – άρση εν ρεμάτων καιδεί σύμφωνα με: ξεις – άρση που οδηγούν ρεμάτων και στο συμπέρασμα ότι ο οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση
          συν ρεμάτων καιήψε συμφων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ες – άρση με άλλους – άρση οικον ρεμάτων καιομικούς – άρση φορεί σύμφωνα με: ς – άρση με στόχο τη στρέβλωση του

,αν ρεμάτων καιταγων ρεμάτων καιισμού

( )δ            24  .εάν ρεμάτων και μί σύμφωνα με: α κατάσταση σύγκρουσης – άρση συμφερόν ρεμάτων καιτων ρεμάτων και κατά την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιν ρεμάτων καιοια του άρθρου του ν ρεμάτων και
4412/2016       ,   ,δεν ρεμάτων και μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια θεραπευθεί σύμφωνα με: αποτελεσματικά με άλλα λιγότερο παρεμβατικά

,μέσα

( )ε            εάν ρεμάτων και μί σύμφωνα με: α κατάσταση στρέβλωσης – άρση του αν ρεμάτων καιταγων ρεμάτων καιισμού από την ρεμάτων και πρότερη συμμετοχή των ρεμάτων και
        ,οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και κατά την ρεμάτων και προετοιμασί σύμφωνα με: α της – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση σύν ρεμάτων καιαψης – άρση σύμβασης – άρση

      48  . 4412/2016,     σύμφων ρεμάτων καια με όσα ορί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται στο άρθρο του ν ρεμάτων και δεν ρεμάτων και μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια θεραπευθεί σύμφωνα με: με
,  , ,άλλα λιγότερο παρεμβατικά μέσα

( )στ           εάν ρεμάτων και ο οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση έχει επιδεί σύμφωνα με: ξει σοβαρή ή επαν ρεμάτων καιαλαμβαν ρεμάτων καιόμεν ρεμάτων καιη πλημμέλεια
        κατά την ρεμάτων και εκτέλεση ουσιώδους – άρση απαί σύμφωνα με: τησης – άρση στο πλαί σύμφωνα με: σιο προηγούμεν ρεμάτων καιης – άρση δημόσιας – άρση

,         σύμβασης – άρση προηγούμεν ρεμάτων καιης – άρση σύμβασης – άρση με αν ρεμάτων καιαθέτον ρεμάτων καιτα φορέα ή προηγούμεν ρεμάτων καιης – άρση σύμβασης – άρση
         παραχώρησης – άρση που εί σύμφωνα με: χε ως – άρση αποτέλεσμα την ρεμάτων και πρόωρη καταγγελί σύμφωνα με: α της – άρση προηγούμεν ρεμάτων καιης – άρση

,     ,σύμβασης – άρση αποζημιώσεις – άρση ή άλλες – άρση παρόμοιες – άρση κυρώσεις – άρση
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( )ζ             εάν ρεμάτων και ο οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση έχει κριθεί σύμφωνα με: έν ρεμάτων καιοχος – άρση εκ προθέσεως – άρση σοβαρών ρεμάτων και απατηλών ρεμάτων και
,           δηλώσεων ρεμάτων και κατά την ρεμάτων και παροχή των ρεμάτων και πληροφοριών ρεμάτων και που απαιτούν ρεμάτων καιται για την ρεμάτων και εξακρί σύμφωνα με: βωση

          ,  της – άρση απουσί σύμφωνα με: ας – άρση των ρεμάτων και λόγων ρεμάτων και αποκλεισμού ή την ρεμάτων και πλήρωση των ρεμάτων και κριτηρί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και επιλογής – άρση έχει
           αποκρύψει τις – άρση πληροφορί σύμφωνα με: ες – άρση αυτές – άρση ή δεν ρεμάτων και εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι σε θέση ν ρεμάτων καια προσκομί σύμφωνα με: σει τα

   ’     79  .  4412/2016, δικαιολογητικά που απαιτούν ρεμάτων καιται κατ εφαρμογή του άρθρου του ν ρεμάτων και περί σύμφωνα με: 
   ,     23  ,Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκού Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιιαί σύμφωνα με: ου Ε. Πρέβεζαςγγράφου Σύμβασης – άρση καθώς – άρση και του άρθρου της – άρση παρούσας – άρση

( )η             εάν ρεμάτων και ο οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση επιχεί σύμφωνα με: ρησε ν ρεμάτων καια επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασί σύμφωνα με: α
    ,     λήψης – άρση αποφάσεων ρεμάτων και της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση ν ρεμάτων καια αποκτήσει εμπιστευτικές – άρση πληροφορί σύμφωνα με: ες – άρση

         που εν ρεμάτων καιδέχεται ν ρεμάτων καια του αποφέρουν ρεμάτων και αθέμιτο πλεον ρεμάτων καιέκτημα στη διαδικασί σύμφωνα με: α σύν ρεμάτων καιαψης – άρση
         σύμβασης – άρση ή ν ρεμάτων καια παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλαν ρεμάτων καιητικές – άρση πληροφορί σύμφωνα με: ες – άρση που

         ,  εν ρεμάτων καιδέχεται ν ρεμάτων καια επηρεάσουν ρεμάτων και ουσιωδώς – άρση τις – άρση αποφάσεις – άρση που αφορούν ρεμάτων και τον ρεμάτων και αποκλεισμό την ρεμάτων και
   ,επιλογή ή την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάθεση

( )θ          ,  εάν ρεμάτων και ο οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα το
 οποί σύμφωνα με: ο θέτει     σε αμφιβολί σύμφωνα με: α την ρεμάτων και ακεραιότητά του.

22. .5Α .           Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποκλεί σύμφωνα με: εται από τη συμμετοχή στη διαδικασί σύμφωνα με: α σύν ρεμάτων καιαψης – άρση δημόσιας – άρση σύμβασης – άρση
( ),         διαγων ρεμάτων καιισμό οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση εάν ρεμάτων και συν ρεμάτων καιτρέχουν ρεμάτων και οι προϋποθέσεις – άρση εφαρμογής – άρση της – άρση

. 4   8  . 3310/2005 (παρ του άρθρου του ν ρεμάτων και  εθνικός – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις λόγος – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις αποκλεισμού). 113

         Οι υποχρεώσεις – άρση της – άρση παρούσης – άρση αφορούν ρεμάτων και στις – άρση αν ρεμάτων καιών ρεμάτων καιυμες – άρση εταιρεί σύμφωνα με: ες – άρση που υποβάλλουν ρεμάτων και
           προσφορά αυτοτελώς – άρση ή ως – άρση μέλη έν ρεμάτων καιωσης – άρση ή που συμμετέχουν ρεμάτων και στο μετοχικό κεφάλαιο

          άλλου ν ρεμάτων καιομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή σε ν ρεμάτων καιομικά πρόσωπα της – άρση
      .αλλοδαπής – άρση που αν ρεμάτων καιτιστοιχούν ρεμάτων και σε αν ρεμάτων καιών ρεμάτων καιυμη εταιρεί σύμφωνα με: α

   : Ε. Πρέβεζαςξαιρούν ρεμάτων καιται της – άρση υποχρέωσης – άρση αυτής – άρση

)α      -      οι εισηγμέν ρεμάτων καιες – άρση στα χρηματιστήρια κρατών ρεμάτων και μελών ρεμάτων και της – άρση Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκής – άρση Έν ρεμάτων καιωσης – άρση ή του
     ( . . . .) , Οργαν ρεμάτων καιισμού Οικον ρεμάτων καιομικής – άρση Συν ρεμάτων καιεργασί σύμφωνα με: ας – άρση και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιάπτυξης – άρση ΟΟΣΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας εταιρεί σύμφωνα με: ες – άρση

)β   ,          οι εταιρεί σύμφωνα με: ες – άρση τα δικαιώματα ψήφου των ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και ελέγχον ρεμάτων καιται από μί σύμφωνα με: α ή περισσότερες – άρση
  (investment  firms),   επιχειρήσεις – άρση επεν ρεμάτων καιδύσεων ρεμάτων και εταιρεί σύμφωνα με: ες – άρση διαχεί σύμφωνα με: ρισης – άρση

/  (asset/fund  managers)     κεφαλαί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και εν ρεμάτων καιεργητικού ή εταιρεί σύμφωνα με: ες – άρση διαχεί σύμφωνα με: ρισης – άρση κεφαλαί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και
  (private  equity  firms),      επιχειρηματικών ρεμάτων και συμμετοχών ρεμάτων και υπό την ρεμάτων και προϋπόθεση ότι οι

   ,      τελευταί σύμφωνα με: ες – άρση αυτές – άρση εταιρεί σύμφωνα με: ες – άρση ελέγχουν ρεμάτων και συν ρεμάτων καιολικά ποσοστό που υπερβαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει το εβδομήν ρεμάτων καιτα
   (75%)        πέν ρεμάτων καιτε τοις – άρση εκατό των ρεμάτων και δικαιωμάτων ρεμάτων και ψήφων ρεμάτων και και εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εποπτευόμεν ρεμάτων καιες – άρση από

        Ε. Πρέβεζαςπιτροπές – άρση Κεφαλαιαγοράς – άρση ή άλλες – άρση αρμόδιες – άρση χρηματοοικον ρεμάτων καιομικές – άρση αρχές – άρση κρατών ρεμάτων και μελών ρεμάτων και
     . . . .της – άρση Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκής – άρσηΈν ρεμάτων καιωσης – άρση ή του ΟΟΣΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 114

22. .6.  Α         Η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή αποκλεί σύμφωνα με: ει οικον ρεμάτων καιομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρον ρεμάτων καιικό
       ,   σημεί σύμφωνα με: ο κατά τη διάρκεια της – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση σύν ρεμάτων καιαψης – άρση σύμβασης – άρση όταν ρεμάτων και αποδεικν ρεμάτων καιύεται ότι
           αυτός – άρση βρί σύμφωνα με: σκεται λόγω πράξεων ρεμάτων και ή παραλεί σύμφωνα με: ψεων ρεμάτων και αυτού εί σύμφωνα με: τε πριν ρεμάτων και εί σύμφωνα με: τε κατά τη

,        .διαδικασί σύμφωνα με: α σε μί σύμφωνα με: α από τις – άρση περιπτώσεις – άρση των ρεμάτων και προηγούμεν ρεμάτων καιων ρεμάτων και παραγράφων ρεμάτων και  115 

         ,Εάν η περίοδος – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση
    22. .1      στις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις περιπτώσεις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις παραγράφου Α η περίοδος – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις αυτή διαδικασία  για την επιλογή ανέρχεται σε πέντε

(5)           έτη από την ημερομηνία της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις καταδίκης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις με αμετάκλητη απόφαση και στις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις
    22. .4    (3)     περιπτώσεις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις παραγράφου Α στα τρία έτη από την ημερομηνία

      .έκδοσης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις πράξης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις 116

22. .7.Α            Οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση που εμπί σύμφωνα με: πτει σε μια από τις – άρση καταστάσεις – άρση που αν ρεμάτων καιαφέρον ρεμάτων καιται
  22. .1   22. .4στις – άρση παραγράφους – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 117,      ,εκτός – άρση από την ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση β   μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια

 προσκομί σύμφωνα με: ζει στοιχεί σύμφωνα με: α118          προκειμέν ρεμάτων καιου ν ρεμάτων καια αποδεί σύμφωνα με: ξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν ρεμάτων και για
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    ,       .ν ρεμάτων καια αποδεί σύμφωνα με: ξουν ρεμάτων και την ρεμάτων και αξιοπιστί σύμφωνα με: α του παρότι συν ρεμάτων καιτρέχει ο σχετικός – άρση λόγος – άρση αποκλεισμού
   ,          Για τον ρεμάτων και σκοπό αυτόν ρεμάτων και ο οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση αποδεικν ρεμάτων καιύει ότι έχει καταβάλει ή έχει

          δεσμευθεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια καταβάλει αποζημί σύμφωνα με: ωση για ζημί σύμφωνα με: ες – άρση που προκλήθηκαν ρεμάτων και από το ποιν ρεμάτων καιικό
   ,          αδί σύμφωνα με: κημα ή το παράπτωμα ότι έχει διευκριν ρεμάτων καιί σύμφωνα με: σει τα γεγον ρεμάτων καιότα και τις – άρση περιστάσεις – άρση με

 ,        ,   ολοκληρωμέν ρεμάτων καιο τρόπο μέσω εν ρεμάτων καιεργού συν ρεμάτων καιεργασί σύμφωνα με: ας – άρση με τις – άρση ερευν ρεμάτων καιητικές – άρση αρχές – άρση και έχει
     ,      λάβει συγκεκριμέν ρεμάτων καια τεχν ρεμάτων καιικά και οργαν ρεμάτων καιωτικά μέτρα καθώς – άρση και μέτρα σε επί σύμφωνα με: πεδο

        προσωπικού κατάλληλα για την ρεμάτων και αποφυγή περαιτέρω ποιν ρεμάτων καιικών ρεμάτων και αδικημάτων ρεμάτων και ή
.παραπτωμάτων ρεμάτων και  119        Τα μέτρα που λαμβάν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται από τους – άρση οικον ρεμάτων καιομικούς – άρση φορεί σύμφωνα με: ς – άρση

          αξιολογούν ρεμάτων καιται σε συν ρεμάτων καιάρτηση με τη σοβαρότητα και τις – άρση ιδιαί σύμφωνα με: τερες – άρση περιστάσεις – άρση του
    .     ,   ποιν ρεμάτων καιικού αδικήματος – άρση ή του παραπτώματος – άρση Ε. Πρέβεζαςάν ρεμάτων και τα στοιχεί σύμφωνα με: α κριθούν ρεμάτων και επαρκή ο εν ρεμάτων και λόγω

        .   οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση δεν ρεμάτων και αποκλεί σύμφωνα με: εται από τη διαδικασί σύμφωνα με: α σύν ρεμάτων καιαψης – άρση σύμβασης – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και τα
  ,        μέτρα κριθούν ρεμάτων και αν ρεμάτων καιεπαρκή γν ρεμάτων καιωστοποιεί σύμφωνα με: ται στον ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικό φορέα το σκεπτικό της – άρση

 .     ,    απόφασης – άρση αυτής – άρση Οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση που έχει αποκλειστεί σύμφωνα με: σύμφων ρεμάτων καια με τις – άρση κεί σύμφωνα με: μεν ρεμάτων καιες – άρση
,    ,       διατάξεις – άρση με τελεσί σύμφωνα με: δικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασί σύμφωνα με: ες – άρση σύν ρεμάτων καιαψης – άρση
          σύμβασης – άρση ή αν ρεμάτων καιάθεσης – άρση παραχώρησης – άρση δεν ρεμάτων και μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια κάν ρεμάτων καιει χρήση της – άρση αν ρεμάτων καιωτέρω

           δυν ρεμάτων καιατότητας – άρση κατά την ρεμάτων και περί σύμφωνα με: οδο του αποκλεισμού που ορί σύμφωνα με: ζεται στην ρεμάτων και εν ρεμάτων και λόγω απόφαση

22. .8.Α             Η απόφαση για την ρεμάτων και διαπί σύμφωνα με: στωση της – άρση επάρκειας – άρση ή μη των ρεμάτων και επαν ρεμάτων καιορθωτικών ρεμάτων και μέτρων ρεμάτων και
          . 8 κατά την ρεμάτων και προηγούμεν ρεμάτων καιη παράγραφο εκδί σύμφωνα με: δεται σύμφων ρεμάτων καια με τα οριζόμεν ρεμάτων καια στις – άρση παρ και

9   73  . 4412/2016.του άρθρου του ν ρεμάτων και  120

22. .9.Α   ,          Οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση σε βάρος – άρση του οποί σύμφωνα με: ου έχει επιβληθεί σύμφωνα με: η κύρωση του
      ,     οριζόν ρεμάτων καιτιου αποκλεισμού σύμφων ρεμάτων καια με τις – άρση κεί σύμφωνα με: μεν ρεμάτων καιες – άρση διατάξεις – άρση και για το χρον ρεμάτων καιικό

          διάστημα που αυτή ορί σύμφωνα με: ζει αποκλεί σύμφωνα με: εται από την ρεμάτων και παρούσα διαδικασί σύμφωνα με: α σύν ρεμάτων καιαψης – άρση της – άρση
.σύμβασης – άρση

  (22.  – 22. )Κριτή διαδικασία  για την επιλογή ρια επιλογή διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Β’ Δ  121

22. .       Β’ Καταλληλότητα για τηνάσκηση της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις επαγγελματική διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις δραστηριότητας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

         ,Όσον ρεμάτων και αφορά την ρεμάτων και καταλληλότητα για την ρεμάτων και άσκηση της – άρση επαγγελματικής – άρση δραστηριότητας – άρση
          απαιτεί σύμφωνα με: ται οι οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση ν ρεμάτων καια εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγγεγραμμέν ρεμάτων καιοι στο σχετικό επαγγελματικό

      .     μητρώο που τηρεί σύμφωνα με: ται στο κράτος – άρση εγκατάστασής – άρση τους – άρση Ε. Πρέβεζαςιδικά οι προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση που εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι
        εγκατεστημέν ρεμάτων καιοι στην ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςλλάδα απαιτεί σύμφωνα με: ται ν ρεμάτων καια εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγγεγραμμέν ρεμάτων καιοι στο Μητρώο

  ( . . .)       Ε. Πρέβεζαςργοληπτικών ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςπιχειρήσεων ρεμάτων και ΜΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας για το χρον ρεμάτων καιικό διάστημα που εξακολουθούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια
      65   . .  71/2019    ισχύουν ρεμάτων και οι μεταβατικές – άρση διατάξεις – άρση του άρθρου του π δ ή στο Μητρώο

    ( . . . . .),     Ε. Πρέβεζαςργοληπτικών ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςπιχειρήσεων ρεμάτων και Δημόσιων ρεμάτων και Έργων ρεμάτων και ΜΗΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΔΕ. Πρέβεζας από την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιαρξη ισχύος – άρση
    του τελευταί σύμφωνα με: ου ή στα   Μητρώα Π.Ε. Πρέβεζαςεριφερειακών ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιοτήτων ρεμάτων και122,   ,αν ρεμάτων καιά περί σύμφωνα με: πτωση  στην ρεμάτων και

/-     21   κατηγορί σύμφωνα με: α ιες – άρση έργου του άρθρου της – άρση παρούσας – άρση123.     Οι προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση που εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι
         εγκατεστημέν ρεμάτων καιοι σε κράτος – άρση μέλος – άρση της – άρση Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκής – άρση Έν ρεμάτων καιωσης – άρση απαιτεί σύμφωνα με: ται ν ρεμάτων καια εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι

          .εγγεγραμμέν ρεμάτων καιοι στα Μητρώα του παραρτήματος – άρση ΧΙ του Π.Ε. Πρέβεζαςροσαρτήματος – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του ν ρεμάτων και
4412/2016.

22. .    Γ Οικονομική διαδικασία  για την επιλογή και χρηματοοικονομική διαδικασία  για την επιλογή επάρκεια124

    ,     Σε περί σύμφωνα με: πτωση έν ρεμάτων καιωσης – άρση οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και οι παραπάν ρεμάτων καιω ελάχιστες – άρση απαιτήσεις – άρση
 καλύπτον ρεμάτων καιται αθροιστικά     από τα μέλη της – άρση έν ρεμάτων καιωσης – άρση. 

        ,  Ε. Πρέβεζαςιδικά οι εργοληπτικές – άρση επιχειρήσεις – άρση που εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγγεγραμμέν ρεμάτων καιες – άρση στο ΜΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας  για το
          χρον ρεμάτων καιικό διάστημα που εξακολουθούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια ισχύουν ρεμάτων και οι μεταβατικές – άρση διατάξεις – άρση του άρθρου

65   . .  71/2019,  του π δ         δεν ρεμάτων και θα πρέπει ν ρεμάτων καια υπερβαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιουν ρεμάτων και τα αν ρεμάτων καιώτατα επιτρεπτά όρια
   ,     αν ρεμάτων καιεκτέλεστου υπολοί σύμφωνα με: που εργολαβικών ρεμάτων και συμβάσεων ρεμάτων και σύμφων ρεμάτων καια με τα ειδικότερα
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   20 . 4  . 3669/2008,  .οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο παρ του ν ρεμάτων και όπως – άρση ισχύει

             Μετά από τη λήξη των ρεμάτων και ως – άρση άν ρεμάτων καιω μεταβατικών ρεμάτων και διατάξεων ρεμάτων και και την ρεμάτων και πλήρη έν ρεμάτων καιαρξη ισχύος – άρση
 .  71/2019,        . . . . .,του π δ οι εργοληπτικές – άρση επιχειρήσεις – άρση που εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγγεγραμμέν ρεμάτων καιες – άρση στοΜΗΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΔΕ. Πρέβεζας
          δεν ρεμάτων και θα πρέπει ν ρεμάτων καια υπερβαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιουν ρεμάτων και τα αν ρεμάτων καιώτατα επιτρεπτά όρια αν ρεμάτων καιεκτέλεστου υπολοί σύμφωνα με: που

 ,        64 .εργολαβικών ρεμάτων και συμβάσεων ρεμάτων και σύμφων ρεμάτων καια με τα ειδικότερα οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο αυτού

22. .    Δ Τεχνική διαδικασία  για την επιλογή και επαγγελματική διαδικασία  για την επιλογή ικανότητα125

    ,     Σε περί σύμφωνα με: πτωση έν ρεμάτων καιωσης – άρση οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και οι παραπάν ρεμάτων καιω ελάχιστες – άρση απαιτήσεις – άρση
 καλύπτον ρεμάτων καιται αθροιστικά     από τα μέλη της – άρση έν ρεμάτων καιωσης – άρση. 

          Οι οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση οφεί σύμφωνα με: λουν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια πληρούν ρεμάτων και τις – άρση απαιτήσεις – άρση τεχν ρεμάτων καιικής – άρση ικαν ρεμάτων καιότητας – άρση που
   100  .  3669/2008,      ορί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται στο άρθρο του Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος καθώς – άρση όπως – άρση έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με: και ισχύει

,      . . .       σήμερα αν ρεμάτων καιά κατηγορί σύμφωνα με: α και τάξη ΜΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: στοιχη με την ρεμάτων και εκτιμώμεν ρεμάτων καιη αξί σύμφωνα με: α της – άρση
     75, 76  78  4412/2016.   σύμβασης – άρση σύμφων ρεμάτων καια με τα άρθρα και του Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος Για τους – άρση οικον ρεμάτων καιομικούς – άρση

  ,        φορεί σύμφωνα με: ς – άρση από κράτη στα οποί σύμφωνα με: α δεν ρεμάτων και τηρούν ρεμάτων καιται επί σύμφωνα με: σημοι κατάλογοι αν ρεμάτων καιαγν ρεμάτων καιωρισμέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και
,           εργοληπτών ρεμάτων και απαιτούν ρεμάτων καιται όλα τα στοιχεί σύμφωνα με: α από τα οποί σύμφωνα με: α αποδεικν ρεμάτων καιύεται ότι έχουν ρεμάτων και

          .εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμεν ρεμάτων καιο από ποσοτική και ποιοτική άποψη

22. .       Ε Πρότυπα διασφάλισης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις ποιότητας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις και πρότυπα περιβαλλοντική διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις
διαχείρισης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις126

Δεν απαιτούνται.

22. .      (  )Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Τ Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τή διαδικασία  για την επιλογή ριξη στις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις ικανότητες – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις άλλωνφορέων Δάνεια εμπειρία

          Όσον ρεμάτων και αφορά τα κριτήρια της – άρση οικον ρεμάτων καιομικής – άρση και χρηματοοικον ρεμάτων καιομικής – άρση επάρκειας – άρση και τα
       ,   κριτήρια σχετικά με την ρεμάτων και τεχν ρεμάτων καιική και επαγγελματική ικαν ρεμάτων καιότητα έν ρεμάτων καιας – άρση οικον ρεμάτων καιομικός – άρση

 ,       ,    φορέας – άρση μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια στηρί σύμφωνα με: ζεται στις – άρση ικαν ρεμάτων καιότητες – άρση άλλων ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και ασχέτως – άρση της – άρση ν ρεμάτων καιομικής – άρση
     .φύσης – άρση των ρεμάτων και δεσμών ρεμάτων και του με αυτούς – άρση    ,     Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση αυτή αποδεικν ρεμάτων καιύουν ρεμάτων και ότι θα έχουν ρεμάτων και

     ,      στη διάθεσή τους – άρση τους – άρση αν ρεμάτων καιαγκαί σύμφωνα με: ους – άρση πόρους – άρση με την ρεμάτων και προσκόμιση της – άρση σχετικής – άρση δέσμευσης – άρση
      .των ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και στην ρεμάτων και ικαν ρεμάτων καιότητα των ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και στηρί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται

           Όσον ρεμάτων και αφορά τα κριτήρια που σχετί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται με τους – άρση τί σύμφωνα με: τλους – άρση σπουδών ρεμάτων και και τα
          επαγγελματικά προσόν ρεμάτων καιτα που ορί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση στ του Μέρους – άρση ΙΙ του

     . 4412/2016     Π.Ε. Πρέβεζαςαραρτήματος – άρση ΧΙΙ του Π.Ε. Πρέβεζαςροσαρτήματος – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ν ρεμάτων και ή με την ρεμάτων και σχετική επαγγελματική
,    ,       εμπειρί σύμφωνα με: α οι οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση μπορούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια βασί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται στις – άρση ικαν ρεμάτων καιότητες – άρση άλλων ρεμάτων και

             φορέων ρεμάτων και μόν ρεμάτων καιο εάν ρεμάτων και οι τελευταί σύμφωνα με: οι θα εκτελέσουν ρεμάτων και τις – άρση εργασί σύμφωνα με: ες – άρση ή τις – άρση υπηρεσί σύμφωνα με: ες – άρση για τις – άρση
    οποί σύμφωνα με: ες – άρση απαιτούν ρεμάτων καιται οι συγκεκριμέν ρεμάτων καιες – άρση ικαν ρεμάτων καιότητες – άρση.

           Όταν ρεμάτων και ο οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση στηρί σύμφωνα με: ζεται στις – άρση ικαν ρεμάτων καιότητες – άρση άλλων ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και όσον ρεμάτων και αφορά τα
       κριτήρια που σχετί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται με την ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομική και χρηματοοικον ρεμάτων καιομική ,  επάρκεια ο

         οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση και αυτοί σύμφωνα με: οι φορεί σύμφωνα με: ς – άρση εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι από κοιν ρεμάτων καιού υπεύθυν ρεμάτων καιοι127   για την ρεμάτων και εκτέλεση
 .της – άρση σύμβασης – άρση

    ,       Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση έν ρεμάτων καιωσης – άρση οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και η έν ρεμάτων καιωση μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια στηρί σύμφωνα με: ζεται στις – άρση
        (    ικαν ρεμάτων καιότητες – άρση των ρεμάτων και συμμετεχόν ρεμάτων καιτων ρεμάτων και στην ρεμάτων και έν ρεμάτων καιωση ή άλλων ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και για τα κριτήρια της – άρση

         οικον ρεμάτων καιομικής – άρση και χρηματοοικον ρεμάτων καιομικής – άρση επάρκειας – άρση και τα κριτήρια σχετικά με την ρεμάτων και
   ).τεχν ρεμάτων καιική και επαγγελματική ικαν ρεμάτων καιότητα

   ,       23  , Η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή ελέγχει σύμφων ρεμάτων καια με τα οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο της – άρση παρούσας – άρση εάν ρεμάτων και
 ,         , οι φορεί σύμφωνα με: ς – άρση στις – άρση ικαν ρεμάτων καιότητες – άρση των ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και προτί σύμφωνα με: θεται ν ρεμάτων καια στηριχθεί σύμφωνα με: ο προσφέρων ρεμάτων και πληρούν ρεμάτων και
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    ,       τα σχετικά κριτήρια επιλογής – άρση και εάν ρεμάτων και συν ρεμάτων καιτρέχουν ρεμάτων και λόγοι αποκλεισμού κατά τα
   . οριζόμεν ρεμάτων καια στην ρεμάτων και παρούσα διακήρυξη

           Η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή απαιτεί σύμφωνα με: από τον ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικό φορέα ν ρεμάτων καια αν ρεμάτων καιτικαταστήσει έν ρεμάτων καιαν ρεμάτων και φορέα
            που δεν ρεμάτων και πληροί σύμφωνα με: σχετικό κριτήριο επιλογής – άρση ή για τον ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: ο συν ρεμάτων καιτρέχουν ρεμάτων και οι λόγοι

   22.   .αποκλεισμού του άρθρου Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της – άρση παρούσας – άρση

   ,        Η αν ρεμάτων καιτικατάσταση του φορέα στις – άρση ικαν ρεμάτων καιότητες – άρση του οποί σύμφωνα με: ου στηρί σύμφωνα με: ζεται ο οικον ρεμάτων καιομικός – άρση
             φορέας – άρση που δεν ρεμάτων και πληροί σύμφωνα με: σχετικό κριτήριο επιλογής – άρση ή για τον ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: ον ρεμάτων και συν ρεμάτων καιτρέχουν ρεμάτων και λόγοι

  ,       ,αποκλεισμού της – άρση παρούσας – άρση γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται κατόπιν ρεμάτων και πρόσκλησης – άρση προς – άρση τον ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικό φορέα
  (30)         εν ρεμάτων καιτός – άρση τριάν ρεμάτων καιτα ημερών ρεμάτων και από την ρεμάτων και ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α κοιν ρεμάτων καιοποί σύμφωνα με: ησης – άρση της – άρση πρόσκλησης – άρση στον ρεμάτων και

 ,        ,  οικον ρεμάτων καιομικό φορέα για κάθε τρί σύμφωνα με: το στις – άρση ικαν ρεμάτων καιότητες – άρση του οποί σύμφωνα με: ου στηρί σύμφωνα με: ζεται στο πλαί σύμφωνα με: σιο
    .      της – άρση παρούσας – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση αν ρεμάτων καιάθεσης – άρση σύμβασης – άρση Ο φορέας – άρση με τον ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: ο αν ρεμάτων καιτικαθί σύμφωνα με: σταται

          .ο φορέας – άρση του προηγούμεν ρεμάτων καιου εδαφί σύμφωνα με: ου δεν ρεμάτων και επιτρέπεται ν ρεμάτων καια αν ρεμάτων καιτικατασταθεί σύμφωνα με: εκ ν ρεμάτων καιέου

   Η εκτέλεση των ρεμάτων και εργασιών ρεμάτων και 128     γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται υποχρεωτικά από τον ρεμάτων και προσφέρον ρεμάτων καιτα ,   ή αν ρεμάτων και η
     ,     προσφορά υποβάλλεται από έν ρεμάτων καιωση οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και από έν ρεμάτων καιαν ρεμάτων και από τους – άρση

   .συμμετέχον ρεμάτων καιτες – άρση στην ρεμάτων και έν ρεμάτων καιωση αυτή

 23:     Άρθρο Αποδεικτικά μέσακριτηρίωνποιοτική διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις επιλογή διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις129

23.1          Κατά την ρεμάτων και υποβολή προσφορών ρεμάτων και οι οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση υποβάλλουν ρεμάτων και το Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκό
   ( ),       79  . 1 Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο Σύμβασης – άρση Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ σύμφων ρεμάτων καια με τα οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο παρ του

. 4412/2016,        ,   ν ρεμάτων και το οποί σύμφωνα με: ο ισοδυν ρεμάτων καιαμεί σύμφωνα με: με εν ρεμάτων καιημερωμέν ρεμάτων καιη υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση με τις – άρση συν ρεμάτων καιέπειες – άρση
 .  1599/1986  ( 75),   του ν ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της ως – άρση  προκαταρκτική διαδικασία  για την επιλογή απόδειξη   προς – άρση αν ρεμάτων καιτικατάσταση των ρεμάτων και

       ,    πιστοποιητικών ρεμάτων και που εκδί σύμφωνα με: δουν ρεμάτων και δημόσιες – άρση αρχές – άρση ή τρί σύμφωνα με: τα μέρη επιβεβαιών ρεμάτων καιον ρεμάτων καιτας – άρση ότι ο εν ρεμάτων και
      :λόγω οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση πληροί σύμφωνα με: τις – άρση ακόλουθες – άρση προϋποθέσεις – άρση

)           22    ,α δεν ρεμάτων και βρί σύμφωνα με: σκεται σε μί σύμφωνα με: α από τις – άρση καταστάσεις – άρση του άρθρου Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της – άρση παρούσας – άρση
)          ,    β πληροί σύμφωνα με: τα σχετικά κριτήρια επιλογής – άρση τα οποί σύμφωνα με: α έχουν ρεμάτων και καθορισθεί σύμφωνα με: σύμφων ρεμάτων καια με το

 22 -   .άρθρο Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Ε. Πρέβεζας της – άρση παρούσας – άρση

        ,    Σε οποιοδήποτε χρον ρεμάτων καιικό σημεί σύμφωνα με: ο κατά τη διάρκεια της – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια ζητηθεί σύμφωνα με: 
          από τους – άρση προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση ν ρεμάτων καια υποβάλλουν ρεμάτων και όλα ή ορισμέν ρεμάτων καια δικαιολογητικά της – άρση επόμεν ρεμάτων καιης – άρση

,         .παραγράφου όταν ρεμάτων και αυτό απαιτεί σύμφωνα με: ται για την ρεμάτων και ορθή διεξαγωγή της – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση

         ,   Το Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ φέρει υπογραφή με ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α εν ρεμάτων καιτός – άρση του χρον ρεμάτων καιικού διαστήματος – άρση κατά το
    . οποί σύμφωνα με: ο μπορούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια υποβάλον ρεμάτων καιται προσφορές – άρση

            Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και στο διάστημα που μεσολαβεί σύμφωνα με: μεταξύ της – άρση ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ας – άρση υπογραφής – άρση του Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ και της – άρση
       καταληκτικής – άρση ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ας – άρση υποβολής – άρση προσφορών ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και επέλθει μεταβολές – άρση στα

 ,    ,   ,      δηλωθέν ρεμάτων καιτα στοιχεί σύμφωνα με: α εκ μέρους – άρση του στο Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ ο οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση αποσύρει την ρεμάτων και
 ,        .   προσφορά του χωρί σύμφωνα με: ς – άρση ν ρεμάτων καια απαιτεί σύμφωνα με: ται απόφαση της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση Στη συν ρεμάτων καιέχεια

        .μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια την ρεμάτων και υποβάλει εκ ν ρεμάτων καιέου με επί σύμφωνα με: καιρο Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ 130.

          Ο οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση δύν ρεμάτων καιαται ν ρεμάτων καια διευκριν ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ζει τις – άρση δηλώσεις – άρση και πληροφορί σύμφωνα με: ες – άρση που
      ,      παρέχει στο Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ με συν ρεμάτων καιοδευτική υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση την ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: α υποβάλλει μαζί σύμφωνα με: με το

. Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ

    ,       ,  Κατά την ρεμάτων και υποβολή του Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ καθώς – άρση και της – άρση συν ρεμάτων καιοδευτικής – άρση υπεύθυν ρεμάτων καιης – άρση δήλωσης – άρση εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι
,           δυν ρεμάτων καιατή με μόν ρεμάτων καιη την ρεμάτων και υπογραφή του κατά περί σύμφωνα με: πτωση εκπροσώπου του οικον ρεμάτων καιομικού

,          φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των ρεμάτων και λόγων ρεμάτων και αποκλεισμού που αν ρεμάτων καιαφέρον ρεμάτων καιται στο άρθρο
22. .1   ,           Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της – άρση παρούσας – άρση για το σύν ρεμάτων καιολο των ρεμάτων και φυσικών ρεμάτων και προσώπων ρεμάτων και που εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι μέλη του
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,          ,διοικητικού διευθυν ρεμάτων καιτικού ή εποπτικού οργάν ρεμάτων καιου του ή έχουν ρεμάτων και εξουσί σύμφωνα με: α εκπροσώπησης – άρση
      λήψης – άρση αποφάσεων ρεμάτων και ή ελέγχου σε αυτόν ρεμάτων και 131.

    ,      ,   Ως – άρση εκπρόσωπος – άρση του οικον ρεμάτων καιομικού φορέα για την ρεμάτων και εφαρμογή του παρόν ρεμάτων καιτος – άρση ν ρεμάτων καιοεί σύμφωνα με: ται ο
  ,         ν ρεμάτων καιόμιμος – άρση εκπρόσωπος – άρση αυτού όπως – άρση προκύπτει από το ισχύον ρεμάτων και καταστατικό ή το πρακτικό

          εκπροσώπησής – άρση του κατά το χρόν ρεμάτων καιο υποβολής – άρση της – άρση προσφοράς – άρση ή το αρμοδί σύμφωνα με: ως – άρση
        εξουσιοδοτημέν ρεμάτων καιο φυσικό πρόσωπο ν ρεμάτων καια εκπροσωπεί σύμφωνα με: τον ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικό φορέα για

        διαδικασί σύμφωνα με: ες – άρση σύν ρεμάτων καιαψης – άρση συμβάσεων ρεμάτων και ή για τη συγκεκριμέν ρεμάτων καιη διαδικασί σύμφωνα με: α σύν ρεμάτων καιαψης – άρση
σύμβασης – άρση132.

     ,  ,   ,  Ο οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση φέρει την ρεμάτων και υποχρέωση ν ρεμάτων καια δηλώσει μέσω του Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ με ακρί σύμφωνα με: βεια
  ,         στην ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή ως – άρση έχουσα την ρεμάτων και αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου για την ρεμάτων και

   τυχόν ρεμάτων και συν ρεμάτων καιδρομή λόγων ρεμάτων και αποκλεισμού133,         την ρεμάτων και κατάστασή του σε σχέση με τους – άρση λόγους – άρση
    73  . 4412/2016    22.    που προβλέπον ρεμάτων καιται στο άρθρο του ν ρεμάτων και και στο άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της – άρση παρούσης – άρση134 και

         ταυτόχρον ρεμάτων καια ν ρεμάτων καια επικαλεσθεί σύμφωνα με: και τυχόν ρεμάτων και ληφθέν ρεμάτων καιτα μέτρα προς – άρση αποκατάσταση της – άρση
 .αξιοπιστί σύμφωνα με: ας – άρση του

 ,           Ε. Πρέβεζαςπισημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται ότι κατά την ρεμάτων και απάν ρεμάτων καιτηση οικον ρεμάτων καιομικού φορέα στο ερώτημα του Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ ή
         άλλου αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: στοιχου εν ρεμάτων καιτύπου ή δήλωσης – άρση για σύν ρεμάτων καιαψη συμφων ρεμάτων καιιών ρεμάτων και με άλλους – άρση

       ,   οικον ρεμάτων καιομικούς – άρση φορεί σύμφωνα με: ς – άρση με στόχο τη στρέβλωση του αν ρεμάτων καιταγων ρεμάτων καιισμού η συν ρεμάτων καιδρομή
,       .  10    73,   περιστάσεων ρεμάτων και όπως – άρση η τριετής – άρση παραγραφή της – άρση παρ του άρθρου περί σύμφωνα με: λόγων ρεμάτων και
,     . 3    44  . 3959/2011 ( ’ 93), αποκλεισμού ή η εφαρμογή της – άρση παρ β του άρθρου του ν ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας αν ρεμάτων καιαλύεται

       .στο σχετικό πεδί σύμφωνα με: ο που προβάλλει κατόπιν ρεμάτων και θετικής – άρση απάν ρεμάτων καιτησης – άρση

          Οι προηγούμεν ρεμάτων καιες – άρση αρν ρεμάτων καιητικές – άρση απαν ρεμάτων καιτήσεις – άρση στο αν ρεμάτων καιωτέρω ερώτημα του Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ ή άλλου
   ,        αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: στοιχου εν ρεμάτων καιτύπου ή δήλωσης – άρση από οικον ρεμάτων καιομικούς – άρση φορεί σύμφωνα με: ς – άρση οι οποί σύμφωνα με: οι εμπί σύμφωνα με: πτουν ρεμάτων και στο

   .  3    44  .  3959/2011,   πεδί σύμφωνα με: ο εφαρμογής – άρση της – άρση παρ β του άρθρου του ν ρεμάτων και δεν ρεμάτων και στοιχειοθετούν ρεμάτων και τον ρεμάτων και
   . ’ /  ’  . 4   73    λόγο αποκλεισμού των ρεμάτων και περ ζ ή και θ της – άρση παρ του άρθρου του παρόν ρεμάτων καιτος – άρση και δεν ρεμάτων και

          απαιτεί σύμφωνα με: ται ν ρεμάτων καια δηλωθούν ρεμάτων και κατά τη συμπλήρωση του Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ και κάθε αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: στοιχου
.εν ρεμάτων καιτύπου

           Όσον ρεμάτων και αφορά τις – άρση υποχρεώσεις – άρση για την ρεμάτων και καταβολή φόρων ρεμάτων και ή εισφορών ρεμάτων και κοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιικής – άρση
 ( . ’  ’  . 2   73  . 4412/2016)   ασφάλισης – άρση περ α και β της – άρση παρ του άρθρου του ν ρεμάτων και αυτές – άρση θεωρεί σύμφωνα με: ται ότι

           δεν ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και αθετηθεί σύμφωνα με: εφόσον ρεμάτων και δεν ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και καταστεί σύμφωνα με: ληξιπρόθεσμες – άρση ή εφόσον ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και υπαχθεί σύμφωνα με: 
    .   ,   σε δεσμευτικό διακαν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιισμό που τηρεί σύμφωνα με: ται Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση αυτή ο οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση

         ,    δεν ρεμάτων και υποχρεούται ν ρεμάτων καια απαν ρεμάτων καιτήσει καταφατικά στο σχετικό πεδί σύμφωνα με: ο του Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ με το οποί σύμφωνα με: ο
          ερωτάται εάν ρεμάτων και ο οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση έχει αν ρεμάτων καιεκπλήρωτες – άρση υποχρεώσεις – άρση όσον ρεμάτων και αφορά στην ρεμάτων και
      ,   ,   καταβολή φόρων ρεμάτων και ή εισφορών ρεμάτων και κοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιικής – άρση ασφάλισης – άρση ή κατά περί σύμφωνα με: πτωση εάν ρεμάτων και έχει

    .αθετήσει τις – άρση παραπάν ρεμάτων καιω υποχρεώσεις – άρση του  135

       ,  Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση υποβολής – άρση προσφοράς – άρση από έν ρεμάτων καιωση οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και το Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκό
   ( ),       .Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιιαί σύμφωνα με: οΈγγραφο Σύμβασης – άρση Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος – άρση της – άρση έν ρεμάτων καιωσης – άρση

         Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση που προσφέρων ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση δηλών ρεμάτων καιει στο Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκό Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιιαί σύμφωνα με: ο
  ( )       ,  Έγγραφο Σύμβασης – άρση Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ την ρεμάτων και πρόθεσή του για αν ρεμάτων καιάθεση υπεργολαβί σύμφωνα με: ας – άρση υποβάλλει

           .μαζί σύμφωνα με: με το δικό του Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ και το Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ του υπεργολάβου

         Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση που προσφέρων ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση στηρί σύμφωνα με: ζεται στις – άρση ικαν ρεμάτων καιότητες – άρση εν ρεμάτων καιός – άρση
              ,ή περισσότερων ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και υποβάλλει μαζί σύμφωνα με: με το δικό του Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ και το Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ κάθε φορέα

    .στις – άρση ικαν ρεμάτων καιότητες – άρση του οποί σύμφωνα με: ου στηρί σύμφωνα με: ζεται

,         Τέλος – άρση επισημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται ότι οι προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση δηλών ρεμάτων καιουν ρεμάτων και το αν ρεμάτων καιεκτέλεστο υπόλοιπο
    εργολαβικών ρεμάτων και συμβάσεων ρεμάτων και στο Μέρος – άρση IV  ,    («  του Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιότητα Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Οικον ρεμάτων καιομική και

 »),   «    Χρηματοοικον ρεμάτων καιομική Ε. Πρέβεζαςπάρκεια στο πεδί σύμφωνα με: ο Λοιπές – άρση οικον ρεμάτων καιομικές – άρση ή χρηματοοικον ρεμάτων καιομικές – άρση
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».απαιτήσεις – άρση

23.2.   (  )Δικαιολογητικά Αποδεικτικά μέσα

        ,   Το δικαί σύμφωνα με: ωμα συμμετοχής – άρση και οι όροι και προϋποθέσεις – άρση συμμετοχής – άρση όπως – άρση ορί σύμφωνα με: στηκαν ρεμάτων και
  21  22  , :στα άρθρα και της – άρση παρούσας – άρση κρί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται

)     ,     , α κατά την ρεμάτων και υποβολή της – άρση προσφοράς – άρση με την ρεμάτων και υποβολή του Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ
)      ,     4.2 (β κατά την ρεμάτων και υποβολή των ρεμάτων και δικαιολογητικών ρεμάτων και κατακύρωσης – άρση σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο α

 )  έως – άρση δ και
)      ,      .  ’   .  3 γ κατά την ρεμάτων και εξέταση της – άρση υπεύθυν ρεμάτων καιης – άρση δήλωσης – άρση σύμφων ρεμάτων καια με την ρεμάτων και περ γ της – άρση παρ του

 105  .4412/16,    4.2  ( )  .άρθρου του ν ρεμάτων και και στο άρθρο ε της – άρση παρούσας – άρση

         Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση που προσφέρων ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση ή έν ρεμάτων καιωση αυτών ρεμάτων και  στηρί σύμφωνα με: ζεται στις – άρση
ικαν ρεμάτων καιότητες – άρση  ,      22.   ,   άλλων ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο ΣΤ της – άρση παρούσας – άρση οι φορεί σύμφωνα με: ς – άρση στην ρεμάτων και

          ,ικαν ρεμάτων καιότητα των ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και στηρί σύμφωνα με: ζεται ο προσφέρων ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση ή έν ρεμάτων καιωση αυτών ρεμάτων και
        υποχρεούν ρεμάτων καιται στην ρεμάτων και υποβολή των ρεμάτων και δικαιολογητικών ρεμάτων και που αποδεικν ρεμάτων καιύουν ρεμάτων και ότι δεν ρεμάτων και

      22       συν ρεμάτων καιτρέχουν ρεμάτων και οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της – άρση παρούσας – άρση και ότι πληρούν ρεμάτων και τα
     (  22  – ).σχετικά κριτήρια επιλογής – άρση κατά περί σύμφωνα με: πτωση άρθρου Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Ε. Πρέβεζας

         Οι οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση δεν ρεμάτων και υποχρεούν ρεμάτων καιται ν ρεμάτων καια υποβάλλουν ρεμάτων και δικαιολογητικά ή άλλα
 ,            αποδεικτικά στοιχεί σύμφωνα με: α αν ρεμάτων και και στο μέτρο που η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή έχει τη δυν ρεμάτων καιατότητα ν ρεμάτων καια

          λαμβάν ρεμάτων καιει τα πιστοποιητικά ή τις – άρση συν ρεμάτων καιαφεί σύμφωνα με: ς – άρση πληροφορί σύμφωνα με: ες – άρση απευθεί σύμφωνα με: ας – άρση μέσω πρόσβασης – άρση σε
      -   ,   εθν ρεμάτων καιική βάση δεδομέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και σε οποιοδήποτε κράτος – άρση μέλος – άρση της – άρση Έν ρεμάτων καιωσης – άρση η οποί σύμφωνα με: α διατί σύμφωνα με: θεται

,     ,    ,  δωρεάν ρεμάτων και όπως – άρση εθν ρεμάτων καιικό μητρώο συμβάσεων ρεμάτων και εικον ρεμάτων καιικό φάκελο επιχεί σύμφωνα με: ρησης – άρση ηλεκτρον ρεμάτων καιικό
     .     σύστημα αποθήκευσης – άρση εγγράφων ρεμάτων και ή σύστημα προεπιλογής – άρση Η δήλωση για την ρεμάτων και πρόσβαση

         σε εθν ρεμάτων καιική βάση δεδομέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και εμπεριέχεται στο Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκό Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο Σύμβασης – άρση
( ).  Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ            Η δήλωση για την ρεμάτων και πρόσβαση σε εθν ρεμάτων καιική βάση δεδομέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και εμπεριέχεται στο

    ( ),      Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκό Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο Σύμβασης – άρση Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ στο οποί σύμφωνα με: ο περιέχον ρεμάτων καιται επί σύμφωνα με: σης – άρση οι
      ,    πληροφορί σύμφωνα με: ες – άρση που απαιτούν ρεμάτων καιται για τον ρεμάτων και συγκεκριμέν ρεμάτων καιο σκοπό όπως – άρση η ηλεκτρον ρεμάτων καιική

   ,    ,  , διεύθυν ρεμάτων καιση της – άρση βάσης – άρση δεδομέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και τυχόν ρεμάτων και δεδομέν ρεμάτων καια αν ρεμάτων καιαγν ρεμάτων καιώρισης – άρση και κατά περί σύμφωνα με: πτωση η
  . απαραί σύμφωνα με: τητη δήλωση συν ρεμάτων καιαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεσης – άρση

       ,   Οι οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση δεν ρεμάτων και υποχρεούν ρεμάτων καιται ν ρεμάτων καια υποβάλουν ρεμάτων και δικαιολογητικά όταν ρεμάτων και η
           .αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή που έχει αν ρεμάτων καιαθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά

      23.3  23.10  ,  Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα του άρθρου έως – άρση της – άρση παρούσας – άρση υποβάλλον ρεμάτων καιται
  ,         4.2  ( )  και γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται αποδεκτά σύμφων ρεμάτων καια με τα αν ρεμάτων καιαλυτικά οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο β της – άρση

.παρούσας – άρση         Τα αποδεικτικά έγγραφα συν ρεμάτων καιτάσσον ρεμάτων καιται στην ρεμάτων και ελλην ρεμάτων καιική γλώσσα ή
          συν ρεμάτων καιοδεύον ρεμάτων καιται από επί σύμφωνα με: σημη μετάφρασή τους – άρση στην ρεμάτων και ελλην ρεμάτων καιική γλώσσα σύμφων ρεμάτων καια με το

 6   .  άρθρο της – άρση παρούσας – άρση        ,  Η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια ζητεί σύμφωνα με: από προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση σε
       ,    οποιοδήποτε χρον ρεμάτων καιικό σημεί σύμφωνα με: ο κατά τη διάρκεια της – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση ν ρεμάτων καια υποβάλλουν ρεμάτων και όλα ή

 ,         ορισμέν ρεμάτων καια δικαιολογητικά όταν ρεμάτων και αυτό απαιτεί σύμφωνα με: ται για την ρεμάτων και ορθή διεξαγωγή της – άρση
.διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση

23.3        22 .  Δικαιολογητικά μησυνδρομή διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις λόγωναποκλεισμού του άρθρου Α

  ,       Ο προσωριν ρεμάτων καιός – άρση αν ρεμάτων καιάδοχος – άρση κατόπιν ρεμάτων και σχετικής – άρση ηλεκτρον ρεμάτων καιικής – άρση πρόσκλησης – άρση από την ρεμάτων και
 ,     ,    αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή υποβάλλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά τα ειδικότερα

   4.2  οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο της – άρση παρούσας – άρση136:

          Για την ρεμάτων και απόδειξη της – άρση μη συν ρεμάτων καιδρομής – άρση των ρεμάτων και λόγων ρεμάτων και αποκλεισμού του  22 ,  άρθρου Α ο
      προσωριν ρεμάτων καιός – άρση αν ρεμάτων καιάδοχος – άρση υποβάλλει αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: στοιχα τα  :παρακάτω δικαιολογητικά
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( )α    για την ρεμάτων και  .1   22  παράγραφοΑ του άρθρου της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις παρούσας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις: 

    απόσπασμα του ποινικού μητρώου ,   ,    ή ελλεί σύμφωνα με: ψει αυτού ισοδύν ρεμάτων καιαμου εγγράφου που
        -    εκδί σύμφωνα με: δεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – άρση μέλους – άρση ή της – άρση χώρας – άρση

           , καταγωγής – άρση ή της – άρση χώρας – άρση όπου εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγκατεστημέν ρεμάτων καιος – άρση ο εν ρεμάτων και λόγω οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση από
       το οποί σύμφωνα με: ο προκύπτει ότι πληρούν ρεμάτων καιται αυτές – άρση οι προϋποθέσεις – άρση,      που ν ρεμάτων καια έχει εκδοθεί σύμφωνα με: έως – άρση

 (3)      τρεις – άρση μήν ρεμάτων καιες – άρση πριν ρεμάτων και από την ρεμάτων και υποβολή του137.       Η υποχρέωση προσκόμισης – άρση του ως – άρση άν ρεμάτων καιω
           αποσπάσματος – άρση αφορά και τα πρόσωπα των ρεμάτων και τελευταί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και τεσσάρων ρεμάτων και εδαφί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και της – άρση

 .1   22.παραγράφου Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του άρθρου

( )β     .2   22:για την παράγραφο Α του άρθρου      πιστοποιητικό που εκδί σύμφωνα με: δεται από την ρεμάτων και
     -   ,      αρμόδια αρχή του οικεί σύμφωνα με: ου κράτους – άρση μέλους – άρση ή χώρας – άρση περί σύμφωνα με: του ότι έχουν ρεμάτων και εκπληρωθεί σύμφωνα με: οι

   ,      υποχρεώσεις – άρση του οικον ρεμάτων καιομικού φορέα όσον ρεμάτων και αφορά στην ρεμάτων και καταβολή φόρων ρεμάτων και (φορολογική διαδικασία  για την επιλογή 
)ενημερότητα        και στην ρεμάτων και καταβολή των ρεμάτων και εισφορών ρεμάτων και κοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιικής – άρση ασφάλισης – άρση

(  )ασφαλιστική διαδικασία  για την επιλογή ενημερότητα 138,       σύμφων ρεμάτων καια με την ρεμάτων και ισχύουσα ν ρεμάτων καιομοθεσί σύμφωνα με: α του κράτους – άρση
     ,εγκατάστασης – άρση ή την ρεμάτων και ελλην ρεμάτων καιική ν ρεμάτων καιομοθεσί σύμφωνα με: α αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: στοιχα        που ν ρεμάτων καια εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εν ρεμάτων και ισχύ κατά το

  ,  ,         χρόν ρεμάτων καιο υποβολής – άρση του άλλως – άρση στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση που δεν ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαφέρεται σε αυτό χρόν ρεμάτων καιος – άρση
,       (3)      ισχύος – άρση που ν ρεμάτων καια έχει εκδοθεί σύμφωνα με: έως – άρση τρεις – άρση μήν ρεμάτων καιες – άρση πριν ρεμάτων και από την ρεμάτων και υποβολή του139.

   Για τους – άρση προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση        που εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγκατεστημέν ρεμάτων καιοι ή εκτελούν ρεμάτων και έργα στην ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςλλάδα τα
    :σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλον ρεμάτων καιται εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι

1)β    ,  πιστοποιητικό φορολογική διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις ενημερότητας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις    που εκδί σύμφωνα με: δεται από την ρεμάτων και
    (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιεξάρτητη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή Δημοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςσόδων ρεμάτων και . . . .),Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΕ. Πρέβεζας        για τον ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικό φορέα και για τις – άρση

           .  κοιν ρεμάτων καιοπραξί σύμφωνα με: ες – άρση στις – άρση οποί σύμφωνα με: ες – άρση συμμετέχει για τα δημόσια έργα που εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι σε εξέλιξη Οι
     αλλοδαποί σύμφωνα με: προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση θα υποβάλλουν ρεμάτων και υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση140     περί σύμφωνα με: του ότι δεν ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και
    .      υποχρέωση καταβολής – άρση φόρων ρεμάτων και στην ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςλλάδα Σε περί σύμφωνα με: πτωση που έχουν ρεμάτων και τέτοια υποχρέωση

      . . . .θα υποβάλλουν ρεμάτων και σχετικό αποδεικτικό της – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΕ. Πρέβεζας

2)β    πιστοποιητικό ασφαλιστική διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις ενημερότητας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις      που εκδί σύμφωνα με: δεται από τον ρεμάτων και e- .Ε. ΠρέβεζαςΦΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας
       Η ασφαλιστική εν ρεμάτων καιημερότητα καλύπτει τις – άρση ασφαλιστικές – άρση υποχρεώσεις – άρση του

   )        προσφέρον ρεμάτων καιτος – άρση οικον ρεμάτων καιομικού φορέα α ως – άρση φυσικό ή ν ρεμάτων καιομικό πρόσωπο για το προσωπικό
    ,  )         τους – άρση με σχέση εξαρτημέν ρεμάτων καιης – άρση εργασί σύμφωνα με: ας – άρση β για έργα που εκτελεί σύμφωνα με: μόν ρεμάτων καιος – άρση του ή σε

   )    -      κοιν ρεμάτων καιοπραξί σύμφωνα με: α καθώς – άρση και γ για τα στελέχη μηχαν ρεμάτων καιικούς – άρση του που στελεχών ρεμάτων καιουν ρεμάτων και το πτυχί σύμφωνα με: ο
         της – άρση εργοληπτικής – άρση επιχεί σύμφωνα με: ρησης – άρση και που έχουν ρεμάτων και υποχρέωση ασφάλισης – άρση στον ρεμάτων και eΕ. ΠρέβεζαςΦΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

(    – ).       τομέας – άρση πρώην ρεμάτων και Ε. ΠρέβεζαςΤΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΤΜΕ. ΠρέβεζαςΔΕ. Πρέβεζας Οι εγκατεστημέν ρεμάτων καιοι στην ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςλλάδα οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση
    (   υποβάλλουν ρεμάτων και αποδεικτικό ασφαλιστικής – άρση εν ρεμάτων καιημερότητας – άρση κύριας – άρση και επικουρικής – άρση

)         .   ασφάλισης – άρση για το προσωπικό τους – άρση με σχέση εξαρτημέν ρεμάτων καιης – άρση εργασί σύμφωνα με: ας – άρση Δεν ρεμάτων και αποτελούν ρεμάτων και
    ,   απόδειξη εν ρεμάτων καιημερότητας – άρση της – άρση προσφέρουσας – άρση εταιρί σύμφωνα με: ας – άρση αποδεικτικά ασφαλιστικής – άρση

           εν ρεμάτων καιημερότητας – άρση των ρεμάτων και φυσικών ρεμάτων και προσώπων ρεμάτων και που στελεχών ρεμάτων καιουν ρεμάτων και το πτυχί σύμφωνα με: ο της – άρση εταιρί σύμφωνα με: ας – άρση ως – άρση
.    (    ),   εταί σύμφωνα με: ροι Οι αλλοδαποί σύμφωνα με: προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση φυσικά και ν ρεμάτων καιομικά πρόσωπα που δεν ρεμάτων και υποβάλουν ρεμάτων και

  ,         τα άν ρεμάτων καιω αποδεικτικά υποβάλλουν ρεμάτων και υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση περί σύμφωνα με: του ότι δεν ρεμάτων και απασχολούν ρεμάτων και
,         προσωπικό για το οποί σύμφωνα με: ο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης – άρση σε ημεδαπούς – άρση ασφαλιστικούς – άρση

.     ,     οργαν ρεμάτων καιισμούς – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και απασχολούν ρεμάτων και τέτοιο προσωπικό πρέπει ν ρεμάτων καια υποβάλλουν ρεμάτων και σχετικό
      αποδεικτικό ασφαλιστικής – άρση εν ρεμάτων καιημερότητας – άρση εκδιδόμεν ρεμάτων καιο από τον ρεμάτων και e . Ε. ΠρέβεζαςΦΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

3)  β υπεύθυνη δή διαδικασία  για την επιλογή λωση         του προσφέρον ρεμάτων καιτος – άρση ότι δεν ρεμάτων και έχει εκδοθεί σύμφωνα με: δικαστική ή διοικητική
           απόφαση με τελεσί σύμφωνα με: δικη και δεσμευτική ισχύ για την ρεμάτων και αθέτηση των ρεμάτων και υποχρεώσεών ρεμάτων και του

        . όσον ρεμάτων και αφορά στην ρεμάτων και καταβολή φόρων ρεμάτων και ή εισφορών ρεμάτων και κοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιικής – άρση ασφάλισης – άρση

( )γ    για την ρεμάτων και  .4( )   22παράγραφο Α β του άρθρου 141:     πιστοποιητικό που εκδί σύμφωνα με: δεται από την ρεμάτων και
        -   ,αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του οικεί σύμφωνα με: ου κράτους – άρση μέλους – άρση ή χώρας – άρση    που ν ρεμάτων καια έχει

   (3)      εκδοθεί σύμφωνα με: έως – άρση τρεις – άρση μήν ρεμάτων καιες – άρση πριν ρεμάτων και από την ρεμάτων και υποβολή του142. 

           :Για τους – άρση οικον ρεμάτων καιομικούς – άρση φορεί σύμφωνα με: ς – άρση που εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγκαταστημέν ρεμάτων καιοι ή εκτελούν ρεμάτων και έργα στην ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςλλάδα

44





1)γ  «    »Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστική διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Φερεγγυότητας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις 143,    με το οποί σύμφωνα με: ο
     ,   ,  βεβαιών ρεμάτων καιεται ότι δεν ρεμάτων και τελούν ρεμάτων και υπό πτώχευση πτωχευτικό συμβιβασμό αν ρεμάτων καιαγκαστική

,              διαχεί σύμφωνα με: ριση δεν ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και υπαχθεί σύμφωνα με: σε διαδικασί σύμφωνα με: α εξυγί σύμφωνα με: αν ρεμάτων καισης – άρση καθώς – άρση και ότι το ν ρεμάτων καιομικό
        .    πρόσωπο δεν ρεμάτων και έχει τεθεί σύμφωνα με: υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση Το εν ρεμάτων και λόγω

         πιστοποιητικό εκδί σύμφωνα με: δεται από το αρμόδιο πρωτοδικεί σύμφωνα με: ο της – άρση έδρας – άρση του οικον ρεμάτων καιομικού
. φορέα

2)γ  π   . . . .        ιστοποιητικό του Γ ΕΜΗ από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό
          πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των

.εταίρων     ,     .    σύμφων ρεμάτων καια με τις – άρση κεί σύμφωνα με: μεν ρεμάτων καιες – άρση διατάξεις – άρση ως – άρση κάθε φορά ισχύουν ρεμάτων και Τα φυσικά
        . πρόσωπα δεν ρεμάτων και υποβάλλουν ρεμάτων και πιστοποιητικό περί σύμφωνα με: μη θέσης – άρση σε εκκαθάριση

3)γ     “  /  ”εκτύπωση της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις καρτέλας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ τοιχεία Μητρώου Επιχείρησης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις   από την
      ,ηλεκτρονική διαδικασία  για την επιλογή πλατφόρμα της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Ανεξάρτητης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Αρχή διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Δημοσίων Εσόδων  όπως – άρση

   taxisnet,           αυτά εμφαν ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται στο από την ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: α ν ρεμάτων καια προκύπτει η μη αν ρεμάτων καιαστολή της – άρση
  .επιχειρηματικής – άρση δραστηριότητάς – άρση τους – άρση

      ,    Π.Ε. Πρέβεζαςροκειμέν ρεμάτων καιου για τα σωματεί σύμφωνα με: α και τους – άρση συν ρεμάτων καιεταιρισμούς – άρση το Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιιαί σύμφωνα με: ο Π.Ε. Πρέβεζαςιστοποιητικό
         ,Δικαστικής – άρση Φερεγγυότητας – άρση εκδί σύμφωνα με: δεται για τα σωματεί σύμφωνα με: α από το αρμόδιο Π.Ε. Πρέβεζαςρωτοδικεί σύμφωνα με: ο

          31.12.2019   και για τους – άρση συν ρεμάτων καιεταιρισμούς – άρση για το χρον ρεμάτων καιικό διάστημα έως – άρση τις – άρση από το
        . . . .Ε. Πρέβεζαςιρην ρεμάτων καιοδικεί σύμφωνα με: ο και μετά την ρεμάτων και παραπάν ρεμάτων καιω ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α από το Γ Ε. ΠρέβεζαςΜΗ

( )δ    -         . ( ), ( )  ( ) Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και το κράτος – άρση μέλος – άρση ή χώρα δεν ρεμάτων και εκδί σύμφωνα με: δει τα υπό των ρεμάτων και περ α β και γ πιστοποιητικά
            1  2  4 ( )ή όπου τα πιστοποιητικά αυτά δεν ρεμάτων και καλύπτουν ρεμάτων και όλες – άρση τις – άρση περιπτώσεις – άρση υπό και και β

  22 ,          του άρθρου Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια αν ρεμάτων καιτικαθί σύμφωνα με: σταται από έν ρεμάτων καιορκη
 ,   -         , βεβαί σύμφωνα με: ωση ή στα κράτη μέλη ή στις – άρση χώρες – άρση όπου δεν ρεμάτων και προβλέπεται έν ρεμάτων καιορκη βεβαί σύμφωνα με: ωση από
        υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση του εν ρεμάτων καιδιαφερομέν ρεμάτων καιου εν ρεμάτων καιώπιον ρεμάτων και αρμόδιας – άρση δικαστικής – άρση ή διοικητικής – άρση

,         αρχής – άρση συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργαν ρεμάτων καιισμού του
            κράτους – άρση μέλους – άρση ή της – άρση χώρας – άρση καταγωγής – άρση ή της – άρση χώρας – άρση όπου εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγκατεστημέν ρεμάτων καιος – άρση ο

 .οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση

          Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση αυτή οι αρμόδιες – άρση δημόσιες – άρση αρχές – άρση παρέχουν ρεμάτων και επί σύμφωνα με: σημη δήλωση στην ρεμάτων και
            οποί σύμφωνα με: α αν ρεμάτων καιαφέρεται ότι δεν ρεμάτων και εκδί σύμφωνα με: δον ρεμάτων καιται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της – άρση παρούσας – άρση

             παραγράφου ή ότι τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν ρεμάτων και καλύπτουν ρεμάτων και όλες – άρση τις – άρση
      1  2  4 ( )   22    περιπτώσεις – άρση που αν ρεμάτων καιαφέρον ρεμάτων καιται στα υπό και και β του άρθρου Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της – άρση παρούσας – άρση

        Οι επί σύμφωνα με: σημες – άρση δηλώσεις – άρση καθί σύμφωνα με: σταν ρεμάτων καιται διαθέσιμες – άρση μέσω του επιγραμμικού αποθετηρί σύμφωνα με: ου
 (e-Certis)πιστοποιητικών ρεμάτων και  144   81  . 4412/2016.του άρθρου του ν ρεμάτων και

( )ε       Για τις – άρση λοιπές – άρση περιπτώσεις – άρση της – άρση  .4   22παραγράφου Α του άρθρου 145, υποβάλλεται
          υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση του προσφέρον ρεμάτων καιτος – άρση ότι δεν ρεμάτων και συν ρεμάτων καιτρέχουν ρεμάτων και στο πρόσωπό του οι
  οριζόμεν ρεμάτων καιοι λόγοι αποκλεισμού146.

   Ε. Πρέβεζαςιδικά για την ρεμάτων και     .4    22περίπτωση θ της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις παραγράφου Α του άρθρου 147,   για τις – άρση
      . . .  εργοληπτικές – άρση επιχειρήσεις – άρση που εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγγεγραμμέν ρεμάτων καιες – άρση στο ΜΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας υποβάλλον ρεμάτων καιται
        ( ,  ,πιστοποιητικά χορηγούμεν ρεμάτων καια από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορεί σύμφωνα με: ς – άρση ΤΕ. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας ΓΕ. ΠρέβεζαςΩΤΕ. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας

),  Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΤΕ. ΠρέβεζαςΜ     όπως – άρση προβλέπεται στη με .  15/ /24298/28.07.2005 (  1105)  αριθ Δ οικ Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν΄ όλη τη διάρκεια της ,απόφαση
  ,  ,περί σύμφωνα με: εν ρεμάτων καιημερότητας – άρση πτυχί σύμφωνα με: ου όπως – άρση ισχύει        από τα οποί σύμφωνα με: α αποδεικν ρεμάτων καιύεται ότι τα πρόσωπα

   . . .      ,   με βεβαί σύμφωνα με: ωση του ΜΕ. ΠρέβεζαςΚ που στελεχών ρεμάτων καιουν ρεμάτων και την ρεμάτων και εργοληπτική επιχεί σύμφωνα με: ρηση δεν ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και
   .διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα

         65  . .  71/2019 Μετά τη λήξη ισχύος – άρση των ρεμάτων και μεταβατικών ρεμάτων και διατάξεων ρεμάτων και του άρθρου του π δ και
       ,     την ρεμάτων και πλήρη έν ρεμάτων καιαρξη ισχύος – άρση των ρεμάτων και διατάξεών ρεμάτων και του τελευταί σύμφωνα με: ου για τις – άρση εγγεγραμμέν ρεμάτων καιες – άρση στο

. . . . . .  ,        ΜΗΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΔΕ. Πρέβεζας εργοληπτικές – άρση επιχειρήσεις – άρση η μη συν ρεμάτων καιδρομή του ως – άρση άν ρεμάτων καιω λόγου αποκλεισμού
   ,      περί σύμφωνα με: σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος – άρση αποδεικν ρεμάτων καιύεται με την ρεμάτων και υποβολή του
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           ,πιστοποιητικού του Τμήματος – άρση ΙΙ του εν ρεμάτων και λόγω μητρώου που συν ρεμάτων καιιστά επί σύμφωνα με: σημο κατάλογο
       47    . .σύμφων ρεμάτων καια με τα ειδικότερα προβλεπόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο του ως – άρση άν ρεμάτων καιω π δ

 ( )ζ       22. .9.   ,  Για την ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση του άρθρου Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας της – άρση παρούσας – άρση διακήρυξης – άρση υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση
          .του προσφέρον ρεμάτων καιτος – άρση ότι δεν ρεμάτων και έχει εκδοθεί σύμφωνα με: σε βάρος – άρση του απόφαση αποκλεισμού

23.4        Δικαιολογητικά απόδειξης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις καταλληλότητας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις για την άσκηση της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις
    22.επαγγελματική διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις δραστηριότητας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις του άρθρου Β’ 

( )α          Όσον ρεμάτων και αφορά την ρεμάτων και καταλληλότητα για την ρεμάτων και άσκηση της – άρση επαγγελματικής – άρση
,        δραστηριότητας – άρση οι προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση που εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγκατεστημέν ρεμάτων καιοι στην ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςλλάδα υποβάλλουν ρεμάτων και

   . .  βεβαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής – άρση στο ΜΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας       ,μέχρι τη λήξη της – άρση μεταβατικής – άρση περιόδου ισχύος – άρση
    65   . .  71/2019,        σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο του π δ και από την ρεμάτων και πλήρη έν ρεμάτων καιαρξη ισχύος – άρση του

        τελευταί σύμφωνα με: ου βεβαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής – άρση στο Τμήμα Ι του Μητρώου Ε. Πρέβεζαςργοληπτικών ρεμάτων και
   ( . . . . .)Ε. Πρέβεζαςπιχειρήσεων ρεμάτων και Δημοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και Έργων ρεμάτων και ΜΗΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΔΕ. Πρέβεζας 148,      ή βεβαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής – άρση στα Μητρώα

 ,   ,Π.Ε. Πρέβεζαςεριφερειακών ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιοτήτων ρεμάτων και αν ρεμάτων καιά περί σύμφωνα με: πτωση    στην ρεμάτων και κατηγορί σύμφωνα με: α ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ με
προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ) 362.903,22€ (εργασίες, Γ.Ε.,Ο.Ε., απρόβλεπτα).

( )β            Οι προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση που εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγκατεστημέν ρεμάτων καιοι σε λοιπά κράτη μέλη της – άρση Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκής – άρση
        Έν ρεμάτων καιωσης – άρση προσκομί σύμφωνα με: ζουν ρεμάτων και τις – άρση δηλώσεις – άρση και πιστοποιητικά που περιγράφον ρεμάτων καιται στο

 Π.Ε. Πρέβεζαςαράρτημα XI     . 4412/2016.του Π.Ε. Πρέβεζαςροσαρτήματος – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του ν ρεμάτων και

( )γ           Οι προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση που εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγκατεστημέν ρεμάτων καιοι σε κράτος – άρση μέλος – άρση του Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκού
  ( . . )           Οικον ρεμάτων καιομικού Χώρου Ε. ΠρέβεζαςΟΧ ή σε τρί σύμφωνα με: τες – άρση χώρες – άρση που έχουν ρεμάτων και υπογράψει και κυρώσει τη

,            ΣΔΣ στο βαθμό που η υπό αν ρεμάτων καιάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Π.Ε. Πρέβεζαςαραρτήματα
1, 2, 4 , 5, 6  7          και και τις – άρση γεν ρεμάτων καιικές – άρση σημειώσεις – άρση του σχετικού με την ρεμάτων και Έν ρεμάτων καιωση Π.Ε. Πρέβεζαςροσαρτήματος – άρση
I    ,          της – άρση ως – άρση άν ρεμάτων καιω Συμφων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ας – άρση ή σε τρί σύμφωνα με: τες – άρση χώρες – άρση που δεν ρεμάτων και εμπί σύμφωνα με: πτουν ρεμάτων και στην ρεμάτων και προηγούμεν ρεμάτων καιη

           περί σύμφωνα με: πτωση και έχουν ρεμάτων και συν ρεμάτων καιάψει διμερεί σύμφωνα με: ς – άρση ή πολυμερεί σύμφωνα με: ς – άρση συμφων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ες – άρση με την ρεμάτων και Έν ρεμάτων καιωση σε
    ,   θέματα διαδικασιών ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάθεσης – άρση δημοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και συμβάσεων ρεμάτων και προσκομί σύμφωνα με: ζουν ρεμάτων και πιστοποιητικό

    .      αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: στοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση που χώρα δεν ρεμάτων και
  ,          τηρεί σύμφωνα με: τέτοιο μητρώο το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια αν ρεμάτων καιτικαθί σύμφωνα με: σταται από

  ,    -         έν ρεμάτων καιορκη βεβαί σύμφωνα με: ωση ή στα κράτη μέλη ή στις – άρση χώρες – άρση όπου δεν ρεμάτων και προβλέπεται έν ρεμάτων καιορκη
,         βεβαί σύμφωνα με: ωση από υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση του εν ρεμάτων καιδιαφερομέν ρεμάτων καιου εν ρεμάτων καιώπιον ρεμάτων και αρμόδιας – άρση δικαστικής – άρση ή

 ,       διοικητικής – άρση αρχής – άρση συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
          οργαν ρεμάτων καιισμού της – άρση χώρας – άρση καταγωγής – άρση ή της – άρση χώρας – άρση όπου εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγκατεστημέν ρεμάτων καιος – άρση ο
 ,           οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση ότι δεν ρεμάτων και τηρεί σύμφωνα με: ται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί σύμφωνα με: τη δραστηριότητα

  21  .του άρθρου της – άρση παρούσας – άρση

      ), )  )  ,   Τα ως – άρση άν ρεμάτων καιω δικαιολογητικά υπό α β και γ γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται αποδεκτά εφόσον ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και εκδοθεί σύμφωνα με: 
  (30)       ,     έως – άρση τριάν ρεμάτων καιτα εργάσιμες – άρση ημέρες – άρση πριν ρεμάτων και από την ρεμάτων και υποβολή τους – άρση εκτός – άρση αν ρεμάτων και σύμφων ρεμάτων καια με τις – άρση

        ειδικότερες – άρση διατάξεις – άρση έκδοσης – άρση αυτών ρεμάτων και προβλέπεται συγκεκριμέν ρεμάτων καιος – άρση χρόν ρεμάτων καιος – άρση ισχύος – άρση και
      εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι σε ισχύ κατά την ρεμάτων και υποβολή τους – άρση149

23.5       Δικαιολογητικά Οικονομική διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις και Χρηματοοικονομική διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Επάρκειας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις του
 22.άρθρου Γ

       Η οικον ρεμάτων καιομική και χρηματοοικον ρεμάτων καιομική επάρκεια των ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και
:αποδεικν ρεμάτων καιύεται

( )α        . .    . . . . .:για τις – άρση εγγεγραμμέν ρεμάτων καιες – άρση εργοληπτικές – άρση επιχειρήσεις – άρση στοΜΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας ή στοΜΗΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΔΕ. Πρέβεζας

       . . . ,      εί σύμφωνα με: τε από τη βεβαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής – άρση στο ΜΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας η οποί σύμφωνα με: α αποτελεί σύμφωνα με: τεκμήριο των ρεμάτων και
  ,        ,πληροφοριών ρεμάτων και που περιέχει μέχρι τη λήξη της – άρση μεταβατικής – άρση περιόδου ισχύος – άρση
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    65  . . 71/2019,       σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο του π δ και από την ρεμάτων και πλήρη έν ρεμάτων καιαρξη ισχύος – άρση του
,         τελευταί σύμφωνα με: ου βεβαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής – άρση στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Ε. Πρέβεζαςργοληπτικών ρεμάτων και

   ( . . . . .)Ε. Πρέβεζαςπιχειρήσεων ρεμάτων και Δημοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων καιΈργων ρεμάτων και ΜΗΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΔΕ. Πρέβεζας
 ,         22.     εί σύμφωνα με: τε στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση που οι απαιτήσεις – άρση του άρθρου Γ δεν ρεμάτων και καλύπτον ρεμάτων καιται από

     ,         την ρεμάτων και ως – άρση άν ρεμάτων καιω βεβαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής – άρση με την ρεμάτων και υποβολή εν ρεμάτων καιός – άρση ή περισσότερων ρεμάτων και από τα
 αποδεικτικά μέσα        που προβλέπον ρεμάτων καιται στο Μέρος – άρση Ι του Π.Ε. Πρέβεζαςαραρτήματος – άρση ΧΙΙ

(      )      .Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής – άρση του Π.Ε. Πρέβεζαςροσαρτήματος – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του ν ρεμάτων και
4412/2016. 

  ,           Σε κάθε περί σύμφωνα με: πτωση η βεβαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής – άρση μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια υποβάλλεται για την ρεμάτων και απόδειξη
       μόν ρεμάτων καιο ορισμέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και απαιτήσεων ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικής – άρση και χρηματοοικον ρεμάτων καιομικής – άρση επάρκειας – άρση του

 22. ,          άρθρου Γ εν ρεμάτων καιώ για την ρεμάτων και απόδειξη των ρεμάτων και λοιπών ρεμάτων και απαιτήσεων ρεμάτων και μπορούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια
        προσκομί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται έν ρεμάτων καια ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα   που προβλέπον ρεμάτων καιται στο

      .  4412/2016,       Μέρος – άρση Ι του Π.Ε. Πρέβεζαςαραρτήματος – άρση ΧΙΙ του ν ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάλογα με την ρεμάτων και τιθέμεν ρεμάτων καιη στο άρθρο
22.  .Γ απαί σύμφωνα με: τηση

,         Ε. Πρέβεζαςιδικά για την ρεμάτων και απόδειξη της – άρση απαί σύμφωνα με: τησης – άρση της – άρση μη υπέρβασης – άρση των ρεμάτων και  αν ρεμάτων καιώτατων ρεμάτων και επιτρεπτών ρεμάτων και
    :ορί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και αν ρεμάτων καιεκτέλεστου υπολοί σύμφωνα με: που εργολαβικών ρεμάτων και συμβάσεων ρεμάτων και

       , ,  ,με την ρεμάτων και υποβολή εν ρεμάτων καιημερότητας – άρση πτυχί σύμφωνα με: ου εν ρεμάτων και ισχύει συν ρεμάτων καιοδευόμεν ρεμάτων καιης – άρση αν ρεμάτων καιά περί σύμφωνα με: πτωση
       (     από πί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιακα όλων ρεμάτων και των ρεμάτων και υπό εκτέλεση έργων ρεμάτων και εί σύμφωνα με: τε ως – άρση μεμον ρεμάτων καιωμέν ρεμάτων καιος – άρση αν ρεμάτων καιάδοχος – άρση εί σύμφωνα με: τε
    )      στο πλαί σύμφωνα με: σιο κοιν ρεμάτων καιοπραξί σύμφωνα με: ας – άρση ή υπεργολαβί σύμφωνα με: ας – άρση και αν ρεμάτων καιαφορά για το αν ρεμάτων καιεκτέλεστο

      ,       υπόλοιπο αν ρεμάτων καιά έργο και το συν ρεμάτων καιολικό αν ρεμάτων καιεκτέλεστο για τα έργα που εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι υπό
       εξέλιξη και δεν ρεμάτων και συμπεριλαμβάν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται στην ρεμάτων και εν ρεμάτων καιημερότητα πτυχί σύμφωνα με: ου ή

        , με την ρεμάτων και υποβολή υπεύθυν ρεμάτων καιης – άρση δήλωσης – άρση του προσωριν ρεμάτων καιού αν ρεμάτων καιαδόχου συν ρεμάτων καιοδευόμεν ρεμάτων καιης – άρση
       (     από πί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιακα όλων ρεμάτων και των ρεμάτων και υπό εκτέλεση έργων ρεμάτων και εί σύμφωνα με: τε ως – άρση μεμον ρεμάτων καιωμέν ρεμάτων καιος – άρση αν ρεμάτων καιάδοχος – άρση εί σύμφωνα με: τε
    )      στο πλαί σύμφωνα με: σιο κοιν ρεμάτων καιοπραξί σύμφωνα με: ας – άρση ή υπεργολαβί σύμφωνα με: ας – άρση και αν ρεμάτων καιαφορά για το αν ρεμάτων καιεκτέλεστο

      ,    υπόλοιπο αν ρεμάτων καιά έργο και το συν ρεμάτων καιολικό αν ρεμάτων καιεκτέλεστο για τις – άρση εργοληπτικές – άρση
     ,    επιχειρήσεις – άρση που δεν ρεμάτων και διαθέτουν ρεμάτων και εν ρεμάτων καιημερότητα πτυχί σύμφωνα με: ου κατά τις – άρση κεί σύμφωνα με: μεν ρεμάτων καιες – άρση

. διατάξεις – άρση

   Ε. Πρέβεζαςιδικά για τους – άρση εγγεγραμμέν ρεμάτων καιους – άρση    ,στα Μητρώα Π.Ε. Πρέβεζαςεριφερειακών ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιοτήτων ρεμάτων και   οι
   22.         απαιτήσεις – άρση του άρθρου Γ αποδεικν ρεμάτων καιύον ρεμάτων καιται με την ρεμάτων και υποβολή εν ρεμάτων καιός – άρση ή περισσότερων ρεμάτων και από

          τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπον ρεμάτων καιται στο Μέρος – άρση Ι του Π.Ε. Πρέβεζαςαραρτήματος – άρση ΧΙΙ
(      )     . 4412/2016.Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής – άρση τουΠ.Ε. Πρέβεζαςροσαρτήματος – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του ν ρεμάτων και
 
( )β          Οι αλλοδαποί σύμφωνα με: οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση που εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγγεγραμμέν ρεμάτων καιοι σε επίσημους – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις
καταλόγου        ς – άρση ή διαθέτουν ρεμάτων και πιστοποιητικό από οργαν ρεμάτων καιισμούς – άρση πιστοποί σύμφωνα με: ησης – άρση που

     ,     συμμορφών ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποί σύμφωνα με: ησης – άρση κατά την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιν ρεμάτων καιοια του
 Π.Ε. Πρέβεζαςαραρτήματος – άρση VII     . 4412/2016,   του Π.Ε. Πρέβεζαςροσαρτήματος – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της του ν ρεμάτων και μπορούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια προσκομί σύμφωνα με: ζουν ρεμάτων και

          στις – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσες – άρση αρχές – άρση πιστοποιητικό εγγραφής – άρση εκδιδόμεν ρεμάτων καιο από την ρεμάτων και αρμόδια αρχή ή
        ,   το πιστοποιητικό που εκδί σύμφωνα με: δεται από τον ρεμάτων και αρμόδιο οργαν ρεμάτων καιισμό πιστοποί σύμφωνα με: ησης – άρση κατά τα

   83 . 4412/2016    9   οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο ν ρεμάτων και και στην ρεμάτων και παράγραφο του παρόν ρεμάτων καιτος – άρση άρθρου .

( )γ           Οι αλλοδαποί σύμφωνα με: οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση που δεν ρεμάτων και εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγγεγραμμέν ρεμάτων καιοι σε επί σύμφωνα με: σημους – άρση
        καταλόγους – άρση ή διαθέτουν ρεμάτων και πιστοποιητικό από οργαν ρεμάτων καιισμούς – άρση πιστοποί σύμφωνα με: ησης – άρση κατά τα

,    αν ρεμάτων καιωτέρω υποβάλλουν ρεμάτων και ως – άρση δικαιολογητικά       έν ρεμάτων καια ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα
         . 4412/2016. που προβλέπον ρεμάτων καιται στοΜέρος – άρση Ι του Π.Ε. Πρέβεζαςαραρτήματος – άρση ΧΙΙ του ν ρεμάτων και

23.6        Δικαιολογητικά Τεχνική διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις και Επαγγελματική διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Ικανότητας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις του άρθρου
22.Δ
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        :Η τεχν ρεμάτων καιική και επαγγελματική ικαν ρεμάτων καιότητα των ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και αποδεικν ρεμάτων καιύεται

( )α        . .    . . . . :για τις – άρση εγγεγραμμέν ρεμάτων καιες – άρση εργοληπτικές – άρση επιχειρήσεις – άρση στο Μ Ε. Πρέβεζας Ε. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας ή στο ΜΗ Ε. Πρέβεζας Ε. Πρέβεζας Δ Ε. Πρέβεζας

       . . . ,      εί σύμφωνα με: τε από τη βεβαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής – άρση στο ΜΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας η οποί σύμφωνα με: α αποτελεί σύμφωνα με: τεκμήριο των ρεμάτων και
         ,πληροφοριών ρεμάτων και που περιέχει μέχρι τη λήξη της – άρση μεταβατικής – άρση περιόδου ισχύος – άρση

    65  . . 71/2019,       σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο του π δ και από την ρεμάτων και πλήρη έν ρεμάτων καιαρξη ισχύος – άρση του
,         τελευταί σύμφωνα με: ου βεβαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής – άρση στο Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Ε. Πρέβεζαςργοληπτικών ρεμάτων και

   ( . . . . .)Ε. Πρέβεζαςπιχειρήσεων ρεμάτων και Δημοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων καιΈργων ρεμάτων και ΜΗΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΔΕ. Πρέβεζας
 ,εί σύμφωνα με: τε         22.   στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση που οι απαιτήσεις – άρση του άρθρου Δ δεν ρεμάτων και καλύπτον ρεμάτων καιται

     ,      από την ρεμάτων και ως – άρση άν ρεμάτων καιω βεβαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής – άρση με την ρεμάτων και υποβολή εν ρεμάτων καιός – άρση ή περισσότερων ρεμάτων και
   από τα αποδεικτικά μέσα      που προβλέπον ρεμάτων καιται στο Μέρος – άρση ΙΙ του

  (      )  Π.Ε. Πρέβεζαςαραρτήματος – άρση ΧΙΙ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής – άρση του
   . 4412/2016,Π.Ε. Πρέβεζαςροσαρτήματος – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του ν ρεμάτων και        22.αν ρεμάτων καιάλογα με την ρεμάτων και τιθέμεν ρεμάτων καιη στο άρθρο Δ

.απαί σύμφωνα με: τηση

  ,           Σε κάθε περί σύμφωνα με: πτωση η βεβαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής – άρση μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια υποβάλλεται για την ρεμάτων και απόδειξη
        μόν ρεμάτων καιο ορισμέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και απαιτήσεων ρεμάτων και τεχν ρεμάτων καιικής – άρση και επαγγελματικής – άρση ικαν ρεμάτων καιότητας – άρση του άρθρου

22. ,             Δ εν ρεμάτων καιώ για την ρεμάτων και απόδειξη των ρεμάτων και λοιπών ρεμάτων και απαιτήσεων ρεμάτων και μπορούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια προσκομί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται έν ρεμάτων καια ή
    περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα      που προβλέπον ρεμάτων καιται στο Μέρος – άρση ΙΙ του

   . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςαραρτήματος – άρση ΧΙΙ του ν ρεμάτων και

   Ε. Πρέβεζαςιδικά για τους – άρση εγγεγραμμέν ρεμάτων καιους – άρση    ,στα Μητρώα Π.Ε. Πρέβεζαςεριφερειακών ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιοτήτων ρεμάτων και    οι
   22.         απαιτήσεις – άρση του άρθρου Δ αποδεικν ρεμάτων καιύον ρεμάτων καιται με την ρεμάτων και υποβολή εν ρεμάτων καιός – άρση ή περισσότερων ρεμάτων και από

          τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπον ρεμάτων καιται στο Μέρος – άρση ΙΙ του Π.Ε. Πρέβεζαςαραρτήματος – άρση ΧΙΙ
(      )     . 4412/2016.Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποδεικτικά μέσα για τα κριτήρια επιλογής – άρση τουΠ.Ε. Πρέβεζαςροσαρτήματος – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του ν ρεμάτων και
 
( )β          Οι αλλοδαποί σύμφωνα με: οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση που εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγγεγραμμέν ρεμάτων καιοι σε επίσημους – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις
καταλόγους – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις       ή διαθέτουν ρεμάτων και πιστοποιητικό από οργαν ρεμάτων καιισμούς – άρση πιστοποί σύμφωνα με: ησης – άρση που

     ,     συμμορφών ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποί σύμφωνα με: ησης – άρση κατά την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιν ρεμάτων καιοια του
 Π.Ε. Πρέβεζαςαραρτήματος – άρση VII     .  4412/2016,   του Π.Ε. Πρέβεζαςροσαρτήματος – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της του ν ρεμάτων και μπορούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια

       προσκομί σύμφωνα με: ζουν ρεμάτων και στις – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσες – άρση αρχές – άρση πιστοποιητικό εγγραφής – άρση εκδιδόμεν ρεμάτων καιο από
           την ρεμάτων και αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδί σύμφωνα με: δεται από τον ρεμάτων και αρμόδιο οργαν ρεμάτων καιισμό

,       83 .  4412/2016    9πιστοποί σύμφωνα με: ησης – άρση κατά τα οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο ν ρεμάτων και και στην ρεμάτων και παράγραφο
   του παρόν ρεμάτων καιτος – άρση άρθρου .

( )γ      Οι αλλοδαποί σύμφωνα με: οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση      που δεν ρεμάτων και εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγγεγραμμέν ρεμάτων καιοι σε επί σύμφωνα με: σημους – άρση
        καταλόγους – άρση ή διαθέτουν ρεμάτων και πιστοποιητικό από οργαν ρεμάτων καιισμούς – άρση πιστοποί σύμφωνα με: ησης – άρση κατά τα

,αν ρεμάτων καιωτέρω  υποβάλλουν ρεμάτων και   ως – άρση δικαιολογητικά       έν ρεμάτων καια ή περισσότερα από τα αποδεικτικά μέσα
         . 4412/2016.που προβλέπον ρεμάτων καιται στοΜέρος – άρση ΙΙ του Π.Ε. Πρέβεζαςαραρτήματος – άρση ΧΙΙ του ν ρεμάτων και

       Οικονομικοί φορείς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις που αποδεικνύουν ότι εκπληρώνουν τα κριτή διαδικασία  για την επιλογή ρια
   22.    22. ,   ,   επιλογή διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις του άρθρου Γ και Δ της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις παρούσας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις συμμετέχουν στην
  ,      παρούσα διαδικασία ανάθεσης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις ανεξαρτή διαδικασία  για την επιλογή τως – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις εγγραφή διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις και της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

       κατάταξή διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις τους – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις σε συγκεκριμένες – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις τάξεις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις των οικείων μητρώων .150

23.7         Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις ποιότητας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις και πρότυπα
    22.περιβαλλοντική διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις διαχείρισης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις του άρθρου Ε151

Δεν απαιτούνται.
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23.8         :Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ χετικά με τον έλεγχο νομιμοποίησης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις του προσωρινούαναδόχου

   ,   ,   Σε περί σύμφωνα με: πτωση ν ρεμάτων καιομικού προσώπου υποβάλλον ρεμάτων καιται ηλεκτρον ρεμάτων καιικά μέσω της – άρση
 « »,   :  “   -λειτουργικότητας – άρση Ε. Πρέβεζαςπικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α με θέμα Δικαιολογητικά Π.Ε. Πρέβεζαςροσωριν ρεμάτων καιού Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιαδόχου

’’,          Κατακύρωση τα ν ρεμάτων καιομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποί σύμφωνα με: α προκύπτει η εξουσί σύμφωνα με: α
   υπογραφής – άρση του ν ρεμάτων καιομί σύμφωνα με: μου εκπροσώπου και        τα οποί σύμφωνα με: α πρέπει ν ρεμάτων καια έχουν ρεμάτων και εκδοθεί σύμφωνα με: έως – άρση τριάν ρεμάτων καιτα

(30)        εργάσιμες – άρση ημέρες – άρση πριν ρεμάτων και από την ρεμάτων και υποβολή τους – άρση152,      εκτός – άρση αν ρεμάτων και σύμφων ρεμάτων καια με τις – άρση
       ειδικότερες – άρση διατάξεις – άρση αυτών ρεμάτων και φέρουν ρεμάτων και συγκεκριμέν ρεμάτων καιο χρόν ρεμάτων καιο ισχύος – άρση

:Ε. Πρέβεζαςιδικότερα

.Α       :Για τους – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις ημεδαπούς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις οικονομικούς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσειςφορείς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις υποβάλλονται

1)        στις – άρση περιπτώσεις – άρση που ο οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι  νομικό πρόσωπο  και εγγράφεται
          υποχρεωτικά ή προαιρετικά στο ΓΕ. ΠρέβεζαςΜΗ και δηλών ρεμάτων καιει την ρεμάτων και εκπροσώπηση και τις – άρση

   :μεταβολές – άρση της – άρση στο ΓΕ. ΠρέβεζαςΜΗ 153

)    α για την ρεμάτων και    απόδειξη της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις νόμιμης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις εκπροσώπησης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις,   υποβάλλει σχετικό
  ,       πιστοποιητικό ισχύουσας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις εκπροσώπησης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί

  (30)       έως – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις τριάντα εργάσιμες – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις ημέρες – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις πριν από την υποβολή διαδικασία  για την επιλογή του 154.  

)            ,β Για την ρεμάτων και απόδειξη της – άρση ν ρεμάτων καιόμιμης – άρση σύστασης – άρση και των ρεμάτων και μεταβολών ρεμάτων και του ν ρεμάτων καιομικού προσώπου
  Γενικό ΠιστοποιητικόΜεταβολών  ,       του ΓΕ. ΠρέβεζαςΜΗ το οποί σύμφωνα με: ο πρέπει ν ρεμάτων καια έχει εκδοθεί σύμφωνα με: έως – άρση

 (3)      .τρεις – άρση μήν ρεμάτων καιες – άρση πριν ρεμάτων και από την ρεμάτων και υποβολή του

2)    ,   ,    Στις – άρση λοιπές – άρση περιπτώσεις – άρση τα κατά περί σύμφωνα με: πτωση ν ρεμάτων καιομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης – άρση
   (  ,  , και ν ρεμάτων καιόμιμης – άρση εκπροσώπησης – άρση όπως – άρση καταστατικά πιστοποιητικά μεταβολών ρεμάτων και αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: στοιχα

,      , .,    ΦΕ. ΠρέβεζαςΚ αποφάσεις – άρση συγκρότησης – άρση οργάν ρεμάτων καιων ρεμάτων και διοί σύμφωνα με: κησης – άρση σε σώμα κλπ αν ρεμάτων καιάλογα με τη ν ρεμάτων καιομική
   ),       μορφή του οικον ρεμάτων καιομικού φορέα συν ρεμάτων καιοδευόμεν ρεμάτων καια από υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση του ν ρεμάτων καιόμιμου

        .εκπροσώπου ότι εξακολουθούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια ισχύουν ρεμάτων και κατά την ρεμάτων και υποβολή τους – άρση

          Σε περί σύμφωνα με: πτωση που για τη διεν ρεμάτων καιέργεια της – άρση παρούσας – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση αν ρεμάτων καιάθεσης – άρση έχουν ρεμάτων και
         χορηγηθεί σύμφωνα με: εξουσί σύμφωνα με: ες – άρση σε πρόσωπο πλέον ρεμάτων και αυτών ρεμάτων και που αν ρεμάτων καιαφέρον ρεμάτων καιται στα παραπάν ρεμάτων καιω

,    -     έγγραφα προσκομί σύμφωνα με: ζεται επιπλέον ρεμάτων και απόφαση πρακτικό του αρμοδί σύμφωνα με: ου καταστατικού
         . οργάν ρεμάτων καιου διοί σύμφωνα με: κησης – άρση του ν ρεμάτων καιομικού προσώπου χορηγήθηκαν ρεμάτων και οι σχετικές – άρση εξουσί σύμφωνα με: ες – άρση

.Β’   Οι   αλλοδαποί οικονομικοί φορείς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις   ,   προσκομί σύμφωνα με: ζουν ρεμάτων και τα προβλεπόμεν ρεμάτων καια κατά τη
   ,   ,    ν ρεμάτων καιομοθεσί σύμφωνα με: α της – άρση χώρας – άρση εγκατάστασης – άρση αποδεικτικά έγγραφα και εφόσον ρεμάτων και δεν ρεμάτων και

,       ,    προβλέπον ρεμάτων καιται υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση του ν ρεμάτων καιόμιμου εκπροσώπου από την ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: α
       ,   αποδεικν ρεμάτων καιύον ρεμάτων καιται τα αν ρεμάτων καιωτέρω ως – άρση προς – άρση τη ν ρεμάτων καιόμιμη σύσταση μεταβολές – άρση και εκπροσώπηση

  .του οικον ρεμάτων καιομικού φορέα
      ,     Οι ως – άρση άν ρεμάτων καιω υπεύθυν ρεμάτων καιες – άρση δηλώσεις – άρση γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται αποδεκτές – άρση εφόσον ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και συν ρεμάτων καιταχθεί σύμφωνα με: μετά την ρεμάτων και

       .κοιν ρεμάτων καιοποί σύμφωνα με: ηση της – άρση πρόσκλησης – άρση για την ρεμάτων και υποβολή των ρεμάτων και δικαιολογητικών ρεμάτων και
            Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπό τα αν ρεμάτων καιωτέρω έγγραφα πρέπει ν ρεμάτων καια προκύπτουν ρεμάτων και η ν ρεμάτων καιόμιμη σύσταση του οικον ρεμάτων καιομικού

,       ,  /  /  φορέα όλες – άρση οι σχετικές – άρση τροποποιήσεις – άρση των ρεμάτων και καταστατικών ρεμάτων και το τα πρόσωπο α που
/          δεσμεύει ουν ρεμάτων και ν ρεμάτων καιόμιμα την ρεμάτων και εταιρί σύμφωνα με: α κατά την ρεμάτων και ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α διεν ρεμάτων καιέργειας – άρση του διαγων ρεμάτων καιισμού

(  ,    .),   ,    ν ρεμάτων καιόμιμος – άρση εκπρόσωπος – άρση δικαί σύμφωνα με: ωμα υπογραφής – άρση κλπ τυχόν ρεμάτων και τρί σύμφωνα με: τοι στους – άρση οποί σύμφωνα με: ους – άρση έχει
  ,      /  /    χορηγηθεί σύμφωνα με: εξουσί σύμφωνα με: α εκπροσώπησης – άρση καθώς – άρση και η θητεί σύμφωνα με: α του των ρεμάτων και ή και των ρεμάτων και μελών ρεμάτων και του

 /  .οργάν ρεμάτων καιου διοί σύμφωνα με: κησης – άρση ν ρεμάτων καιόμιμου εκπροσώπου

.Γ         ,   Οι εν ρεμάτων καιώσεις – άρση οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και που υποβάλλουν ρεμάτων και κοιν ρεμάτων καιή προσφορά υποβάλλουν ρεμάτων και τα
,    ,      παραπάν ρεμάτων καιω κατά περί σύμφωνα με: πτωση δικαιολογητικά για κάθε οικον ρεμάτων καιομικό φορέα που
  ,        19 . 2συμμετέχει στην ρεμάτων και έν ρεμάτων καιωση σύμφων ρεμάτων καια με τα ειδικότερα προβλεπόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο παρ

 . 4412/2016.του ν ρεμάτων και
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.Δ         /   ,  Σε περί σύμφωνα με: πτωση που ο προσφέρων ρεμάτων και εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι φυσικό πρόσωπο ατομική επιχεί σύμφωνα με: ρηση τα
,         ,φυσικά εφόσον ρεμάτων και έχει χορηγήσει εξουσί σύμφωνα με: ες – άρση εκπροσώπησης – άρση σε τρί σύμφωνα με: τα πρόσωπα

    .προσκομί σύμφωνα με: ζεται εξουσιοδότηση του οικον ρεμάτων καιομικού φορέα

23.9     Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικώνφορέων

( )α          Οι οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση που εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγγεγραμμέν ρεμάτων καιοι σε επί σύμφωνα με: σημους – άρση καταλόγους – άρση ή
        διαθέτουν ρεμάτων και πιστοποί σύμφωνα με: ηση από οργαν ρεμάτων καιισμούς – άρση πιστοποί σύμφωνα με: ησης – άρση που συμμορφών ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται με τα

  ,       ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποί σύμφωνα με: ησης – άρση κατά την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιν ρεμάτων καιοια του Π.Ε. Πρέβεζαςαραρτήματος – άρση VII του
 '   .  4412/2016,       Π.Ε. Πρέβεζαςροσαρτήματος – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του ν ρεμάτων και μπορούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια υποβάλλουν ρεμάτων και στις – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσες – άρση

         αρχές – άρση πιστοποιητικό εγγραφής – άρση εκδιδόμεν ρεμάτων καιο από την ρεμάτων και αρμόδια αρχή ή το
       .πιστοποιητικό που εκδί σύμφωνα με: δεται από τον ρεμάτων και αρμόδιο οργαν ρεμάτων καιισμό πιστοποί σύμφωνα με: ησης – άρση

          Στα πιστοποιητικά αυτά αν ρεμάτων καιαφέρον ρεμάτων καιται τα δικαιολογητικά βάσει των ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και έγιν ρεμάτων καιε η
           εγγραφή των ρεμάτων και εν ρεμάτων και λόγω οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και στον ρεμάτων και επί σύμφωνα με: σημο κατάλογο ή η πιστοποί σύμφωνα με: ηση

      .και η κατάταξη στον ρεμάτων και εν ρεμάτων και λόγω κατάλογο
        Η πιστοποιούμεν ρεμάτων καιη εγγραφή στους – άρση επί σύμφωνα με: σημους – άρση καταλόγους – άρση από τους – άρση αρμόδιους – άρση

   ,       ,οργαν ρεμάτων καιισμούς – άρση ή το πιστοποιητικό που εκδί σύμφωνα με: δεται από τον ρεμάτων και οργαν ρεμάτων καιισμό πιστοποί σύμφωνα με: ησης – άρση
        ,συν ρεμάτων καιιστά τεκμήριο καταλληλότητας – άρση όσον ρεμάτων και αφορά τις – άρση απαιτήσεις – άρση ποιοτικής – άρση επιλογής – άρση

        .τις – άρση οποί σύμφωνα με: ες – άρση καλύπτει ο επί σύμφωνα με: σημος – άρση κατάλογος – άρση ή το πιστοποιητικό
        Οι οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση που εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγγεγραμμέν ρεμάτων καιοι σε επί σύμφωνα με: σημους – άρση καταλόγους – άρση

       απαλλάσσον ρεμάτων καιται από την ρεμάτων και υποχρέωση υποβολής – άρση των ρεμάτων και δικαιολογητικών ρεμάτων και που
    .αν ρεμάτων καιαφέρον ρεμάτων καιται στο πιστοποιητικό εγγραφής – άρση τους – άρση

( )β         . . .  Οι οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση που εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εγγεγραμμέν ρεμάτων καιοι στο Μ Ε. Πρέβεζας Ε. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας   3στις – άρση τάξεις – άρση η έως – άρση
 7 , και η       ,     65 μέχρι τη λήξη της – άρση μεταβατικής – άρση περιόδου ισχύος – άρση σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο του

. .  71/2019,   «  »π δ υποβάλλον ρεμάτων καιτας – άρση Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιημερότητα Π.Ε. Πρέβεζαςτυχί σύμφωνα με: ου     εν ρεμάτων και ισχύ απαλλάσσον ρεμάτων καιται από
     την ρεμάτων και υποχρέωση υποβολής – άρση των ρεμάτων και δικαιολογητικών ρεμάτων και 155:

-      23.3.( )     απόσπασμα ποιν ρεμάτων καιικού μητρώου του άρθρου α της – άρση παρούσας – άρση για τον ρεμάτων και Π.Ε. Πρέβεζαςρόεδρο
    .       .και Διευθύν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιτα Σύμβουλο εργοληπτικής – άρση επιχεί σύμφωνα με: ρησης – άρση Για τα λοιπά μέλη του Δ Σ
 ,         ,της – άρση εταιρεί σύμφωνα με: ας – άρση θα πρέπει ν ρεμάτων καια υποβληθεί σύμφωνα με: αυτοτελώς – άρση απόσπασμα ποιν ρεμάτων καιικού μητρώου

         . καθόσον ρεμάτων και τα πρόσωπα αυτά δεν ρεμάτων και καλύπτον ρεμάτων καιται από την ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιημερότητα Π.Ε. Πρέβεζαςτυχί σύμφωνα με: ου
-       23.3.( )  .φορολογική και ασφαλιστική εν ρεμάτων καιημερότητα του άρθρου β της – άρση παρούσας – άρση 156

-             23.3.( )τα πιστοποιητικά από το αρμόδιο Π.Ε. Πρέβεζαςρωτοδικεί σύμφωνα με: ο και το ΓΕ. ΠρέβεζαςΜΗ του άρθρου γ
         (  της – άρση παρούσας – άρση υπό την ρεμάτων και προϋπόθεση όμως – άρση ότι καλύπτον ρεμάτων καιται πλήρως – άρση όλες – άρση οι

 )    .προβλεπόμεν ρεμάτων καιες – άρση περιπτώσεις – άρση από την ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιημερότητα Π.Ε. Πρέβεζαςτυχί σύμφωνα με: ου
-           το πιστοποιητικό από το αρμόδιο επιμελητήριο όσον ρεμάτων και αφορά το λόγο αποκλεισμού

  22. .4. ( ).του άρθρου Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας θ 157

-           το πιστοποιητικό της – άρση αρμόδιας – άρση αρχής – άρση για την ρεμάτων και ον ρεμάτων καιομαστικοποί σύμφωνα με: ηση των ρεμάτων και μετοχών ρεμάτων και του
 23.3. ( ).άρθρου στ

-         .τα αποδεικτικά έγγραφα ν ρεμάτων καιομιμοποί σύμφωνα με: ησης – άρση της – άρση εργοληπτικής – άρση επιχεί σύμφωνα με: ρησης – άρση

         ,Σε περί σύμφωνα με: πτωση που κάποιο από τα αν ρεμάτων καιωτέρω δικαιολογητικά έχει λήξει
     .    προσκομί σύμφωνα με: ζεται το σχετικό δικαιολογητικό εν ρεμάτων και ισχύ Ε. Πρέβεζαςφόσον ρεμάτων και στην ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιημερότητα

           Π.Ε. Πρέβεζαςτυχί σύμφωνα με: ου δεν ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαφέρεται ρητά ότι τα στελέχη του πτυχί σύμφωνα με: ου του προσφέρον ρεμάτων καιτα εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι
   ασφαλιστικώς – άρση εν ρεμάτων καιήμερα στον ρεμάτων και e  (   - )Ε. ΠρέβεζαςΦΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας τομέας – άρση πρώην ρεμάτων και Ε. ΠρέβεζαςΤΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΤΜΕ. ΠρέβεζαςΔΕ. Πρέβεζας ,  ο προσφέρων ρεμάτων και

    ,    προσκομί σύμφωνα με: ζει επιπλέον ρεμάτων και της – άρση εν ρεμάτων καιημερότητας – άρση πτυχί σύμφωνα με: ου ασφαλιστική εν ρεμάτων καιημερότητα για τα
 .στελέχη αυτά

      . /  71/2019    Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπό την ρεμάτων και πλήρη έν ρεμάτων καιαρξη ισχύος – άρση του π δ τος – άρση το πιστοποιητικό εγγραφής – άρση στο
       Τμήμα ΙΙ του Μητρώου Ε. Πρέβεζαςργοληπτικών ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςπιχειρήσεων ρεμάτων και Δημοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και Έργων ρεμάτων και

( . . . . .),        ΜΗΕ. Πρέβεζας Ε. Πρέβεζας Δ Ε. Πρέβεζας αποτελεί σύμφωνα με: επί σύμφωνα με: σημο κατάλογο και απαλλάσσει τις – άρση εγγεγραμμέν ρεμάτων καιες – άρση
        εργοληπτικές – άρση επιχειρήσεις – άρση από την ρεμάτων και προσκόμιση των ρεμάτων και αποδεικτικών ρεμάτων και μέσων ρεμάτων και που
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   47 .προβλέπον ρεμάτων καιται στα άρθρα επόμεν ρεμάτων καια

23.10         Δικαιολογητικά για την απόδειξη της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις στή διαδικασία  για την επιλογή ριξης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις σε ικανότητες – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις άλλων
 (  )   22.φορέων δάνειας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις εμπειρίας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις τουάρθρου Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Τ

 
         Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση που οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση επιθυμεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια στηριχθεί σύμφωνα με: στις – άρση ικαν ρεμάτων καιότητες – άρση

 ,            ,άλλων ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και η απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους – άρση αν ρεμάτων καιαγκαί σύμφωνα με: ους – άρση πόρους – άρση
            γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται με την ρεμάτων και υποβολή σχετικού συμφων ρεμάτων καιητικού των ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και αυτών ρεμάτων και για τον ρεμάτων και σκοπό

.αυτό

,   (      Ε. Πρέβεζαςιδικότερα προσκομί σύμφωνα με: ζεται έγγραφο συμφων ρεμάτων καιητικό ή σε περί σύμφωνα με: πτωση ν ρεμάτων καιομικού προσώπου
          απόφαση του αρμοδί σύμφωνα με: ου οργάν ρεμάτων καιου διοί σύμφωνα με: κησης – άρση αυτού ή σε περί σύμφωνα με: πτωση φυσικού προσώπου
 ),     ,    υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση δυν ρεμάτων καιάμει του οποί σύμφωνα με: ου αμφότεροι διαγων ρεμάτων καιιζόμεν ρεμάτων καιος – άρση οικον ρεμάτων καιομικός – άρση

   ,         φορέας – άρση και τρί σύμφωνα με: τος – άρση φορέας – άρση εγκρί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιουν ρεμάτων και τη μεταξύ τους – άρση συν ρεμάτων καιεργασί σύμφωνα με: α για την ρεμάτων και κατά
       /   /περί σύμφωνα με: πτωση παροχή προς – άρση τον ρεμάτων και διαγων ρεμάτων καιιζόμεν ρεμάτων καιο της – άρση χρηματοοικον ρεμάτων καιομικής – άρση ή και τεχν ρεμάτων καιικής – άρση ή

    ,        και επαγγελματικής – άρση ικαν ρεμάτων καιότητας – άρση του φορέα ώστε αυτή ν ρεμάτων καια εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι στη διάθεση του
      .       διαγων ρεμάτων καιιζόμεν ρεμάτων καιου για την ρεμάτων και εκτέλεση της – άρση Σύμβασης – άρση Η σχετική αν ρεμάτων καιαφορά θα πρέπει ν ρεμάτων καια

     ’      εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι λεπτομερής – άρση και ν ρεμάτων καια αν ρεμάτων καιαφέρει κατ ελάχιστον ρεμάτων και τους – άρση συγκεκριμέν ρεμάτων καιους – άρση πόρους – άρση που θα
             εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι διαθέσιμοι για την ρεμάτων και εκτέλεση της – άρση σύμβασης – άρση και τον ρεμάτων και τρόπο δια του οποί σύμφωνα με: ου θα

      .     χρησιμοποιηθούν ρεμάτων και αυτοί σύμφωνα με: για την ρεμάτων και εκτέλεση της – άρση σύμβασης – άρση Ο τρί σύμφωνα με: τος – άρση θα δεσμεύεται ρητά
           ότι θα διαθέσει στον ρεμάτων και διαγων ρεμάτων καιιζόμεν ρεμάτων καιο τους – άρση συγκεκριμέν ρεμάτων καιους – άρση πόρους – άρση κατά τη διάρκεια της – άρση

             σύμβασης – άρση και ο διαγων ρεμάτων καιιζόμεν ρεμάτων καιος – άρση ότι θα κάν ρεμάτων καιει χρήση αυτών ρεμάτων και σε περί σύμφωνα με: πτωση που του
  .        ,αν ρεμάτων καιατεθεί σύμφωνα με: η σύμβαση Σε περί σύμφωνα με: πτωση που ο τρί σύμφωνα με: τος – άρση διαθέτει χρηματοοικον ρεμάτων καιομική επάρκεια

            θα δηλών ρεμάτων καιει επί σύμφωνα με: σης – άρση ότι καθί σύμφωνα με: σταται από κοιν ρεμάτων καιού με τον ρεμάτων και διαγων ρεμάτων καιιζόμεν ρεμάτων καιο υπεύθυν ρεμάτων καιος – άρση για την ρεμάτων και
  .          εκτέλεση της – άρση σύμβασης – άρση Σε περί σύμφωνα με: πτωση που ο τρί σύμφωνα με: τος – άρση διαθέτει στοιχεί σύμφωνα με: α τεχν ρεμάτων καιικής – άρση ή

         επαγγελματικής – άρση καταλληλότητας – άρση που σχετί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται με τους – άρση τί σύμφωνα με: τλους – άρση σπουδών ρεμάτων και και τα
      ’     επαγγελματικά προσόν ρεμάτων καιτα που ορί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση στ του Μέρους – άρση ΙΙ του
      .  4412/2016     Π.Ε. Πρέβεζαςαραρτήματος – άρση ΧΙΙ του Π.Ε. Πρέβεζαςροσαρτήματος – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του ν ρεμάτων και ή με την ρεμάτων και σχετική
 ,          επαγγελματική εμπειρί σύμφωνα με: α θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις – άρση εργασί σύμφωνα με: ες – άρση ή υπηρεσί σύμφωνα με: ες – άρση για

     ,     τις – άρση οποί σύμφωνα με: ες – άρση απαιτούν ρεμάτων καιται οι συγκεκριμέν ρεμάτων καιες – άρση ικαν ρεμάτων καιότητες – άρση δηλών ρεμάτων καιον ρεμάτων καιτας – άρση το τμήμα της – άρση
   .σύμβασης – άρση που θα εκτελέσει

23. 11    :Ε. Πρέβεζαςπισημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται ότι γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται αποδεκτές – άρση
•        ,  οι έν ρεμάτων καιορκες – άρση βεβαιώσεις – άρση που αν ρεμάτων καιαφέρον ρεμάτων καιται στην ρεμάτων και παρούσα Διακήρυξη εφόσον ρεμάτων και

    (3)      , έχουν ρεμάτων και συν ρεμάτων καιταχθεί σύμφωνα με: έως – άρση τρεις – άρση μήν ρεμάτων καιες – άρση πριν ρεμάτων και από την ρεμάτων και υποβολή τους – άρση
•   ,        οι υπεύθυν ρεμάτων καιες – άρση δηλώσεις – άρση εφόσον ρεμάτων και έχουν ρεμάτων και συν ρεμάτων καιταχθεί σύμφωνα με: μετά την ρεμάτων και κοιν ρεμάτων καιοποί σύμφωνα με: ηση της – άρση

     πρόσκλησης – άρση για την ρεμάτων και υποβολή των ρεμάτων και δικαιολογητικών ρεμάτων και158    Σημειών ρεμάτων καιεται ότι δεν ρεμάτων και απαιτεί σύμφωνα με: ται
     .θεώρηση του γν ρεμάτων καιησί σύμφωνα με: ου της – άρση υπογραφής – άρση τους – άρση

 24 :    Άρθρο ΠεριεχόμενοΦακέλουΠροσφοράς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

24.1       Η προσφορά των ρεμάτων και διαγων ρεμάτων καιιζομέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και περιλαμβάν ρεμάτων καιει τους – άρση ακόλουθους – άρση
 :ηλεκτρον ρεμάτων καιικούς – άρση υποφακέλους – άρση

( )      «  »α υποφάκελο με την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής – άρση
 ( )      «  »β υποφάκελο με την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιδειξη Οικον ρεμάτων καιομική Π.Ε. Πρέβεζαςροσφορά

   :σύμφων ρεμάτων καια με τα κατωτέρω

24.2    «  »  ,   Ο ηλεκτρον ρεμάτων καιικός – άρση υποφάκελος – άρση Δικαιολογητικά Συμμετοχής – άρση πρέπει επί σύμφωνα με: ποιν ρεμάτων καιή
,    αποκλεισμού ν ρεμάτων καια περιέχει τα ακόλουθα  ( )  ( ) :υπό α και β στοιχεί σύμφωνα με: α :

)      ( ). α το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ύμβασης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις ΕΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
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       ,    Ε. Πρέβεζαςπί σύμφωνα με: σης – άρση δύν ρεμάτων καιαται ν ρεμάτων καια περιλαμβάν ρεμάτων καιει και συν ρεμάτων καιοδευτική υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση με την ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: α ο
         οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια διευκριν ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ζει τις – άρση δηλώσεις – άρση και πληροφορί σύμφωνα με: ες – άρση που

  .     ,   παρέχει στο Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ Η συν ρεμάτων καιοδευτική υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση υπογράφεται σύμφων ρεμάτων καια με όσα
   79προβλέπον ρεμάτων καιται στο άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας   . 4412/2016.του ί σύμφωνα με: διου ν ρεμάτων και

)   ,   15  .β την εγγύηση συμμετοχή διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις του άρθρου της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις παρούσας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

24.3    «  »    Ο ηλεκτρον ρεμάτων καιικός – άρση υποφάκελος – άρση Οικον ρεμάτων καιομική Π.Ε. Πρέβεζαςροσφορά περιέχει το αρχεί σύμφωνα με: ο pdf, το
    ,     οποί σύμφωνα με: ο παράγεται από το υποσύστημα αφού συμπληρωθούν ρεμάτων και καταλλήλως – άρση οι σχετικές – άρση

φόρμες – άρση  και υπογράφεται,      ,  τουλάχιστον ρεμάτων και με προηγμέν ρεμάτων καιη ηλεκτρον ρεμάτων καιική υπογραφή η
    ( ) .οποί σύμφωνα με: α υποστηρί σύμφωνα με: ζεται από αν ρεμάτων καιαγν ρεμάτων καιωρισμέν ρεμάτων καιο εγκεκριμέν ρεμάτων καιο πιστοποιητικό

24.4         /  Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση που με την ρεμάτων και προσφορά υποβάλλον ρεμάτων καιται δημόσια ή και ιδιωτικά
,   ,       έγγραφα αυτά γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται αποδεκτά σύμφων ρεμάτων καια με τα ειδικότερα οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο

4.2   .β της – άρση παρούσας – άρση

24.5     ,  , Επισημαίνεται ότι οικονομικός – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις φορέας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις παράγει κατά περίπτωση από
  -     το Υποσύστημα ΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΔΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία

(« »)    ,   εκτυπώσεις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις των Δικαιολογητικών Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ υμμετοχή διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Τεχνική διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Προσφοράς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις
       Portable Document Formatκαι της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Οικονομική διαδικασία  για την επιλογή ς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις Προσφοράς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις σε μορφή διαδικασία  για την επιλογή αρχείου

(PDF),       ,  ,τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά υπογεγραμμένα
,τουλάχιστον      ,   με προηγμένη ηλεκτρονική διαδικασία  για την επιλογή υπογραφή διαδικασία  για την επιλογή η οποία

   ( )   υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο εγκεκριμένο πιστοποιητικό και
    ( )  επισυνάπτονται στους – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις αντίστοιχους – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις ηλεκτρονικούς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις υπο φακέλους – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις της – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

.προσφοράς – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟΔ΄

 25:  Άρθρο Υπεργολαβία

25.1           Ο προσφέρων ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση αν ρεμάτων καιαφέρει στην ρεμάτων και προσφορά του το τμήμα της – άρση
         ,  σύμβασης – άρση που προτί σύμφωνα με: θεται ν ρεμάτων καια αν ρεμάτων καιαθέσει υπό μορφή υπεργολαβί σύμφωνα με: ας – άρση σε τρί σύμφωνα με: τους – άρση καθώς – άρση και

   .      τους – άρση υπεργολάβους – άρση που προτεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και ο αν ρεμάτων καιάδοχος – άρση πρότειν ρεμάτων καιε συγκεκριμέν ρεμάτων καιους – άρση
      , ,   υπεργολάβους – άρση κατά την ρεμάτων και υποβολή της – άρση προσφοράς – άρση του υποχρεούται κατά την ρεμάτων και υπογραφή

  ,     .  της – άρση σύμβασης – άρση εκτέλεσης – άρση ν ρεμάτων καια προσκομί σύμφωνα με: σει την ρεμάτων και υπεργολαβική σύμβαση Η Διευθύν ρεμάτων καιουσα
       ’   ,   Υπηρεσί σύμφωνα με: α μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια χορηγήσει προθεσμί σύμφωνα με: α στον ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάδοχο κατ αί σύμφωνα με: τησή του για την ρεμάτων και

         προσκόμιση της – άρση υπεργολαβικής – άρση σύμβασης – άρση με τον ρεμάτων και αρχικώς – άρση προταθέν ρεμάτων καιτα υπεργολάβο ή
,     ,       ,  ,άλλον ρεμάτων και που διαθέτει τα αν ρεμάτων καιαγκαί σύμφωνα με: α κατά την ρεμάτων και κρί σύμφωνα με: ση της – άρση υπηρεσί σύμφωνα με: ας – άρση αυτής – άρση προσόν ρεμάτων καιτα

   .εφόσον ρεμάτων και συν ρεμάτων καιτρέχει σοβαρός – άρση λόγος – άρση  159 

25.2      .  2    18    4412/2016  Η τήρηση των ρεμάτων και υποχρεώσεων ρεμάτων και της – άρση παρ του άρθρου του ν ρεμάτων και από
       .υπεργολάβους – άρση δεν ρεμάτων και αί σύμφωνα με: ρει την ρεμάτων και ευθύν ρεμάτων καιη του κυρί σύμφωνα με: ου αν ρεμάτων καιαδόχου

25.3 .................................................................... 160

25.4    :Ηαν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή

)α           ελέγχει την ρεμάτων και επαγγελματική καταλληλότητα του υπεργολάβου ν ρεμάτων καια εκτελέσει το προς – άρση
 ,       22.  (  75  .  1  .  ’   2  .αν ρεμάτων καιάθεση τμήμα κατά την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιν ρεμάτων καιοια του άρθρου Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν άρθρο παρ περ α και ν ρεμάτων και

4412/2016)     ,    ,    και επαληθεύει τη μη συν ρεμάτων καιδρομή στο πρόσωπό του των ρεμάτων και λόγω αποκλεισμού
  22. .1, 22. .2  22. .9 (  73 . 1  2  74 . 4412.2016),  του άρθρου Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας άρθρα παρ και και ν ρεμάτων και σύμφων ρεμάτων καια με

       23   (  79  81τα κατά περί σύμφωνα με: πτωση ειδικώς – άρση προβλεπόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο της – άρση παρούσας – άρση άρθρα έως – άρση
. 4412/2016).ν ρεμάτων και  161

)β          απαιτεί σύμφωνα με: υποχρεωτικά από τον ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικό φορέα ν ρεμάτων καια αν ρεμάτων καιτικαταστήσει έν ρεμάτων καιαν ρεμάτων και
,            υπεργολάβο όταν ρεμάτων και κατόπιν ρεμάτων και του ελέγχου και της – άρση επαλήθευσης – άρση της – άρση ως – άρση άν ρεμάτων καιω περί σύμφωνα με: πτωσης – άρση

( ),         α διαπιστών ρεμάτων καιεται ότι δεν ρεμάτων και πληρούν ρεμάτων καιται οι όροι επαγγελματικής – άρση καταλληλλότητας – άρση του
         .υπεργολάβου ή όταν ρεμάτων και συν ρεμάτων καιτρέχουν ρεμάτων και οι ως – άρση άν ρεμάτων καιω λόγοι αποκλεισμού του

  25  :   -  Άρθρο Α Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών

           Κάθε διαφορά μεταξύ των ρεμάτων και συμβαλλόμεν ρεμάτων καιων ρεμάτων και μερών ρεμάτων και που προκύπτει ή σχετί σύμφωνα με: ζεται με την ρεμάτων και
 /     /    /     ερμην ρεμάτων καιεί σύμφωνα με: α και ή το κύρος – άρση και ή την ρεμάτων και εφαρμογή και ή την ρεμάτων και εκτέλεση της – άρση συμβάσης – άρση
           ,επιλύεται με την ρεμάτων και άσκηση προσφυγής – άρση ή αγωγής – άρση στο διοικητικό εφετεί σύμφωνα με: ο της – άρση περιφέρειας – άρση

            175  .στην ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: α έχει υπογράφει η σύμβαση σύμφων ρεμάτων καια με τα οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο ν ρεμάτων και
4412/2016. 

[ ( )  ,     Η΄ Εναλλακτικά Ρή διαδικασία  για την επιλογή τρα διαιτησίας – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις κατόπιν σύμφωνης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις γνώμης – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις του οικείου
 Τεχνικού Σ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ υμβουλίου 162

          Τα συμβαλλόμεν ρεμάτων καια μέρη συμφων ρεμάτων καιούν ρεμάτων και και συν ρεμάτων καιαποδέχον ρεμάτων καιται ότι όλες – άρση οι διαφορές – άρση που
       /    /    /προκύπτουν ρεμάτων και ή σχετί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται με την ρεμάτων και ερμην ρεμάτων καιεί σύμφωνα με: α και ή το κύρος – άρση και ή την ρεμάτων και εφαρμογή και ή

     ,      /την ρεμάτων και εκτέλεση της – άρση σύμβασης – άρση επιλύον ρεμάτων καιται οριστικά από διαιτητικό δικαστήριο όργαν ρεμάτων καιο
            το οποί σύμφωνα με: ο διορί σύμφωνα με: ζεται και διεξάγει τη διαιτησί σύμφωνα με: α σύμφων ρεμάτων καια με τις – άρση διατάξεις – άρση που εκάστοτε

     .  (      ισχύουν ρεμάτων και για τις – άρση διαιτησί σύμφωνα με: ες – άρση του Δημοσί σύμφωνα με: ου Κατά παρέκκλιση από τις – άρση διατάξεις – άρση που
     ,        ισχύουν ρεμάτων και για τις – άρση διαιτησί σύμφωνα με: ες – άρση του Δημοσί σύμφωνα με: ου η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια καθορί σύμφωνα με: σει στο

 ,  ,        σημεί σύμφωνα με: ο αυτό κατά περί σύμφωνα με: πτωση το περιεχόμεν ρεμάτων καιο της – άρση διαιτητικής – άρση ρήτρας – άρση σύμφων ρεμάτων καια με τον ρεμάτων και
  ,    ,      επιλεγέν ρεμάτων καιτα φορέα διαιτησί σύμφωνα με: ας – άρση περιέχον ρεμάτων και μεταξύ άλλων ρεμάτων και τους – άρση καν ρεμάτων καιόν ρεμάτων καιες – άρση που διέπουν ρεμάτων και τον ρεμάτων και

  ,     ,    ορισμό των ρεμάτων και διαιτητών ρεμάτων και τους – άρση εφαρμοστέους – άρση καν ρεμάτων καιόν ρεμάτων καιες – άρση διαιτησί σύμφωνα με: ας – άρση την ρεμάτων και έδρα του
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  (  ),     (   διαιτητικού δικαστηρί σύμφωνα με: ου ή οργάν ρεμάτων καιου τις – άρση αμοιβές – άρση των ρεμάτων και διαιτητών ρεμάτων και εφόσον ρεμάτων και δεν ρεμάτων και ορί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται
    ),        από τους – άρση εφαρμοστέους – άρση καν ρεμάτων καιόν ρεμάτων καιες – άρση διαιτησί σύμφωνα με: ας – άρση τη γλώσσα στην ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: α θα διεξαχθεί σύμφωνα με: η

     ).διαιτησί σύμφωνα με: α και κάθε άλλο σχετικό θέμα
 

      «    Η διεξαγωγή της – άρση διαιτησί σύμφωνα με: ας – άρση υπόκειται στον ρεμάτων και Καν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιισμό Διαφάν ρεμάτων καιειας – άρση στις – άρση δυν ρεμάτων καιάμει
  - » (Συν ρεμάτων καιθήκης – άρση Διαιτησί σύμφωνα με: ες – άρση Ε. Πρέβεζαςπεν ρεμάτων καιδυτών ρεμάτων και Κρατών ρεμάτων και Rules on Transparency in Treaty based Investor-

State Arbitration)          της – άρση Ε. Πρέβεζαςπιτροπής – άρση των ρεμάτων και Ην ρεμάτων καιωμέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςθν ρεμάτων καιών ρεμάτων και για το Διεθν ρεμάτων καιές – άρση Ε. Πρέβεζαςμπορικό Δί σύμφωνα με: καιο
(UNCITRAL),         οι διατάξεις – άρση του οποί σύμφωνα με: ου κατισχύουν ρεμάτων και των ρεμάτων και εφαρμοστέων ρεμάτων και καν ρεμάτων καιόν ρεμάτων καιων ρεμάτων και διαιτησί σύμφωνα με: ας – άρση

     . 3   175 . 4412/2016,που καθορί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται σύμφων ρεμάτων καια με την ρεμάτων και παρ του άρθρου ν ρεμάτων και  

    /    Της – άρση προσφυγής – άρση στο διαιτητικό δικαστήριο όργαν ρεμάτων καιο προηγεί σύμφωνα με: ται στάδιο συμβιβαστικής – άρση
 .        επί σύμφωνα με: λυσης – άρση διαφορών ρεμάτων και Για τη συμβιβαστική επί σύμφωνα με: λυση της – άρση διαφοράς – άρση συγκροτεί σύμφωνα με: ται

   ( ).        Συμβούλιο Ε. Πρέβεζαςπί σύμφωνα με: λυσης – άρση Διαφορών ρεμάτων και ΣΕ. ΠρέβεζαςΔ Η αμοιβή κάθε μέλους – άρση του ΣΕ. ΠρέβεζαςΔ καθορί σύμφωνα με: ζεται
    18 .  4640/2019 ( ’  190),    .   σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο ν ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας περί σύμφωνα με: αμοιβής – άρση διαμεσολαβητή Κατά τα

   . 7  8   176 . 4412/2016   . 4640/2019.λοιπά εφαρμόζον ρεμάτων καιται οι παρ και του άρθρου ν ρεμάτων και και ο ν ρεμάτων και

 26 :    Άρθρο Διάφορες – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις ρυθμίσεις – άρση προσχώσεων ρεμάτων και τάφρων και αποκαταστάσεις

26.1      ,     .Η έγκριση κατασκευής – άρση του δημοπρατούμεν ρεμάτων καιου έργου αποφασί σύμφωνα με: στηκε με την ρεμάτων και υπ
. αριθμ : 11/36/19-9-2022      .Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφαση του Π.Ε. Πρέβεζαςεριφερειακού Συμβουλί σύμφωνα με: ου Ηπεί σύμφωνα με: ρου

26.2             Ο Κύριος – άρση του Έργου μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια εγκαταστήσει για το έργο αυτό Τεχν ρεμάτων καιικό
.     ,       Σύμβουλο Ο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιάδοχος – άρση του έργου έχει την ρεμάτων και υποχρέωση ν ρεμάτων καια διευκολύν ρεμάτων καιει τις – άρση

   ,       δραστηριότητες – άρση του Τεχν ρεμάτων καιικού Συμβούλου που πηγάζουν ρεμάτων και από τη συμβατική σχέση
   .της – άρση Υπηρεσί σύμφωνα με: ας – άρση με αυτόν ρεμάτων και

26.3  ,       ,  Οι προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση με την ρεμάτων και υποβολή της – άρση προσφοράς – άρση τους – άρση αποδέχον ρεμάτων καιται
      αν ρεμάτων καιεπιφύλακτα τους – άρση όρους – άρση της – άρση παρούσας – άρση Διακήρυξης – άρση

26.  4          Η Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιαθέτουσα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή εν ρεμάτων καιημερών ρεμάτων καιει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την ρεμάτων και
       ,     προσφορά ως – άρση προσφέρων ρεμάτων και ή ως – άρση ν ρεμάτων καιόμιμος – άρση εκπρόσωπος – άρση προσφέρον ρεμάτων καιτος – άρση ότι η ί σύμφωνα με: δια ή και

,  ’      ,    τρί σύμφωνα με: τοι κατ εν ρεμάτων καιτολή και για λογαριασμό της – άρση θα επεξεργάζον ρεμάτων καιται προσωπικά
          δεδομέν ρεμάτων καια που περιέχον ρεμάτων καιται στους – άρση φακέλους – άρση της – άρση προσφοράς – άρση και τα αποδεικτικά μέσα

    ,      ,   τα οποί σύμφωνα με: α υποβάλλον ρεμάτων καιται σε αυτήν ρεμάτων και στο πλαί σύμφωνα με: σιο του παρόν ρεμάτων καιτος – άρση Διαγων ρεμάτων καιισμού για το
        σκοπό της – άρση αξιολόγησης – άρση των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και και της – άρση εν ρεμάτων καιημέρωσης – άρση έτερων ρεμάτων και

  ,         συμμετεχόν ρεμάτων καιτων ρεμάτων και σε αυτόν ρεμάτων και λαμβάν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιτας – άρση κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του
         απόρρητου και της – άρση ασφάλειας – άρση της – άρση επεξεργασί σύμφωνα με: ας – άρση των ρεμάτων και δεδομέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και και της – άρση
      ,    προστασί σύμφωνα με: ας – άρση τους – άρση από κάθε μορφής – άρση αθέμιτη επεξεργασί σύμφωνα με: α σύμφων ρεμάτων καια με τις – άρση διατάξεις – άρση

      .της – άρση κεί σύμφωνα με: μεν ρεμάτων καιης – άρση ν ρεμάτων καιομοθεσί σύμφωνα με: ας – άρση περί σύμφωνα με: προστασί σύμφωνα με: ας – άρση προσωπικών ρεμάτων και δεδομέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και

26. 5 ,         , Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και μετά από την ρεμάτων και τυχόν ρεμάτων και οριστικοποί σύμφωνα με: ηση της – άρση έκπτωσης – άρση του αν ρεμάτων καιαδόχου σύμφων ρεμάτων καια
      160  .  4412/2016,     με τα ειδικότερα οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο του ν ρεμάτων και η Π.Ε. Πρέβεζαςροϊσταμέν ρεμάτων καιη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή

    ,      αποφασί σύμφωνα με: σει την ρεμάτων και ολοκλήρωση του έργου προσκαλεί σύμφωνα με: τον ρεμάτων και επόμεν ρεμάτων καιο κατά σειρά
            μειοδότη του παρόν ρεμάτων καιτος – άρση διαγων ρεμάτων καιισμού και του προτεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει ν ρεμάτων καια αν ρεμάτων καιαλάβει αυτός – άρση το έργο

   ,       ολοκλήρωσης – άρση της – άρση έκπτωτης – άρση εργολαβί σύμφωνα με: ας – άρση με τους – άρση ί σύμφωνα με: διους – άρση όρους – άρση και προϋποθέσεις – άρση και
      .    βάσει της – άρση προσφοράς – άρση που υπέβαλε στον ρεμάτων και διαγων ρεμάτων καιισμό Η σύμβαση εκτέλεσης – άρση

,     (15)      συν ρεμάτων καιάπτεται εφόσον ρεμάτων και εν ρεμάτων καιτός – άρση δεκαπέν ρεμάτων καιτε ημερών ρεμάτων και από την ρεμάτων και κοιν ρεμάτων καιοποί σύμφωνα με: ηση της – άρση
        πρότασης – άρση περιέλθει στην ρεμάτων και Π.Ε. Πρέβεζαςροϊσταμέν ρεμάτων καιη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή έγγραφη και αν ρεμάτων καιεπιφύλακτη αποδοχή

.          .  της – άρση Η άπρακτη πάροδος – άρση της – άρση προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση θεωρεί σύμφωνα με: ται ως – άρση απόρριψη της – άρση πρότασης – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και ο
       ,   αν ρεμάτων καιωτέρω μειοδότης – άρση δεν ρεμάτων και δεχθεί σύμφωνα με: την ρεμάτων και πρόταση σύν ρεμάτων καιαψης – άρση σύμβασης – άρση η Π.Ε. Πρέβεζαςροϊσταμέν ρεμάτων καιη

      ,     Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή προσκαλεί σύμφωνα με: τον ρεμάτων και επόμεν ρεμάτων καιο κατά σειρά μειοδότη ακολουθών ρεμάτων καιτας – άρση κατά τα λοιπά
  .       ,   την ρεμάτων και ί σύμφωνα με: δια διαδικασί σύμφωνα με: α Ε. Πρέβεζαςφόσον ρεμάτων και και αυτός – άρση απορρί σύμφωνα με: ψει την ρεμάτων και πρόταση η Π.Ε. Πρέβεζαςροϊσταμέν ρεμάτων καιη

             Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή για την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάδειξη αν ρεμάτων καιαδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την ρεμάτων και κρί σύμφωνα με: ση της – άρση εί σύμφωνα με: τε στην ρεμάτων και
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      ,    αν ρεμάτων καιοικτή δημοπρασί σύμφωνα με: α εί σύμφωνα με: τε στη διαδικασί σύμφωνα με: α με διαπραγμάτευση κατά τις – άρση οικεί σύμφωνα με: ες – άρση
  .  4412/2016.διατάξεις – άρση του ν ρεμάτων και

          Η διαδικασί σύμφωνα με: α της – άρση παρούσας – άρση δεν ρεμάτων και εφαρμόζεται μόν ρεμάτων καιο στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση που η
  ,        Π.Ε. Πρέβεζαςροϊσταμέν ρεμάτων καιη Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή κρί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει ότι οι παραπάν ρεμάτων καιω προσφορές – άρση δεν ρεμάτων και εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι ικαν ρεμάτων καιοποιητικές – άρση για

           τον ρεμάτων και κύριο του έργου ή έχουν ρεμάτων και επέλθει λόγω εφαρμογής – άρση ν ρεμάτων καιέων ρεμάτων και καν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιισμών ρεμάτων και αλλαγές – άρση
    ,        στον ρεμάτων και τρόπο κατασκευής – άρση του έργου εν ρεμάτων καιώ μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια εφαρμόζεται αν ρεμάτων καιαλογικά και σε

   ,      περί σύμφωνα με: πτωση ολοκλήρωσης – άρση του έργου ύστερα από αυτοδί σύμφωνα με: καιη διάλυση της – άρση σύμβασης – άρση
           κατόπιν ρεμάτων και πτώχευσης – άρση του αν ρεμάτων καιαδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα του κυρί σύμφωνα με: ου του έργου

   .κατά τις – άρση κεί σύμφωνα με: μεν ρεμάτων καιες – άρση διατάξεις – άρση

26.6 ………………………………………….163

 
 7-10-22Πρέβεζα

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δήμητρα Κουτσουβέλα

Πολ. Μηχανικός

    

Χαράλαμπος Μπούρας

  Πολ.Μηχανικός

          Φιλία Ρέπα

        Πολ.Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

    .  Με την ρεμάτων και με αριθμό πρωτ 28/1926/13-10-2022 (  67ΘΕ. ΠρέβεζαςΜΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ο)  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ηπείρου
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1         Για την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιν ρεμάτων καιοια των ρεμάτων και “   ”  κάτω των ρεμάτων και ορί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και δημοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και συμβάσεων ρεμάτων και, .  2 . 1 .πρβ άρθρο παρ περ
29   .   4412/2016. του ν ρεμάτων και

2
       /  Συμπληρών ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται τα στοιχεί σύμφωνα με: α της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση αν ρεμάτων καιαθέτον ρεμάτων καιτος – άρση φορέα ( ,επων ρεμάτων καιυμί σύμφωνα με: α

  ,       ,αριθμός – άρση φορολογικού μητρώου κωδικός – άρση που αφορά στην ρεμάτων και ηλεκτρον ρεμάτων καιική τιμολόγηση
        όπως – άρση αυτός – άρση προσδιορί σύμφωνα με: ζεται στον ρεμάτων και επί σύμφωνα με: σημο ιστότοπο της – άρση Γεν ρεμάτων καιικής – άρση Γραμματεί σύμφωνα με: ας – άρση

    ( . . . . . .)   Π.Ε. Πρέβεζαςληροφοριακών ρεμάτων και Συστημάτων ρεμάτων και Δημόσιας – άρση Διοί σύμφωνα με: κησης – άρση Γ ΓΠ.Ε. ΠρέβεζαςΣΔΔ του Υπουργεί σύμφωνα με: ου
 ) . . 2 .   53  . 4412/2016. Ψηφιακής – άρση Διακυβέρν ρεμάτων καιησης – άρση Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ παρ περ α άρθρου του ν ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςπισημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται

        ( . . ) ότι οι αν ρεμάτων καιαθέτον ρεμάτων καιτες – άρση φορεί σύμφωνα με: ς – άρση που αποτελούν ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθέτουσες – άρση αρχές – άρση π χ ΔΕ. ΠρέβεζαςΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας εφαρμόζουν ρεμάτων και
   (  )   ,  ’   τις – άρση καν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιιστικές – άρση διατάξεις – άρση πρότυπα τεύχη που εκδί σύμφωνα με: δον ρεμάτων καιται κατ εξουσιοδότηση του

 53  .4412/2016,    . 2 .    315  .4412/2016,άρθρου του ν ρεμάτων και σύμφων ρεμάτων καια με την ρεμάτων και παρ περ β του άρθρου του ν ρεμάτων και
,           ,και συν ρεμάτων καιεπώς – άρση χρησιμοποιούν ρεμάτων και το παρόν ρεμάτων και τεύχος – άρση για τις – άρση συμβάσεις – άρση έργων ρεμάτων και που αν ρεμάτων καιαθέτουν ρεμάτων και

        . 4412/2016.    σύμφων ρεμάτων καια με τις – άρση διατάξεις – άρση του Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνιβλί σύμφωνα με: ου ΙΙ του ν ρεμάτων και Οι λοιποί σύμφωνα με: αν ρεμάτων καιαθέτον ρεμάτων καιτες – άρση φορεί σύμφωνα με: ς – άρση
          δύν ρεμάτων καιαν ρεμάτων καιται ν ρεμάτων καια χρησιμοποιούν ρεμάτων και το παρόν ρεμάτων και τεύχος – άρση διακήρυξης – άρση για τις – άρση συμβάσεις – άρση που

         . 4412/2016.αν ρεμάτων καιαθέτουν ρεμάτων και σύμφων ρεμάτων καια με τις – άρση διατάξεις – άρση του Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνιβλί σύμφωνα με: ου ΙΙ του ν ρεμάτων και
3

           ,  Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση που πηγή χρηματοδότησης – άρση εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι ο τακτικός – άρση προϋπολογισμός – άρση η
          αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή αν ρεμάτων καιαγράφει τον ρεμάτων και αριθμό και τη χρον ρεμάτων καιολογί σύμφωνα με: α της – άρση απόφασης – άρση αν ρεμάτων καιάληψης – άρση
,          υποχρέωσης – άρση εφόσον ρεμάτων και η προκαλούμεν ρεμάτων καιη δαπάν ρεμάτων καιη πρόκειται ν ρεμάτων καια βαρύν ρεμάτων καιει το τρέχον ρεμάτων και

 ,          ,οικον ρεμάτων καιομικό έτος – άρση τον ρεμάτων και αριθμό καταχώρισής – άρση της – άρση στα λογιστικά βιβλί σύμφωνα με: α του οικεί σύμφωνα με: ου φορέα
           καθώς – άρση και τον ρεμάτων και αριθμό της – άρση απόφασης – άρση έγκρισης – άρση της – άρση πολυετούς – άρση αν ρεμάτων καιάληψης – άρση σε περί σύμφωνα με: πτωση

         ,    που η δαπάν ρεμάτων καιη εκτεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται σε περισσότερα του εν ρεμάτων καιός – άρση οικον ρεμάτων καιομικά έτη σύμφων ρεμάτων καια με όσα
  .  4   4  . .  80/2016 ( ’ 145),   προβλέπον ρεμάτων καιται στην ρεμάτων και παρ του άρθρου του π δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας περί σύμφωνα με: διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση για

     .     την ρεμάτων και έκδοση της – άρση απόφασης – άρση αν ρεμάτων καιάληψης – άρση υποχρέωσης – άρση Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση που πηγή
     ,   χρηματοδότησης – άρση εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι το Π.Ε. Πρέβεζαςρόγραμμα Δημόσιων ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςπεν ρεμάτων καιδύσεων ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαγράφει τη Συλλογική

    .Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπόφασηΈν ρεμάτων καιταξης – άρση και τον ρεμάτων και εν ρεμάτων καιάριθμο  ( .  53 . 2 .   . 4412/2016). Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ περ ζ του ν ρεμάτων και
4      /  Συμπληρών ρεμάτων καιεται η επων ρεμάτων καιυμί σύμφωνα με: α της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση αν ρεμάτων καιαθέτον ρεμάτων καιτος – άρση φορέα
5              Συμπληρών ρεμάτων καιεται ο κωδικός – άρση που αφορά στην ρεμάτων και ηλεκτρον ρεμάτων καιική τιμολόγηση όπως – άρση αυτός – άρση

     . .    προσδιορί σύμφωνα με: ζεται στον ρεμάτων και επί σύμφωνα με: σημο ιστότοπο της – άρση Γ Γ Π.Ε. Πρέβεζαςληροφοριακών ρεμάτων και Συστημάτων ρεμάτων και του
   Υπουργεί σύμφωνα με: ου Ψηφιακής – άρση Διακυβέρν ρεμάτων καιησης – άρση

      ( .  53 . 2 .   . 4412/2016).Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ περ α του ν ρεμάτων και
6      M    '' ''  έσω της – άρση λειτουργικότητας – άρση Ε. Πρέβεζαςπικοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α του υποσυστήματος – άρση
7            2  Το Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ καταρτί σύμφωνα με: ζεται βάσει του τυποποιημέν ρεμάτων καιου εν ρεμάτων καιτύπου του Π.Ε. Πρέβεζαςαραρτήματος – άρση του

  ( ) 2016/7    5Ε. Πρέβεζαςκτελεστικού Καν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιισμού Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας της – άρση Ε. Πρέβεζαςπιτροπής – άρση της – άρση ης – άρση  2016  Ιαν ρεμάτων καιουαρί σύμφωνα με: ου για την ρεμάτων και
         (καθιέρωση του τυποποιημέν ρεμάτων καιου εν ρεμάτων καιτύπου για το Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκό Έγγραφο Π.Ε. Πρέβεζαςρομήθειας – άρση L 3)

     . και παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρον ρεμάτων καιική μορφή
         ,   Το Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ φέρει υπογραφή με ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α εν ρεμάτων καιτός – άρση του χρον ρεμάτων καιικού διαστήματος – άρση κατά το

    .οποί σύμφωνα με: ο μπορούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια υποβάλλον ρεμάτων καιται προσφορές – άρση
          Ο οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση δύν ρεμάτων καιαται ν ρεμάτων καια διευκριν ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ζει τις – άρση δηλώσεις – άρση και πληροφορί σύμφωνα με: ες – άρση που

      ,       παρέχει στο Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ με συν ρεμάτων καιοδευτική υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση την ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: α υποβάλλει μαζί σύμφωνα με: με το
 Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ A   2-5-2019,     πό τις – άρση παρέχεται η ηλεκτρον ρεμάτων καιική υπηρεσί σύμφωνα με: α P), εκείνα ταromitheus

ESP), εκείνα ταDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)      που προσφέρει τη δυν ρεμάτων καιατότητα ηλεκτρον ρεμάτων καιικής – άρση
        ( ).σύν ρεμάτων καιταξης – άρση και διαχεί σύμφωνα με: ρισης – άρση του Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκού Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιιαί σύμφωνα με: ου Ε. Πρέβεζαςγγράφου Σύμβασης – άρση Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ
        Μπορεί σύμφωνα με: τε ν ρεμάτων καια δεί σύμφωνα με: τε τη σχετική αν ρεμάτων καιακοί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιωση στη Διαδικτυακή Π.Ε. Πρέβεζαςύλη  του Ε. ΠρέβεζαςΣΗΔΗΣ

www  .  promitheus  .  gov  .  gr   .     (    Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ και το Διορθωτικό Ε. Πρέβεζαςπί σύμφωνα με: σημη Ε. Πρέβεζαςφημερί σύμφωνα με: δα της – άρση Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκής – άρση
 L 17/65  23   2018)    ( ) 2016/7 Έν ρεμάτων καιωσης – άρση της – άρση ης – άρση Ιαν ρεμάτων καιουαρί σύμφωνα με: ου στον ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςκτελεστικό Καν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιισμό Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας για

         την ρεμάτων και καθιέρωση του τυποποιημέν ρεμάτων καιου εν ρεμάτων καιτύπου για το Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκό Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιιαί σύμφωνα με: ο Έγγραφο
 ,           Π.Ε. Πρέβεζαςρομήθειας – άρση με το οποί σύμφωνα με: ο επιλύθηκαν ρεμάτων και τα σχετικά ζητήματα ορολογί σύμφωνα με: ας – άρση που υπήρχαν ρεμάτων και στο

       ,    αρχικό επί σύμφωνα με: σημο ελλην ρεμάτων καιικό κεί σύμφωνα με: μεν ρεμάτων καιο του Ε. Πρέβεζαςκτελεστικού Καν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιισμού Μπορεί σύμφωνα με: τε ν ρεμάτων καια δεί σύμφωνα με: τε το
    σχετικό Διορθωτικό στην ρεμάτων και ακόλουθη διαδρομή

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
8   )     ,   Ηπερί σύμφωνα με: πτωση ι συμπληρών ρεμάτων καιεται και περιλαμβάν ρεμάτων καιεται στη Διακήρυξη εφόσον ρεμάτων και η

         αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή προβλέπει υποδεί σύμφωνα με: γματα εγγράφων ρεμάτων και προς – άρση υποβολή από τους – άρση
 , .   .οικον ρεμάτων καιομικούς – άρση φορεί σύμφωνα με: ς – άρση π χ εγγυητικών ρεμάτων και επιστολών ρεμάτων και

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/




9            Συμπληρών ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται τυχόν ρεμάτων και άλλα έγγραφα σύμβασης – άρση ή τεύχη που η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή
             κρί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει αν ρεμάτων καιαγκαί σύμφωνα με: α με σκοπό ν ρεμάτων καια περιγράψει ή ν ρεμάτων καια προσδιορί σύμφωνα με: σει στοιχεί σύμφωνα με: α της – άρση σύμβασης – άρση ή

  .της – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση σύν ρεμάτων καιαψης – άρση
10  .Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ   67  . 4412/2016.άρθρο του ν ρεμάτων και
11       , ,    Όταν ρεμάτων και εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι αδύν ρεμάτων καιατο ν ρεμάτων καια παρασχεθεί σύμφωνα με: ελεύθερη πλήρης – άρση άμεση και δωρεάν ρεμάτων και ηλεκτρον ρεμάτων καιική

           πρόσβαση σε ορισμέν ρεμάτων καια έγγραφα της – άρση σύμβασης – άρση μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια περιληφθεί σύμφωνα με: στο παρόν ρεμάτων και άρθρο
            της – άρση διακήρυξης – άρση πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της – άρση σύμβασης – άρση θα διατεθούν ρεμάτων και με μέσα

    (        άλλα πλην ρεμάτων και των ρεμάτων και ηλεκτρον ρεμάτων καιικών ρεμάτων και όπως – άρση το ταχυδρομεί σύμφωνα με: ο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή
        )συν ρεμάτων καιδυασμός – άρση ταχυδρομικών ρεμάτων και ή άλλων ρεμάτων και καταλλήλων ρεμάτων και μέσων ρεμάτων και και ηλεκτρον ρεμάτων καιικών ρεμάτων και μέσων ρεμάτων και

(   .  1   67   .  4412/2016).        τρί σύμφωνα με: το εδάφιο παρ άρθρου ν ρεμάτων και Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση αυτή προτεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται η
 :  «      ...........................  ακόλουθη διατύπωση Τα ακόλουθα έγγραφα της – άρση σύμβασης – άρση διατί σύμφωνα με: θεν ρεμάτων καιται

 ………………………….,   …………………,   ………………….  .:……………..:…..  από οδός – άρση πληροφορί σύμφωνα με: ες – άρση τηλ Οι
  ,        εν ρεμάτων καιδιαφερόμεν ρεμάτων καιοι μπορούν ρεμάτων και ακόμα ν ρεμάτων καια λάβουν ρεμάτων και γν ρεμάτων καιώση των ρεμάτων και παρακάτω εγγράφων ρεμάτων και της – άρση

 ……,           σύμβασης – άρση στα γραφεί σύμφωνα με: α της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση κατά τις – άρση εργάσιμες – άρση ημέρες – άρση και
.»ώρες – άρση

12        ,  ,     Όταν ρεμάτων και δεν ρεμάτων και μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια προσφερθεί σύμφωνα με: ελεύθερη πλήρης – άρση άμεση και δωρεάν ρεμάτων και ηλεκτρον ρεμάτων καιική
     ,      πρόσβαση σε ορισμέν ρεμάτων καια έγγραφα της – άρση σύμβασης – άρση διότι η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή προτί σύμφωνα με: θεται ν ρεμάτων καια
  . 2   21  . 4412/2016, ,    εφαρμόσει την ρεμάτων και παρ του άρθρου του ν ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαφέρον ρεμάτων καιται στο παρόν ρεμάτων και άρθρο της – άρση

,        , διακήρυξης – άρση τα μέτρα προστασί σύμφωνα με: ας – άρση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των ρεμάτων και πληροφοριών ρεμάτων και τα
 ,             οποί σύμφωνα με: α απαιτούν ρεμάτων καιται και τον ρεμάτων και τρόπο με τον ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: ο εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι δυν ρεμάτων καιατή η πρόσβαση στα σχετικά

.   ,  . .,         :  “έγγραφα Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιδεικτικά λ χ η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή θα μπορούσε ν ρεμάτων καια αν ρεμάτων καιαφέρει ότι Ο
          οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση αν ρεμάτων καιαλαμβάν ρεμάτων καιει την ρεμάτων και υποχρέωση ν ρεμάτων καια τηρήσει εμπιστευτικά και ν ρεμάτων καια μη

   (      γν ρεμάτων καιωστοποιήσει σε τρί σύμφωνα με: τους – άρση συμπεριλαμβαν ρεμάτων καιομέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και των ρεμάτων και εκπροσώπων ρεμάτων και του ελλην ρεμάτων καιικού και
 ),        διεθν ρεμάτων καιούς – άρση Τύπου χωρί σύμφωνα με: ς – άρση την ρεμάτων και προηγούμεν ρεμάτων καιη έγγραφη συγκατάθεση της – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση

,         .  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής – άρση τα αν ρεμάτων καιωτέρω έγγραφα ή πληροφορί σύμφωνα με: ες – άρση που προκύπτουν ρεμάτων και από αυτά Οι οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: 
          , φορεί σύμφωνα με: ς – άρση διασφαλί σύμφωνα με: ζουν ρεμάτων και την ρεμάτων και τήρηση των ρεμάτων και απαιτήσεων ρεμάτων και αυτών ρεμάτων και από το προσωπικό τους – άρση τους – άρση

           υπεργολάβους – άρση τους – άρση και κάθε άλλο τρί σύμφωνα με: το πρόσωπο που χρησιμοποιούν ρεμάτων και κατά την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιάθεση
   .    ,      ή εκτέλεση της – άρση σύμβασης – άρση Για τον ρεμάτων και σκοπό αυτό κατά την ρεμάτων και παραλαβή των ρεμάτων και εγγράφων ρεμάτων και της – άρση

,      .  1599/1986      σύμβασης – άρση υποβάλλει υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση του ν ρεμάτων και με την ρεμάτων και οποί σύμφωνα με: α δηλών ρεμάτων καιει τα
αν ρεμάτων καιωτέρω”.

13         Συμπληρών ρεμάτων καιεται από την ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιαθέτουσα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή με σαφήν ρεμάτων καιεια συγκεκριμέν ρεμάτων καιη
 ( ,    ...  ),      ημερομην ρεμάτων καιί σύμφωνα με: α εγκαί σύμφωνα με: ρως – άρση ήτοι ως – άρση την ρεμάτων και προς – άρση αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης – άρση και

.αμφιβολί σύμφωνα με: ας – άρση
14               18 Συμπληρών ρεμάτων καιεται η τέταρτη ημέρα πριν ρεμάτων και από τη λήξη της – άρση προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση του άρθρου της – άρση

. παρούσας – άρση
15      . . Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ έγγραφο Ε. ΠρέβεζαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΗΣΥ με α π 4121/30-07-2020 «      Διευκριν ρεμάτων καιί σύμφωνα με: σεις – άρση ως – άρση προς – άρση την ρεμάτων και τήρηση των ρεμάτων και

        διατυπώσεων ρεμάτων και δημοσιότητας – άρση στη διαγων ρεμάτων καιιστική διαδικασί σύμφωνα με: α σε περί σύμφωνα με: πτωση τροποποί σύμφωνα με: ησης – άρση
  » ( : 9 -2 )όρων ρεμάτων και της – άρση διακήρυξης – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ΩΡΗ ΟΞΤΒ έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν ΧΖ)

16  .  18 . 2  . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ του ν ρεμάτων και
17  .  12 . 1.2     .Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ της – άρση ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ. ΠρέβεζαςΣΗΔΗΣ ΔημόσιαΈργα
18               Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και η διεύθυν ρεμάτων καιση της – άρση υπηρεσί σύμφωνα με: ας – άρση που τηρεί σύμφωνα με: το πρωτόκολλο της – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής – άρση εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι

      1,      διαφορετική από την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαφερόμεν ρεμάτων καιη στο άρθρο αν ρεμάτων καιαγράφεται στο παρόν ρεμάτων και σημεί σύμφωνα με: ο η
 .σχετική διεύθυν ρεμάτων καιση

19  .  72 . 1  . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ του ν ρεμάτων και
20           Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση που χρησιμοποιεί σύμφωνα με: ται εν ρεμάτων καιιαί σύμφωνα με: ο ποσοστό έκπτωσης – άρση απαλεί σύμφωνα με: φεται η

   . 3.5. .  95 . 2 .   . 4412/2016,    περί σύμφωνα με: πτωση δ της – άρση παρ Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ περ α του ν ρεμάτων και σύμφων ρεμάτων καια με το
 «οποί σύμφωνα με: ο           αν κριτήριο ανάθεσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

   ,        προσφορά μόνο βάσει τιμής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση οι οικονομικοί φορείς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προσφέρουν είτε συνολικό και
          ενιαίο ποσοστό έκπτωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση επί της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προϋπολογιζόμενης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δαπάνης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για το συνολικό

      ’     αντικείμενο του έργου που προκηρύσσεται με κατ αποκοπή τίμημα είτε επιμέρους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
            ποσοστά έκπτωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του

,        (%),   προϋπολογισμού εκφραζόμενα σε ακέραιες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση μονάδες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση επί τοις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εκατό ιδίως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση όταν

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%979%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-2%CE%A7%CE%96?inline=true




      ,       ». είναι μεγάλο το πλήθος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των τιμών μονάδας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση με τις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση οποίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση θα καταρτισθεί η σύμβαση
21        95 .  2 .   .  Σε περί σύμφωνα με: πτωση εφαρμογής – άρση της – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση του άρθρου παρ περ β υποπ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςα

 .  4412/2016  “   ”,    του ν ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςλεύθερη συμπλήρωση τιμολογί σύμφωνα με: ου οι αν ρεμάτων καιαθέτουσες – άρση αρχές – άρση
      ( )      περιλαμβάν ρεμάτων καιουν ρεμάτων και στην ρεμάτων και εν ρεμάτων και λόγω περί σύμφωνα με: πτωση στ αν ρεμάτων καιαφορά για την ρεμάτων και υποβολή του σχετικού

.τιμολογί σύμφωνα με: ου
22  .  12 . 1.2.1    . Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ. ΠρέβεζαςΣΗΔΗΣ ΔημόσιαΈργα
23  .  12 . 1.2.2    . Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ. ΠρέβεζαςΣΗΔΗΣ ΔημόσιαΈργα
24  .  12 . 2     . Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ της – άρση ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Ε. ΠρέβεζαςΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
25   .  12 .2.     .Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ της – άρση ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Ε. ΠρέβεζαςΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
26   ,            Ε. Πρέβεζαςπισημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται ότι ως – άρση προς – άρση τις – άρση προθεσμί σύμφωνα με: ες – άρση για την ρεμάτων και ολοκλήρωση των ρεμάτων και εν ρεμάτων καιεργειών ρεμάτων και της – άρση

        221   .Ε. Πρέβεζαςπιτροπής – άρση Διεν ρεμάτων καιέργειας – άρση Διαγων ρεμάτων καιισμού ισχύουν ρεμάτων και τα οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του ν ρεμάτων και
4412/2016. 

27  .  13 . 2     . Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ της – άρση ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Ε. ΠρέβεζαςΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
28  .  72 . 1   . 4412/2016Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ όγδοο εδάφιο ν ρεμάτων και
29  .  221  . 1 .   . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας παρ περ β του ν ρεμάτων και
30 .   72 . 13 .4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ ν ρεμάτων και
31 .  88 . 5Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ  .   . 4412/2016περ α του ν ρεμάτων και
32              Ως – άρση προς – άρση τη γν ρεμάτων καιωμοδότηση της – άρση Ε. Πρέβεζαςπιτροπής – άρση Διαγων ρεμάτων καιισμού για την ρεμάτων και εξέταση των ρεμάτων και εξηγήσεων ρεμάτων και

    .   184/2020    15-21 των ρεμάτων και ασυν ρεμάτων καιήθιστα χαμηλών ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και πρβλ ΣτΕ. Πρέβεζας Ε. ΠρέβεζαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και ιδί σύμφωνα με: ως – άρση σκέψεις – άρση
33 .  103 . 1 .   . 4412/2016. Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ εδ α του ν ρεμάτων και
34 .  103 . 1  . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ του ν ρεμάτων και
35   .               Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνλ σχετικά με την ρεμάτων και ηλεκτρον ρεμάτων καιική υπεύθυν ρεμάτων καιη δήλωση το άρθρο εικοστό έβδομο της – άρση από

20.3.2020 . . ., (  68) -      1  . 4683/2020 ( 83)-   Π.Ε. ΠρέβεζαςΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενοςΠ.Ε. Πρέβεζας Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας που κυρώθηκε με το άρθρο του ν ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της κατά τις – άρση
 1  2   :" παραγράφους – άρση και του οποί σύμφωνα με: ου      8  . 1599/1986 ( ` Ηυπεύθυνη δήλωση του άρθρου του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)

75)            μπορεί να συντάσσεται στην ΕνιαίαΨηφιακήΠύλη της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Δημόσιας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Διοίκησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του
 52  . 4635/2019,     «e-Dilosi».   άρθρου του ν μέσω της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ηλεκτρονικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εφαρμογής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Η ηλεκτρονική

           υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
    .  2.      εικοστό τέταρτο άρθρο της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση παρούσας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για

      . 1         τη χρήση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ηλεκτρονικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση εφαρμογής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση παρ του παρόντος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έχει την ίδια ισχύ με τη
     11  . 2690/1999 ( ` 45).    βεβαίωση γνήσιου υπογραφής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του άρθρου του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) Η ημερομηνία που

         αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου
        Ψηφιακής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Διακυβέρνησης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ηλεκτρονικής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
 .       ,  υπεύθυνης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δήλωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου η

  ,        , ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση τόσοως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ηλεκτρονικό όσο και ως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έντυπο έγγραφο
   ".συνιστά έγγραφο βέβαιης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση χρονολογίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

36        . 2   259  .4412/2016Για τους – άρση φορεί σύμφωνα με: ς – άρση του Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνιβλί σύμφωνα με: ου ΙΙ της – άρση παρ του άρθρου του ν ρεμάτων και
37        ,     92Ομοί σύμφωνα με: ως – άρση προβλέπεται και στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση υποβολής – άρση προσφορών ρεμάτων και σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο

. 8  .4412/201παρ του ν ρεμάτων και
38 .  14 . 1.2     .Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ της – άρση ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Ε. ΠρέβεζαςΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
39  .  103 . 2  . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ του ν ρεμάτων και
40  .  103 . 3 . 4412/2016. Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ ν ρεμάτων και
41      .  7   8    78   .  4412/2016  (Με την ρεμάτων και επιφύλαξη των ρεμάτων και παρ και του άρθρου του ν ρεμάτων και λήψη

 ).επαν ρεμάτων καιορθωτικών ρεμάτων και μέσων ρεμάτων και
42   .  104 . 2  3 . 4412/2016. Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ και ν ρεμάτων και
43  .  103 . 6  . 4412/2016. Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ του ν ρεμάτων και
44  .  103 . 6 . 4412/2016. Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ ν ρεμάτων και
45  .  105 . 1 . 4412/2016. Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ ν ρεμάτων και
46  .  105 . 2  . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ του ν ρεμάτων και
47  .  105 . 3 . 4412/2016. Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ ν ρεμάτων και
48    «Ηφράση          έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ο προσυμβατικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έλεγχος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση από το Ελεγκτικό

,     324  327  . 4700/2020 ( ` 127)»Συνέδριο σύμφωνα με τα άρθρα έως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)    προστί σύμφωνα με: θεται στη





    ,     διακήρυξη μόν ρεμάτων καιο στις – άρση περιπτώσεις – άρση εκεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιες – άρση στις – άρση οποί σύμφωνα με: ες – άρση προβλέπεται υποχρέωση
 .προσυμβατικού ελέγχου

49  .  105 . 4 . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ ν ρεμάτων και
50 .  105 . 5 . 4412/2016. Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ ν ρεμάτων και
51  .  105 . 5  . 4412/2016. Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ του ν ρεμάτων και
52  .  105 . 7 . 4412/2016. Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ ν ρεμάτων και
53  .  105 . 8 . 4412/2016. Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ ν ρεμάτων και
54  .  360 . 1  . 4412/2016  3 . 1  . . 39/2017.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ του ν ρεμάτων και και παρ του π δ  

55   .  361  . 4412/2016  4  . . 39/2017.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο του ν ρεμάτων και και του π δ
56  .  15    Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ. ΠρέβεζαςΣΗΔΗΣΔημόσιαΈργα
57  .  363  . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο του ν ρεμάτων και
58  .  364 . 1 . 4412/2016  6  . . 39/2017.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος και του π δ
59  .  364 . 2  . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ του ν ρεμάτων και
60  . . 1   365  . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ παρ του άρθρου τουΝ. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος
61  .  360 . 2  . 4412/2016  3 . 2  . . 39/2017, .  367 . Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρα παρ του ν ρεμάτων και και παρ του π δ πρβλ άρθρο παρ

4 . 4412/2016.Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος
62  .  372 . 3 . 4412/2016 Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ ν ρεμάτων και
63   .  372 . 1  2 . 4412/2016. Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ και Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος
64   Π.Ε. Πρέβεζαςρβ .λ   372 . 4  . 4412/2016.άρθρο παρ του ν ρεμάτων και
65    Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθ  372 . 6  . 4412/2016.ρο παρ του ν ρεμάτων και
66   .   53 . 3 . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ ν ρεμάτων και
67 .  80 . 10 . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ ν ρεμάτων και
68  .  92 . 4  . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ του ν ρεμάτων και
69   Τί σύμφωνα με: θεται μ         όν ρεμάτων καιο εφόσον ρεμάτων και πρόκειται για συγχρηματοδοτούμεν ρεμάτων καιο έργο από πόρους – άρση της – άρση

 .Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκής – άρσηΈν ρεμάτων καιωσης – άρση
70  1-1-2017     .  80/2016 (  '  145 ),       13Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςπό τέθηκε σε ισχύ το π δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας το οποί σύμφωνα με: ο με το άρθρο

  .  113/2010.κατάργησε το π δ
71 ,           Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενοςόμοι Π.Ε. ΠρέβεζαςΔ και υπουργικές – άρση αποφάσεις – άρση που εκδί σύμφωνα με: δον ρεμάτων καιται μετά την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιαρξη της – άρση

        61   .  4412/2016,  διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση σύν ρεμάτων καιαψης – άρση της – άρση σύμβασης – άρση σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο του ν ρεμάτων και δεν ρεμάτων και
       .αποτελούν ρεμάτων και μέρος – άρση του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισί σύμφωνα με: ου της – άρση διακήρυξης – άρση

72        . .  ,    Όταν ρεμάτων και πρόκειται για συγχρηματοδοτούμεν ρεμάτων καιο από την ρεμάτων και Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας έργο τούτο ν ρεμάτων καια αν ρεμάτων καιαγράφεται
στη

           Διακήρυξη και ειδικότερα ν ρεμάτων καια αν ρεμάτων καιαγράφεται ο τί σύμφωνα με: τλος – άρση της – άρση Π.Ε. Πρέβεζαςράξης – άρση και του Ε. Πρέβεζαςπιχειρησιακού
         ,Π.Ε. Πρέβεζαςρογράμματος – άρση στο πλαί σύμφωνα με: σιο του οποί σύμφωνα με: ου εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι εν ρεμάτων καιταγμέν ρεμάτων καιο το δημοπρατούμεν ρεμάτων καιο έργο

           καθώς – άρση και τα ποσοστά συγχρηματοδότησης – άρση της – άρση δαπάν ρεμάτων καιης – άρση του έργου από εθν ρεμάτων καιικούς – άρση και
  (     ).  ,   εν ρεμάτων καιωσιακούς – άρση πόρους – άρση με αν ρεμάτων καιαφορά στο διαρθρωτικό ταμεί σύμφωνα με: ο Ε. Πρέβεζαςπί σύμφωνα με: σης – άρση η σχετική
       ( )  ,συμπλήρωση ακολουθεί σύμφωνα με: τη διακριτή ορολογί σύμφωνα με: α Συλλογικές – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποφάσεις – άρση ΣΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας έργων ρεμάτων και

   ,      (   εν ρεμάτων καιάριθμος – άρση έργου ή ΚΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ. Πρέβεζας αν ρεμάτων καιάλογα την ρεμάτων και πηγή χρηματοδότησης – άρση Π.Ε. ΠρέβεζαςΔΕ. Πρέβεζας ή Τακτικός – άρση
).          ,   .προϋπολογισμός – άρση Για το ζήτημα της – άρση αν ρεμάτων καιάληψης – άρση δαπαν ρεμάτων καιών ρεμάτων και δημοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και επεν ρεμάτων καιδύσεων ρεμάτων και βλ

  5  .  80/2016.και άρθρο του π δ  .  53 .2 .  . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ περ ζ ν ρεμάτων και
73          .Οι κρατήσεις – άρση προσαρμόζον ρεμάτων καιται αν ρεμάτων καιάλογα με τον ρεμάτων και φορέα εκτέλεσης – άρση του έργου
74   .  4 . 3    . 4013/2011,   Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ έβδομο εδάφιο του ν ρεμάτων και όπως – άρση αν ρεμάτων καιτικαταστάθηκε από

  44  . 4605/2019.το άρθρο του ν ρεμάτων και
75  /    ,   ( .  13 . 3 . ’ & Ή/και η Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά περίπτωση (πρβλ. άρθρο 13 παρ. 3 περ. γ’ & και η Ε. Πρέβεζαςπιτροπή Διαγων ρεμάτων καιισμού κατά περί σύμφωνα με: πτωση πρβλ άρθρο παρ περ γ

‘   δ της – άρση  -  ).ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΕ. ΠρέβεζαςΣΗΔΗΣ ΔημόσιαΈργα
76 .  102 . 4412/2016,       42  . 4782/2021. Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο ν ρεμάτων και όπως – άρση αν ρεμάτων καιτικαταστάθηκε με το άρθρο του ν ρεμάτων και

           42 . 4781/2021 Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ και έκθεση συν ρεμάτων καιεπειών ρεμάτων και ρυθμί σύμφωνα με: σεων ρεμάτων και επί σύμφωνα με: του ως – άρση άν ρεμάτων καιω άρθρου ν ρεμάτων και
77      4 . 4  .  80/2016 “    Σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο παρ του π δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιάληψη υποχρεώσεων ρεμάτων και από τους – άρση

”  (   145 ):  “διατάκτες – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της  ,        Οι διακηρύξεις – άρση οι αποφάσεις – άρση αν ρεμάτων καιάθεσης – άρση και οι συμβάσεις – άρση που
        συν ρεμάτων καιάπτον ρεμάτων καιται για λογαριασμό των ρεμάτων και φορέων ρεμάτων και Γεν ρεμάτων καιικής – άρση Κυβέρν ρεμάτων καιησης – άρση αν ρεμάτων καιαφέρουν ρεμάτων και απαραί σύμφωνα με: τητα

        ,   τον ρεμάτων και αριθμό και τη χρον ρεμάτων καιολογί σύμφωνα με: α της – άρση απόφασης – άρση αν ρεμάτων καιάληψης – άρση υποχρέωσης – άρση τον ρεμάτων και αριθμό





       ,      καταχώρισής – άρση της – άρση στα λογιστικά βιβλί σύμφωνα με: α του οικεί σύμφωνα με: ου φορέα καθώς – άρση και τον ρεμάτων και αριθμό της – άρση
           απόφασης – άρση έγκρισης – άρση της – άρση πολυετούς – άρση αν ρεμάτων καιάληψης – άρση σε περί σύμφωνα με: πτωση που η δαπάν ρεμάτων καιη εκτεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται σε

    περισσότερα του εν ρεμάτων καιός – άρση οικον ρεμάτων καιομικά έτη.". ,      12 .  2 ) Ε. Πρέβεζαςπί σύμφωνα με: σης – άρση σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο παρ γ του
 .  : “ί σύμφωνα με: διου π δ ,  ,      Διακηρύξεις – άρση όπου απαιτεί σύμφωνα με: ται και αποφάσεις – άρση αν ρεμάτων καιάθεσης – άρση που εκδί σύμφωνα με: δον ρεμάτων καιται και

         , συμβάσεις – άρση που συν ρεμάτων καιάπτον ρεμάτων καιται από φορεί σύμφωνα με: ς – άρση της – άρση Γεν ρεμάτων καιικής – άρση Κυβέρν ρεμάτων καιησης – άρση εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι άκυρες – άρση εφόσον ρεμάτων και
            2,δεν ρεμάτων και έχει προηγηθεί σύμφωνα με: αυτών ρεμάτων και η έκδοση της – άρση απόφασης – άρση αν ρεμάτων καιάληψης – άρση υποχρέωσης – άρση του άρθρου
.  2  .παρ του παρόν ρεμάτων καιτος – άρση  " .    5     “Π.Ε. Πρέβεζαςρβ και άρθρο του ως – άρση άν ρεμάτων καιω διατάγματος – άρση  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιάληψη δαπαν ρεμάτων καιών ρεμάτων και

 δημοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και επεν ρεμάτων καιδύσεων ρεμάτων και”
78        , Σε περί σύμφωνα με: πτωση που περιλαμβάν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται τυχόν ρεμάτων και δικαιώματα προαί σύμφωνα με: ρεσης – άρση

       (  διαμορφών ρεμάτων καιεται αν ρεμάτων καιαλόγως – άρση η εκτιμώμεν ρεμάτων καιη αξί σύμφωνα με: α της – άρση σύμβασης – άρση προϋπολογισμός – άρση
)     ( .  6 . 1  132  . 1 . '  . δημοπράτησης – άρση και το παρόν ρεμάτων και άρθρο πρβ άρθρα παρ και παρ περ α του ν ρεμάτων και

4412/2016).
79           Το ποσό των ρεμάτων και απρόβλεπτων ρεμάτων και δαπαν ρεμάτων καιών ρεμάτων και επαν ρεμάτων καιαϋπολογί σύμφωνα με: ζεται κατά την ρεμάτων και υπογραφή της – άρση

,     ,       σύμβασης – άρση αν ρεμάτων καιάλογα με την ρεμάτων και προσφερθεί σύμφωνα με: σα έκπτωση ώστε ν ρεμάτων καια διατηρεί σύμφωνα με: ται η εν ρεμάτων και λόγω
   15%      & ,    ποσοστιαί σύμφωνα με: α αν ρεμάτων καιαλογί σύμφωνα με: α του επί σύμφωνα με: της – άρση δαπάν ρεμάτων καιης – άρση εργασιών ρεμάτων και με ΓΕ. Πρέβεζας ΟΕ. Πρέβεζας σύμφων ρεμάτων καια με την ρεμάτων και
 3 .     156 . 4412/2016. παράγραφο περ β του άρθρου ν ρεμάτων και

80 .  6 . 7  . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ του ν ρεμάτων και
81          ,     Ηαν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή διαμορφών ρεμάτων καιει το παρόν ρεμάτων και σημεί σύμφωνα με: ο της – άρση διακήρυξης – άρση αν ρεμάτων καιάλογα με το αν ρεμάτων και

       /   ,   αποφασί σύμφωνα με: σει ν ρεμάτων καια υποδιαιρέσει τη σύμβαση σε περισσότερα τμήματα έργα ή όχι ήτοι ν ρεμάτων καια
    .         τα αν ρεμάτων καιαθέσει ως – άρση εν ρεμάτων καιιαί σύμφωνα με: ο σύν ρεμάτων καιολο Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση που επιλέξει ν ρεμάτων καια μην ρεμάτων και υποδιαιρέσει σε

, ,     ,     τμήματα αν ρεμάτων καιαφέρει στο παρόν ρεμάτων και σημεί σύμφωνα με: ο της – άρση διακήρυξης – άρση τους – άρση βασικούς – άρση λόγους – άρση της – άρση
   ( .  59  . 4412/2016).απόφασής – άρση της – άρση αυτής – άρση πρβλ άρθρο του ν ρεμάτων και

82        43 . 21  . 4605/2019όπως – άρση συμπληρώθηκε με το άρθρο παρ του ν ρεμάτων και
83        ,      Μπορεί σύμφωνα με: η έν ρεμάτων καιαρξη της – άρση προθεσμί σύμφωνα με: ας – άρση ν ρεμάτων καια ορί σύμφωνα με: ζεται διαφορετικά αν ρεμάτων και λόγου χάρη δεν ρεμάτων και

      ( .  147 .2 . 4412/2016).προβλέπεται η άμεση έν ρεμάτων καιαρξη των ρεμάτων και εργασιών ρεμάτων και Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ ν ρεμάτων και
84      .Με την ρεμάτων και επιφύλαξη της – άρση επόμεν ρεμάτων καιης – άρση υποσημεί σύμφωνα με: ωσης – άρση
85           Οι αν ρεμάτων καιαθέτουσες – άρση αρχές – άρση μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια επιτρέπουν ρεμάτων και την ρεμάτων και υποβολή εν ρεμάτων καιαλλακτικών ρεμάτων και

        13.4. (   προσφορών ρεμάτων και και στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση αυτή προσαρμόζεται αν ρεμάτων καιτιστοί σύμφωνα με: χως – άρση το πρβλ άρθρο
57   . 4412/2016 ).του ν ρεμάτων και

86            2%  Το ποσοστό της – άρση εγγύησης – άρση συμμετοχής – άρση δεν ρεμάτων και μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια υπερβαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει το της – άρση
   ,    . . .,     εκτιμώμεν ρεμάτων καιης – άρση αξί σύμφωνα με: ας – άρση της – άρση σύμβασης – άρση χωρί σύμφωνα με: ς – άρση το ΦΠ.Ε. ΠρέβεζαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας με στρογγυλοποί σύμφωνα με: ηση στο δεύτερο

 ,       δεκαδικό ψηφί σύμφωνα με: ο μη συν ρεμάτων καιυπολογιζομέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και των ρεμάτων και δικαιωμάτων ρεμάτων και προαί σύμφωνα με: ρεσης – άρση και παράτασης – άρση
  ( .  72 . 1  . 4412/2016),.της – άρση σύμβασης – άρση Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ του ν ρεμάτων και

87 .  88 . 1 . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ ν ρεμάτων και
88 .  72 . 3  . 4412/2016Π.Ε. Πρέβεζαςρβ άρθρο παρ του ν ρεμάτων και
89             Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών ρεμάτων και καιΜεταφορών ρεμάτων και μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια καθορί σύμφωνα με: ζεται όριο

 ,          ποσοστού έκπτωσης – άρση πάν ρεμάτων καιω από το οποί σύμφωνα με: ο ο αν ρεμάτων καιάδοχος – άρση εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι υποχρεωμέν ρεμάτων καιος – άρση ν ρεμάτων καια
,     ,  ,  προσκομί σύμφωνα με: ζει επιπλέον ρεμάτων και της – άρση εγγύησης – άρση καλής – άρση εκτέλεσης – άρση πρόσθετη εγγύηση κλιμακωτά
    . .  72 . 4   . αυξαν ρεμάτων καιόμεν ρεμάτων καιη βάσει του ποσοστού έκπτωσης – άρση Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ τελευταί σύμφωνα με: ο εδάφιο ν ρεμάτων και

4412/2016.
90   .  72 . 17  . 4412/2016Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ του ν ρεμάτων και
91 .  160 . 9 .   . 4412/2016Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ περ β του ν ρεμάτων και
92 .  72 . 14 .   . 4412/2016Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ περ β του ν ρεμάτων και
93            Οι αν ρεμάτων καιαθέτουσες – άρση αρχές – άρση μπορούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια ζητούν ρεμάτων και από τους – άρση προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση ν ρεμάτων καια παράσχουν ρεμάτων και

«   »       Ε. Πρέβεζαςγγύηση καλής – άρση λειτουργί σύμφωνα με: ας – άρση για την ρεμάτων και αποκατάσταση των ρεμάτων και ελαττωμάτων ρεμάτων και που
           αν ρεμάτων καιακύπτουν ρεμάτων και ή των ρεμάτων και ζημιών ρεμάτων και που προκαλούν ρεμάτων καιται από δυσλειτουργί σύμφωνα με: α των ρεμάτων και έργων ρεμάτων και κατά την ρεμάτων και

   ,      .περί σύμφωνα με: οδο εγγύησης – άρση καλής – άρση λειτουργί σύμφωνα με: ας – άρση εφόσον ρεμάτων και προβλέπεται στα έγγραφα της – άρση σύμβασης – άρση
           Το ύψος – άρση της – άρση εγγύησης – άρση καλής – άρση λειτουργί σύμφωνα με: ας – άρση καθορί σύμφωνα με: ζεται στα έγγραφα της – άρση σύμβασης – άρση και

        (5%)     δεν ρεμάτων και μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια υπερβαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει το πέν ρεμάτων καιτε τοις – άρση εκατό της – άρση εκτιμώμεν ρεμάτων καιης – άρση αξί σύμφωνα με: ας – άρση της – άρση
.           σύμβασης – άρση Η επιστροφή της – άρση αν ρεμάτων καιωτέρω εγγύησης – άρση λαμβάν ρεμάτων καιει χώρα μετά από την ρεμάτων και

     ..     ολοκλήρωση της – άρση περιόδου εγγύησης – άρση καλής – άρση λειτουργί σύμφωνα με: ας – άρση Οι εγγυητικές – άρση επιστολές – άρση
   ’      καλής – άρση λειτουργί σύμφωνα με: ας – άρση περιλαμβάν ρεμάτων καιουν ρεμάτων και κατ ελάχιστον ρεμάτων και τα αν ρεμάτων καιαφερόμεν ρεμάτων καια στην ρεμάτων και παράγραφο





15.2    ,        .της – άρση παρούσας – άρση και επιπρόσθετα τον ρεμάτων και αριθμό και τον ρεμάτων και τί σύμφωνα με: τλο της – άρση σχετικής – άρση σύμβασης – άρση
.  72 . 10  . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ του ν ρεμάτων και

94  .  72 . 14 .   . 4412/2016Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ περ α ν ρεμάτων και
95       Τα γραμμάτια σύστασης – άρση χρηματικής – άρση παρακαταθήκης – άρση του Ταμεί σύμφωνα με: ου

  ,        Π.Ε. Πρέβεζαςαρακαταθηκών ρεμάτων και και Δαν ρεμάτων καιεί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και για την ρεμάτων και παροχή εγγυήσεων ρεμάτων και συμμετοχής – άρση και καλής – άρση
 (  )      εκτέλεσης – άρση εγγυοδοτική παρακαταθήκη συστήν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται σύμφων ρεμάτων καια με την ρεμάτων και ειδική

          4  .   30 ν ρεμάτων καιομοθεσί σύμφωνα με: α που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου του π δ της – άρση Δεκεμβρί σύμφωνα με: ου
1926/3   1927  (“      Ιαν ρεμάτων καιουαρί σύμφωνα με: ου Π.Ε. Πρέβεζαςερί σύμφωνα με: συστάσεως – άρση και αποδόσεως – άρση παρακαταθηκών ρεμάτων και και

      ”).  .    .  .καταθέσεων ρεμάτων και παρά τω Ταμεί σύμφωνα με: ω Π.Ε. Πρέβεζαςαρακαταθηκών ρεμάτων και και Δαν ρεμάτων καιεί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ Το με αρ πρωτ
2756/23-5-2017   . . . . . ( : 7 -975).έγγραφο της – άρση Ε. ΠρέβεζαςΑ’ 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 Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενοςΣΡΟΞΤΒ έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν

96 .   72 . 13,        4.1. . Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ καθώς – άρση και τα ειδικότερα οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο ζ της – άρση
,     .παρούσας – άρση ως – άρση προς – άρση τις – άρση εγγυήσεις – άρση συμμετοχής – άρση

97           Η ελάχιστη προθεσμί σύμφωνα με: α παραλαβής – άρση των ρεμάτων και προσφορών ρεμάτων και καθορί σύμφωνα με: ζεται σύμφων ρεμάτων καια με το
 121  . 4412/2016.άρθρο του ν ρεμάτων και

98           Ορί σύμφωνα με: ζεται ο χρόν ρεμάτων καιος – άρση από την ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιαθέτουσα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή κατ΄ όλη τη διάρκεια της εκτί σύμφωνα με: μηση των ρεμάτων και ιδιαιτεροτήτων ρεμάτων και
 .         ,  .   97της – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση Για τον ρεμάτων και καθορισμό του χρόν ρεμάτων καιου ισχύος – άρση της – άρση προσφοράς – άρση πρβ Άρθρο
.  3   .  4412/2016.παρ του ν ρεμάτων και       :σύμφων ρεμάτων καια με τις – άρση διατάξεις – άρση του οποί σύμφωνα με: ου  «  Στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαδικασίες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

   ….,       σύναψης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση δημόσιας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση σύμβασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση έργων οι προσφορές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ισχύουν και δεσμεύουν τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
          οικονομικούς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση φορείς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση για χρονικό διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση σύμβασης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

  ’    (10) ,       και ανέρχεται κατ ελάχιστον σε δέκα μήνες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση μέσα στο οποίο πρέπει να συναφθεί η
. ,       σύμβαση Ειδικότερα στους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση διαγωνισμούς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση που υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο

   ,        νομιμότητας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο ως τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση άνω χρόνος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ισχύος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των προσφορών
   (3)   ».προσαυξάνεται κατά τρεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση επιπλέον μήνες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση αντίστοιχα  

99  .  97 . 1 . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ ν ρεμάτων και
100     . (31)  (35) . 1   . 3  377   Σύμφων ρεμάτων καια με τις – άρση περ και παρ και την ρεμάτων και παρ άρθρου καθώς – άρση και τις – άρση

.  11   12   379  .  4412/2016,     παρ και άρθρου ν ρεμάτων και εξακολουθεί σύμφωνα με: η υποχρέωση δημοσί σύμφωνα με: ευσης – άρση
    .  7  8  15 . 3669/2008,    προκήρυξης – άρση σύμφων ρεμάτων καια με τις – άρση παρ και άρθρου ν ρεμάτων και σε συν ρεμάτων καιδυασμό με τις – άρση

  . 3548/2007,      διατάξεις – άρση του ν ρεμάτων και στον ρεμάτων και περιφερειακό και τοπικό τύπο  31/12/2023μέχρι .
101 .   25  .  4412/2016.       Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ Άρθρο του ν ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςπισημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται ότι οι αν ρεμάτων καιαθέτουσες – άρση αρχές – άρση δεν ρεμάτων και

    /      . . . . .μπορούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια καλούν ρεμάτων και συγκεκριμέν ρεμάτων καιες – άρση τάξεις – άρση πτυχί σύμφωνα με: α τουΜΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας ή τουΜΗΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΔΕ. Πρέβεζας
102  ’           Κατ αν ρεμάτων καιτιστοιχί σύμφωνα με: α με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο

11   (           της – άρση παρούσας – άρση αν ρεμάτων καιαφέρεται η κατηγορί σύμφωνα με: α ή οι κατηγορί σύμφωνα με: ες – άρση στις – άρση οποί σύμφωνα με: ες – άρση εμπί σύμφωνα με: πτει το έργο
       45    . /  71/2019 ).σύμφων ρεμάτων καια με τις – άρση διατάξεις – άρση του άρθρου του π δ τος – άρση

103      ,       Για την ρεμάτων και καταν ρεμάτων καιόηση πρακτικών ρεμάτων και διαδικασιών ρεμάτων και ιδί σύμφωνα με: ως – άρση κατά την ρεμάτων και εξέταση της – άρση συμμετοχής – άρση
   , .  «      τρί σύμφωνα με: των ρεμάτων και χωρών ρεμάτων και σε διαγων ρεμάτων καιισμούς – άρση βλ τις – άρση Κατευθυν ρεμάτων καιτήριες – άρση γραμμές – άρση για τη συμμετοχή
       », , 24.7.2019 τρί σύμφωνα με: των ρεμάτων και χωρών ρεμάτων και στην ρεμάτων και αγορά δημοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και συμβάσεων ρεμάτων και της – άρση Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνρυξέλλες – άρση C(2019) 

5494 final. 
104        Σύμφων ρεμάτων καια με το ισχύον ρεμάτων και κεί σύμφωνα με: μεν ρεμάτων καιο της – άρση ΣΔΣ https  ://  wto  .  org  /  english  /  tratop  _  e  /  gproc  _  e  /  gp  _  gpa  _  e  .  htm  
105                Για το έλεγχο των ρεμάτων και χωρών ρεμάτων και που έχουν ρεμάτων και συν ρεμάτων καιάψει συμφων ρεμάτων καιί σύμφωνα με: ες – άρση με την ρεμάτων καιΈν ρεμάτων καιωση δες – άρση την ρεμάτων και

   ιστοσελί σύμφωνα με: δα της – άρση Ε. Πρέβεζαςπιτροπής – άρση
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en

106   .  . 1  91 . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ περ ε παρ άρθρου ν ρεμάτων και
107 .  73 . 1 .   . 4412/2016      107Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ εδ α του ν ρεμάτων και όπως – άρση τροποποιήθηκε με το άρθρο

.  6   .  4497/2017.   ,   ,     περ του ν ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςπισημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται ότι στο Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ η αν ρεμάτων καιαφορά σε “τελεσί σύμφωνα με: δικη
 ”καταδικαστική απόφαση  ,       ,  ν ρεμάτων καιοεί σύμφωνα με: ται δεδομέν ρεμάτων καιης – άρση της – άρση ως – άρση άν ρεμάτων καιω ν ρεμάτων καιομοθετικής – άρση μεταβολής – άρση ως – άρση

“   ”,αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση         η δε σχετική δήλωση του οικον ρεμάτων καιομικού φορέα στο
 . .        .Μέρος – άρση ΙΙΙ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας του Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ αφορά μόν ρεμάτων καιο σε αμετάκλητες – άρση καταδικαστικές – άρση αποφάσεις – άρση

108 .  73 . 1  . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ του ν ρεμάτων και
109  .  73 . 2     . 4412/2016.    Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας τελευταί σύμφωνα με: ο εδάφιο του ν ρεμάτων και Σχετική δήλωση του

      προσφέρον ρεμάτων καιτος – άρση οικον ρεμάτων καιομικού φορέα περιλαμβάν ρεμάτων καιεται στο Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ
110             Ε. Πρέβεζαςπισημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται ότι η εν ρεμάτων και λόγω πρόβλεψη για παρέκκλιση από τον ρεμάτων και υποχρεωτικό

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm




        ( .  73 .  3αποκλεισμό της – άρση αποτελεί σύμφωνα με: δυν ρεμάτων καιατότητα της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση πρβλ Άρθρο παρ
 . 4412/2016).          ,του ν ρεμάτων και Σε περί σύμφωνα με: πτωση που δεν ρεμάτων και επιθυμεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια προβλέψει τη σχετική δυν ρεμάτων καιατότητα

       .η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή διαγράφει την ρεμάτων και παράγραφο αυτή
111      22. .4.     Οι λόγοι της – άρση παραγράφου Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας αποτελούν ρεμάτων και δυν ρεμάτων καιητικούς – άρση λόγους – άρση αποκλεισμού

    73 . 4 . 4412/2016.  ,    σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο παρ ν ρεμάτων και Κατά συν ρεμάτων καιέπεια η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή δύν ρεμάτων καιαται
  ,  ,         ν ρεμάτων καια επιλέξει έν ρεμάτων καιαν ρεμάτων και περισσότερους – άρση όλους – άρση ή εν ρεμάτων καιδεχομέν ρεμάτων καιως – άρση και καν ρεμάτων καιέν ρεμάτων καιαν ρεμάτων και από τους – άρση λόγους – άρση

        αποκλεισμού συν ρεμάτων καιεκτιμών ρεμάτων καιτας – άρση τα ιδιαί σύμφωνα με: τερα χαρακτηριστικά της – άρση υπό αν ρεμάτων καιάθεση σύμβασης – άρση
(   ,    ),      εκτιμώμεν ρεμάτων καιη αξί σύμφωνα με: α αυτής – άρση ειδικές – άρση περιστάσεις – άρση κλπ με σχετική πρόβλεψη στο παρόν ρεμάτων και

  . .σημεί σύμφωνα με: ο της – άρση διακήρυξης – άρση
112          Σχετική δήλωση του προσφέρον ρεμάτων καιτος – άρση οικον ρεμάτων καιομικού φορέα περιλαμβάν ρεμάτων καιεται στο Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ
113          Σημειών ρεμάτων καιεται ότι ο αν ρεμάτων καιωτέρω εθν ρεμάτων καιικός – άρση λόγος – άρση αποκλεισμού συμπληρών ρεμάτων καιεται στο

     (  Μέρος – άρση ΙΙΙ Δ του Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ        Άλλοι Λόγοι Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςποκλεισμού που εν ρεμάτων καιδέχεται ν ρεμάτων καια προβλέπον ρεμάτων καιται από
       .    .  την ρεμάτων και εθν ρεμάτων καιική ν ρεμάτων καιομοθεσί σύμφωνα με: α του κράτους – άρση μέλους – άρση της – άρση α α ή του α φ ).

114 . . 3  8  . 3310/2005,      239  . 4782/2Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ παρ άρθρου του ν ρεμάτων και όπως – άρση τροποποιήθηκε με το άρθρο του ν ρεμάτων και
115 .  73 . 6 . 4412/2016Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ ν ρεμάτων και
116  .  73 . 10 . 4412/2016, , . ’ . . 6271/30-11-2018 Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ ν ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςπί σύμφωνα με: σης – άρση βλ υπ αριθμ πρωτ έγγραφο

  (  3 8 -09 )       24  2018της – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Ψ Κ ΟΞΤΒ έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν σχετικά με την ρεμάτων και απόφαση ΔΕ. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας της – άρση Οκτωβρί σύμφωνα με: ου
  C-124/2017στην ρεμάτων και υπόθεση  Vossloh,   38-41,    40/2019.ιδί σύμφωνα με: ως – άρση σκέψεις – άρση ΣτΕ. Πρέβεζας Ε. ΠρέβεζαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας  

117        22. .4      Υπεν ρεμάτων καιθυμί σύμφωνα με: ζεται ότι αν ρεμάτων καιαφορά στην ρεμάτων και παράγραφο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας θα γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιει μόν ρεμάτων καιο στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση που
         .η Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιαθέτουσα Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχή επιλέξει κάποιον ρεμάτων και από τους – άρση δυν ρεμάτων καιητικούς – άρση λόγους – άρση αποκλεισμού

118           .   Σχετικά με την ρεμάτων και προσκόμιση αποδεί σύμφωνα με: ξεων ρεμάτων και για τα επαν ρεμάτων καιορθωτικά μέτρα βλ την ρεμάτων και απόφαση
 14   2021     Cτης – άρση ης – άρση Ιαν ρεμάτων καιουαρί σύμφωνα με: ου του ΔΕ. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας στην ρεμάτων και υπόθεση -387/19

119   73 . 7 . 4412/2016Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ ν ρεμάτων και
120  .  ’ . 49341 -19/05/2020 (  385  , 25-05-2020),   Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ απόφαση υπ αριθμ ΦΕ. ΠρέβεζαςΚ τεύχος – άρση ΥΟΔΔ η οποί σύμφωνα με: α

          . 9   73  . εξακολουθεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια ισχύει έως – άρση την ρεμάτων και έκδοση της – άρση απόφασης – άρση της – άρση παρ του άρθρου του ν ρεμάτων και
4412/2016.

121        ,   Ε. Πρέβεζαςπισημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται ότι όλα τα κριτήρια ποιοτικής – άρση επιλογής – άρση πλην ρεμάτων και της – άρση
      ( .  75  .  2  καταλληλότητας – άρση για την ρεμάτων και άσκηση επαγγελματικής – άρση δραστηριότητας – άρση αρ παρ σε

   . 76  . 4412/2016),      συν ρεμάτων καιδυασμό με το αρ του ν ρεμάτων και εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι προαιρετικά για την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή
             (και πρέπει ν ρεμάτων καια σχετί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται και ν ρεμάτων καια εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι αν ρεμάτων καιάλογα με το αν ρεμάτων καιτικεί σύμφωνα με: μεν ρεμάτων καιο της – άρση σύμβασης – άρση άρθρο

75 . 1  . 4412/2016).   ,     ,παρ του ν ρεμάτων και Σε κάθε περί σύμφωνα με: πτωση πρέπει ν ρεμάτων καια διαμορφών ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται κατά τρόπο
         ώστε ν ρεμάτων καια μην ρεμάτων και περιορί σύμφωνα με: ζεται δυσαν ρεμάτων καιάλογα η συμμετοχή των ρεμάτων και εν ρεμάτων καιδιαφερόμεν ρεμάτων καιων ρεμάτων και οικον ρεμάτων καιομικών ρεμάτων και

  .        φορέων ρεμάτων και στους – άρση διαγων ρεμάτων καιισμούς – άρση Κατά το στάδιο του προσδιορισμού των ρεμάτων και κριτηρί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και
  ,        καταλληλότητας – άρση των ρεμάτων και υποψηφί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι αν ρεμάτων καιαγκαί σύμφωνα με: ο ν ρεμάτων καια τηρούν ρεμάτων καιται από τις – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσες – άρση

,     ,        αρχές – άρση οι θεμελιώδεις – άρση εν ρεμάτων καιωσιακές – άρση αρχές – άρση ιδί σύμφωνα με: ως – άρση η αρχή της – άρση ί σύμφωνα με: σης – άρση μεταχεί σύμφωνα με: ρισης – άρση των ρεμάτων και
,    ,      συμμετεχόν ρεμάτων καιτων ρεμάτων και της – άρση αποφυγής – άρση των ρεμάτων και διακρί σύμφωνα με: σεων ρεμάτων και της – άρση διαφάν ρεμάτων καιειας – άρση και της – άρση αν ρεμάτων καιάπτυξης – άρση του

 .       22.  –  22.  ελεύθερου αν ρεμάτων καιταγων ρεμάτων καιισμού Τα κριτήρια επιλογής – άρση του άρθρου Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Ε. Πρέβεζας εξετάζον ρεμάτων καιται
          κατά τη διαδικασί σύμφωνα με: α ελέγχου της – άρση καταλληλότητας – άρση του προσφέρον ρεμάτων καιτος – άρση ν ρεμάτων καια εκτελέσει τη

 (  “on/off”). σύμβαση κριτήρια
122  .  188 . 1  . 4635/2019,         105  Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ του ν ρεμάτων και με το οποί σύμφωνα με: ο επαν ρεμάτων καιήλθαν ρεμάτων και σε ισχύ τα άρθρα και
106  . 3669/2008,     . .   του ν ρεμάτων και μέχρι την ρεμάτων και έκδοση του π δ του άρθρου
123           Ε. Πρέβεζαςπισημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται ότι οι αν ρεμάτων καιαθέτουσες – άρση αρχές – άρση δεν ρεμάτων και μπορούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια καλούν ρεμάτων και συγκεκριμέν ρεμάτων καιες – άρση

/     ,τάξεις – άρση πτυχί σύμφωνα με: α του ΜΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας ή       . .  71/2019,   από την ρεμάτων και έν ρεμάτων καιαρξη ισχύος – άρση του π δ του Μητρώου
    ( . . . .).  . .   76 .  4,Ε. Πρέβεζαςργοληπτικών ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςπιχειρήσεων ρεμάτων και Δημοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και Έργων ρεμάτων και ΜΗΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΔΕ. Πρέβεζας Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ

 . 4412/2016. του ν ρεμάτων και
124           Οι αν ρεμάτων καιαθέτουσες – άρση αρχές – άρση μπορούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια επιβάλλουν ρεμάτων και απαιτήσεις – άρση που ν ρεμάτων καια διασφαλί σύμφωνα με: ζουν ρεμάτων και

         ότι οι οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση διαθέτουν ρεμάτων και την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαγκαί σύμφωνα με: α οικον ρεμάτων καιομική και χρηματοδοτική
     .       ικαν ρεμάτων καιότητα για την ρεμάτων και εκτέλεση της – άρση σύμβασης – άρση Όλες – άρση οι απαιτήσεις – άρση πρέπει ν ρεμάτων καια σχετί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται

         ( .  75 . 1 και ν ρεμάτων καια εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι αν ρεμάτων καιάλογες – άρση με το αν ρεμάτων καιτικεί σύμφωνα με: μεν ρεμάτων καιο της – άρση σύμβασης – άρση πρβ άρθρο παρ τελευταί σύμφωνα με: ο
  .  75  .  3   .  4412/2016)εδάφιο και αρ παρ του ν ρεμάτων και .      Οι εν ρεμάτων και λόγω απαιτήσεις – άρση καθορί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται

   ,     /     περιγραφικά στο παρόν ρεμάτων και σημεί σύμφωνα με: ο χωρί σύμφωνα με: ς – άρση παραπομπή σε τάξεις – άρση πτυχί σύμφωνα με: α του ΜΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας ή του
. . . . .            ΜΗΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΔΕ. Πρέβεζας Σε κάθε περί σύμφωνα με: πτωση και για το μεταβατικό χρον ρεμάτων καιικό διάστημα ισχύος – άρση των ρεμάτων και





 80   110   .  3669/2008,        65   . .άρθρων ρεμάτων και έως – άρση του ν ρεμάτων και όπως – άρση αυτό προκύπτει από το άρθρο του π δ
71/2019        ,  ,  και την ρεμάτων και πλήρη έν ρεμάτων καιαρξη ισχύος – άρση του τελευταί σύμφωνα με: ου επισημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται ότι η αν ρεμάτων καιαθέτουσα

           αρχή μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια περιγράφει τις – άρση σχετικές – άρση απαιτήσεις – άρση αν ρεμάτων καιάλογα με τα προβλεπόμεν ρεμάτων καια στο
. .  71/2019,π δ        76  .  4412/2016τηρουμέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και των ρεμάτων και ειδικότερων ρεμάτων και ρυθμί σύμφωνα με: σεων ρεμάτων και του άρθρου του ν ρεμάτων και

          αν ρεμάτων καιαφορικά με τις – άρση πέραν ρεμάτων και των ρεμάτων και προβλεπόμεν ρεμάτων καιων ρεμάτων και απαιτήσεων ρεμάτων και για την ρεμάτων και εγγραφή και
       .  71/2019  (  112),  κατάταξη σε τάξη των ρεμάτων και οικεί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και μητρώων ρεμάτων και του π δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: στοιχου

   .προϋπολογισμού αν ρεμάτων καιά κατηγορί σύμφωνα με: α έργου
125  Ο          ι αν ρεμάτων καιαθέτουσες – άρση αρχές – άρση μπορούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια επιβάλλουν ρεμάτων και απαιτήσεις – άρση που ν ρεμάτων καια διασφαλί σύμφωνα με: ζουν ρεμάτων και

         ότι οι οικον ρεμάτων καιομικοί σύμφωνα με: φορεί σύμφωνα με: ς – άρση διαθέτουν ρεμάτων και την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαγκαί σύμφωνα με: α τεχν ρεμάτων καιική και επαγγελματική
     .       ικαν ρεμάτων καιότητα για την ρεμάτων και εκτέλεση της – άρση σύμβασης – άρση Όλες – άρση οι απαιτήσεις – άρση πρέπει ν ρεμάτων καια σχετί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται

         ( .  75 . 1 και ν ρεμάτων καια εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι αν ρεμάτων καιάλογες – άρση με το αν ρεμάτων καιτικεί σύμφωνα με: μεν ρεμάτων καιο της – άρση σύμβασης – άρση πρβ άρθρο παρ τελευταί σύμφωνα με: ο
  .  75  .  4   .  4412/2016)εδάφιο και αρ παρ του ν ρεμάτων και .      Οι εν ρεμάτων και λόγω απαιτήσεις – άρση καταρχάς – άρση

    ,     /  καθορί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται περιγραφικά στο παρόν ρεμάτων και σημεί σύμφωνα με: ο χωρί σύμφωνα με: ς – άρση παραπομπή σε τάξεις – άρση πτυχί σύμφωνα με: α του
   . . . .    /   .    ΜΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας ή του ΜΗΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΔΕ. Πρέβεζας ούτε σε βαθμί σύμφωνα με: δες – άρση κατηγορί σύμφωνα με: ες – άρση του ΜΕ. ΠρέβεζαςΚ Σε κάθε περί σύμφωνα με: πτωση και

        80  110  .  3669/2008,για το μεταβατικό χρον ρεμάτων καιικό διάστημα ισχύος – άρση των ρεμάτων και άρθρων ρεμάτων και έως – άρση του ν ρεμάτων και
      65  . . 71/2019      όπως – άρση αυτό προκύπτει από το άρθρο του π δ και την ρεμάτων και πλήρη έν ρεμάτων καιαρξη ισχύος – άρση του

,  ,         τελευταί σύμφωνα με: ου επισημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται ότι η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια περιγράφει τις – άρση σχετικές – άρση
      . . 71/2019,απαιτήσεις – άρση αν ρεμάτων καιάλογα με τα προβλεπόμεν ρεμάτων καια στο π δ    τηρουμέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και των ρεμάτων και ειδικότερων ρεμάτων και
   76  . 4412/2016      ρυθμί σύμφωνα με: σεων ρεμάτων και του άρθρου του ν ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαφορικά με τις – άρση πέραν ρεμάτων και των ρεμάτων και προβλεπόμεν ρεμάτων καιων ρεμάτων και

            .απαιτήσεων ρεμάτων και για την ρεμάτων και εγγραφή και κατάταξη σε τάξη των ρεμάτων και οικεί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και μητρώων ρεμάτων και του π δ
71/2019 (  112),     .Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: στοιχου προϋπολογισμού αν ρεμάτων καιά κατηγορί σύμφωνα με: α έργου . 

126   :  . 22.        Π.Ε. Πρέβεζαςροαιρετική επιλογή Η παρ Ε. Πρέβεζας τί σύμφωνα με: θεται κατά διακριτική ευχέρεια της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση
       82  . 4412/2016.   αρχής – άρση και συμπληρών ρεμάτων καιεται σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο του ν ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςπισημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται ότι

              όλες – άρση οι απαιτήσεις – άρση πρέπει ν ρεμάτων καια σχετί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται και ν ρεμάτων καια εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι αν ρεμάτων καιάλογες – άρση με το αν ρεμάτων καιτικεί σύμφωνα με: μεν ρεμάτων καιο της – άρση
 (  75 . 1 . 4412/2016).σύμβασης – άρση άρθρο παρ ν ρεμάτων και

127             Το εδάφιο αυτό προστί σύμφωνα με: θεται κατά την ρεμάτων και κρί σύμφωνα με: ση της – άρση αν ρεμάτων καιαθέτουσας – άρση αρχής – άρση σύμφων ρεμάτων καια με
  78 . 1  . 4412/2016,  .το άρθρο παρ του ν ρεμάτων και άλλως – άρση διαγράφεται

128      . Π.Ε. Πρέβεζαςροαιρετική επιλογή συμπλήρωσης – άρση του εδαφί σύμφωνα με: ου      78 . 2Σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο παρ
 . 4412/2016,         του ν ρεμάτων και στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση συμβάσεων ρεμάτων και έργων ρεμάτων και οι Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων καιαθέτουσες – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχές – άρση μπορούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια

          απαιτούν ρεμάτων και την ρεμάτων και εκτέλεση ορισμέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και κρί σύμφωνα με: σιμων ρεμάτων και καθηκόν ρεμάτων καιτων ρεμάτων και απευθεί σύμφωνα με: ας – άρση από τον ρεμάτων και ί σύμφωνα με: διο τον ρεμάτων και
.προσφέρον ρεμάτων καιτα

129           ,  Ως – άρση προς – άρση τον ρεμάτων και τρόπο υποβολής – άρση των ρεμάτων και αποδεικτικών ρεμάτων και μέσων ρεμάτων και του παρόν ρεμάτων καιτος – άρση άρθρου τα
  /        . οποί σύμφωνα με: α έχουν ρεμάτων και συν ρεμάτων καιταχθεί σύμφωνα με: παραχθεί σύμφωνα με: από τους – άρση ί σύμφωνα με: διους – άρση τους – άρση οικον ρεμάτων καιομικούς – άρση φορεί σύμφωνα με: ς – άρση πρβλ
 8 . 3  . . άρθρο παρ της – άρση με αρ 117384/26-10-2017 . . .ΚΥΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

130    79Π.Ε. Πρέβεζαςρβ άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας . 4 . 4412/2016, παρ ν ρεμάτων και
131  Ε. Πρέβεζας         πισημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται ότι η αν ρεμάτων καιωτέρω δυν ρεμάτων καιατότητα εν ρεμάτων καιαπόκειται στη διακριτική ευχέρεια

  .         του οικον ρεμάτων καιομικού φορέα Ε. Πρέβεζαςξακολουθεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια υφί σύμφωνα με: σταται η δυν ρεμάτων καιατότητα ν ρεμάτων καια υπογράφεται το
          Ε. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΣ από το σύν ρεμάτων καιολο των ρεμάτων και φυσικών ρεμάτων και προσώπων ρεμάτων και που αν ρεμάτων καιαφέρον ρεμάτων καιται στα  τελευταί σύμφωνα με: α δύο

   73 . 1   . 4412/2016.εδάφια του άρθρου παρ του ν ρεμάτων και
132  .  79  . 4412/2016Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ν ρεμάτων και
133 . . . .   19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, . 28Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνλ ΔΕ. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας απόφαση της – άρση σκ
134  .   754/2020, 753/2020 (  )Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνλ εν ρεμάτων καιδεικτικά ΣτΕ. Πρέβεζας Δ Τμήμα
135  .  79 . 8,       73  2  . 4412/2016Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ σε συν ρεμάτων καιδυασμό με άρθρο παρ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας ν ρεμάτων και
136            Ε. Πρέβεζαςφιστάται η προσοχή των ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθετουσών ρεμάτων και αρχών ρεμάτων και στο ότι πρέπει ν ρεμάτων καια ζητεί σύμφωνα με: ται η

    προσκόμιση δικαιολογητικών ρεμάτων και προς – άρση απόδειξη μόν ρεμάτων καιο     των ρεμάτων και λόγων ρεμάτων και αποκλεισμού και των ρεμάτων και
       .  ,κριτηρί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και επιλογής – άρση που έχουν ρεμάτων και τεθεί σύμφωνα με: στην ρεμάτων και παρούσα διακήρυξη Ε. Πρέβεζαςπισημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται
,  ,     ,    .  79 . 5  . 4412/2016,  περαιτέρω ότι η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή δύν ρεμάτων καιαται κατά το αρ παρ του ν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια

  ,         ζητεί σύμφωνα με: από προσφέρον ρεμάτων καιτες – άρση σε οποιοδήποτε χρον ρεμάτων καιικό σημεί σύμφωνα με: ο κατά τη διάρκεια της – άρση
,      ,    διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση ν ρεμάτων καια υποβάλλουν ρεμάτων και όλα ή ορισμέν ρεμάτων καια δικαιολογητικά όταν ρεμάτων και αυτό απαιτεί σύμφωνα με: ται για

    .την ρεμάτων και ορθή διεξαγωγή της – άρση διαδικασί σύμφωνα με: ας – άρση
137  .  12  80  .4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ παράγραφο άρθρου του ν ρεμάτων και





138      73  .  2     .  4412/2016  :  “Σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο παρ τελευταί σύμφωνα με: ο εδάφιο του ν ρεμάτων και  Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςν ρεμάτων και ο
           ,οικον ρεμάτων καιομικός – άρση φορέας – άρση εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι Έλλην ρεμάτων καιας – άρση πολί σύμφωνα με: της – άρση ή έχει την ρεμάτων και εγκατάστασή του στην ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςλλάδα

          οι υποχρεώσεις – άρση του που αφορούν ρεμάτων και τις – άρση εισφορές – άρση κοιν ρεμάτων καιων ρεμάτων καιικής – άρση ασφάλισης – άρση καλύπτουν ρεμάτων και τόσο
      την ρεμάτων και κύρια όσο και την ρεμάτων και επικουρική ασφάλιση."

139  .  12  80  .4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ παράγραφο άρθρου του ν ρεμάτων και
140           Οι υπεύθυν ρεμάτων καιες – άρση δηλώσεις – άρση του παρόν ρεμάτων καιτος – άρση τεύχους – άρση υπογράφον ρεμάτων καιται και γί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιον ρεμάτων καιται αποδεκτές – άρση

      4.2. )   σύμφων ρεμάτων καια με τα οριζόμεν ρεμάτων καια στο άρθρο β της – άρση παρούσας – άρση
141          .Ε. Πρέβεζαςφόσον ρεμάτων και η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή την ρεμάτων και επιλέξει ως – άρση λόγο αποκλεισμού
142  .  12  80  .4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ παράγραφο άρθρου του ν ρεμάτων και
143  .   . . Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ το με α π 2440/22-04-2021    «    έγγραφο της – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής – άρση Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιιαί σύμφωνα με: ο Π.Ε. Πρέβεζαςιστοποιητικό Δικαστικής – άρση

» ( : 9 -7 6).Φερεγγυότητας – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσας Β έως 22.Ε, όπως αυτά έχουνΚΩΟΞΤΒ έως 22.Ε, όπως αυτά έχουν Δ
144        Η πλατφόρμα της – άρση Ε. Πρέβεζαςυρωπαϊκής – άρση Ε. Πρέβεζαςπιτροπής – άρση eCertis    για την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαζήτηση ισοδύν ρεμάτων καιαμων ρεμάτων και

  -   .   ,   ,  πιστοποιητικών ρεμάτων και άλλων ρεμάτων και κρατών ρεμάτων και μελών ρεμάτων και της – άρση Ε. ΠρέβεζαςΕ. Πρέβεζας εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι διαθέσιμη χωρί σύμφωνα με: ς – άρση κόστος – άρση στη
.  διαδρομή https  ://  ec  .  europa  .  eu  /  tools  /  ecertis  /  search  .       Ε. Πρέβεζαςπισημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται ότι η Ε. ΠρέβεζαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΑ’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςΔΗΣΥ εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι ο
           αρμόδιος – άρση εθν ρεμάτων καιικός – άρση φορέας – άρση για την ρεμάτων και καταχώρηση και τήρηση των ρεμάτων και στοιχεί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και του eCertis για

 .  .    .  .  2282/25-4-2018     την ρεμάτων και Ε. Πρέβεζαςλλάδα Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ το με αριθμ πρωτ σχετικό έγγραφο της – άρση Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσαςρχής – άρση στον ρεμάτων και
  ακόλουθο σύν ρεμάτων καιδεσμο http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-

ecertis-epigrammiko-apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 
145       ,   /   ,  Ε. Πρέβεζαςφόσον ρεμάτων και η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή τις – άρση επιλέξει όλες – άρση ή κάποια ες – άρση εξ αυτών ρεμάτων και ως – άρση λόγους – άρση

.αποκλεισμού
146      ,     ,  Ε. Πρέβεζαςπισημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται ότι η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή εφόσον ρεμάτων και μπορέσει ν ρεμάτων καια αποδεί σύμφωνα με: ξει με

 ,        ,  κατάλληλα μέσα ότι συν ρεμάτων καιτρέχει κάποια από τις – άρση περιπτώσεις – άρση αυτές – άρση αποκλεί σύμφωνα με: ει
         οποιον ρεμάτων καιδήποτε οικον ρεμάτων καιομικό φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασί σύμφωνα με: α σύν ρεμάτων καιαψης – άρση της – άρση

 . δημόσιας – άρση σύμβασης – άρση
147         .Ε. Πρέβεζαςφόσον ρεμάτων και η αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή την ρεμάτων και επιλέξει ως – άρση λόγο αποκλεισμού
148           . . 71/2019 (  112). η οποί σύμφωνα με: α εκδί σύμφωνα με: δεται σύμφων ρεμάτων καια με τις – άρση ειδικές – άρση διατάξεις – άρση του π δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της

         Ε. Πρέβεζαςπισημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται ότι τα πτυχί σύμφωνα με: α των ρεμάτων και εγγεγραμμέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και στοΜητρώο Ε. Πρέβεζαςργοληπτικών ρεμάτων και
 ( . . . .),       3Ε. Πρέβεζαςπιχειρήσεων ρεμάτων και ΜΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας που εί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιαι σε ισχύ κατά την ρεμάτων και η  2019   Ιουλί σύμφωνα με: ου εξακολουθούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια

   1ισχύουν ρεμάτων και ως – άρση την ρεμάτων και η  2021,      Σεπτεμβρί σύμφωνα με: ου εφόσον ρεμάτων και πληρούν ρεμάτων καιται οι προϋποθέσεις – άρση του
       2ν ρεμάτων καιομοθετικού πλαισί σύμφωνα με: ου που ί σύμφωνα με: σχυε έως – άρση και την ρεμάτων και α  2019 ( .  65 . 1  Ιουλί σύμφωνα με: ου Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ του

.  71/2019 (  112)     . 5   144  . 4764/2020 π δ Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της ως – άρση αν ρεμάτων καιτικαταστάθηκε με την ρεμάτων και παρ του άρθρου του ν ρεμάτων και
(  256). Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της

149  .  12  80  .4412/2016. Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ παράγραφο άρθρου του ν ρεμάτων και
150  .  76 . 4  . 4412/2016Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ του ν ρεμάτων και
151         22.  Ε. Πρέβεζαςφόσον ρεμάτων και έχει αν ρεμάτων καιαφερθεί σύμφωνα με: σχετική απαί σύμφωνα με: τηση στο άρθρο Ε. Πρέβεζας συμπληρών ρεμάτων καιεται

     82  . 4412/2016.αν ρεμάτων καιαλόγως – άρση σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο του ν ρεμάτων και
152  .  12  80  . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ παράγραφο άρθρου του ν ρεμάτων και
153     86 . 4635/2019    : Σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο ν ρεμάτων και στο ΓΕ. ΠρέβεζαςΜΗ εγγράφον ρεμάτων καιται υποχρεωτικά

.       . 4548/2018 ( ` 104),α η Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)νώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
.        . 3190/1955 ( ` 91),β η Εταιρεία Περιορισμένης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ευθύνης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση που προβλέπεται στον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
.        . 4072/2012 ( ` 86),γ η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
.     (    )    δ η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη απλή ή κατά μετοχές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Εταιρεία που προβλέπονται

 . 4072/2012 ( ` 86),      ,στον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) καθώς τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών
.     . 1667/1986 ( ` 196) (     ε ο Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)στικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Συνεταιρισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση του ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) στον οποίο περιλαμβάνονται ο

,      ),αλληλασφαλιστικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ο πιστωτικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση και ο οικοδομικός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση συνεταιρισμός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
    .  . . .     . 4430/2016 ( ` 205)  .  . . . .  στ η Κοιν ΣΕΠ που συστήνεται κατά τον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ) και ζ η Κοι ΣΠΕ που

   . 2716/1999 ( ` 96),συστήνεται κατά τον ν Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)
     .       (  784   270  . 4072/2012) η η Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)στική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό άρθρο Α ΕΣΗΔΗΣ-ΕΡΓΑ)Κ και του ν
    .           θ ο Ευρωπαϊκός τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Όμιλος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό
2137/1985/  (  ΕΟΚ ΕΕΕΚ L. 199,  διορθωτικό L. 247)       ,και έχει την έδρα του στην ημεδαπή
     .        2157/2001/  (  ι η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό ΕΚ ΕΕΕΚ L. 294) 

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%92%CE%9A%CE%A9%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-7%CE%946?inline=true




      ,και έχει την έδρα της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση στην ημεδαπή
     .         1435/2003/ια η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό

 (  ΕΚ ΕΕΕΚ L. 207)       ,και έχει την έδρα της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση στην ημεδαπή
      .           ιβ τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

     29   ( ) 2017/1132 (  εταιρείες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση που αναφέρονται στο άρθρο της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Οδηγίας τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ ΕΕ L 169/30.6.2017) 
     -     ( . .),και έχουν έδρα σε κράτος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση μέλος τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση της τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση Ευρωπαϊκής τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεσηΈνωσης τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ΕΕ

 .           ιγ τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση
              εταιρείες τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των

      `,αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ
 .    ,       ιδ τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση πράξεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση

             στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση προσώπων που έχουν την κύρια
            ` εγκατάσταση ή την έδρα τους τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση περιπτώσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση ιβ

 `,και ιγ
 .         293  3  . ιε η Κοιν ρεμάτων καιοπραξί σύμφωνα με: α που καταχωρί σύμφωνα με: ζεται σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο παράγραφος – άρση του ν ρεμάτων και

4072/2012
154 .  12  80  .4412/2016. Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ παράγραφο άρθρου του ν ρεμάτων και
155        20 . 5  . 3669/2008Σύμφων ρεμάτων καια με τη διάταξη του άρθρου παρ του ν ρεμάτων και : “   Για τη συμμετοχή

        σε διαγων ρεμάτων καιισμούς – άρση δημοσί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και έργων ρεμάτων και χορηγεί σύμφωνα με: ται σε κάθε εργοληπτική επιχεί σύμφωνα με: ρηση
  . . .  «  »,   ,     εγγεγραμμέν ρεμάτων καιη στο ΜΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας εν ρεμάτων καιημερότητα πτυχί σύμφωνα με: ου η οποί σύμφωνα με: α σε συν ρεμάτων καιδυασμό με τη

         . . .,βεβαί σύμφωνα με: ωση εγγραφής – άρση που εκδί σύμφωνα με: δεται από την ρεμάτων και υπηρεσί σύμφωνα με: α τήρησης – άρση του ΜΕ. ΠρέβεζαςΕ. ΠρέβεζαςΠ.Ε. Πρέβεζας  συν ρεμάτων καιιστά
«    επί σύμφωνα με: σημο κατάλογο αν ρεμάτων καιαγν ρεμάτων καιωρισμέν ρεμάτων καιων ρεμάτων και εργοληπτών ρεμάτων και [...]    και απαλλάσσει τις – άρση εργοληπτικές – άρση

         επιχειρήσεις – άρση από την ρεμάτων και υποχρέωση ν ρεμάτων καια καταθέτουν ρεμάτων και τα επιμέρους – άρση δικαιολογητικά στους – άρση
.”  διαγων ρεμάτων καιισμούς – άρση  ,      22   (   .Ε. Πρέβεζαςπισημαί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καιεται ότι σύμφων ρεμάτων καια με το άρθρο Τροποποιήσεις – άρση του Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος

4412/2016 ) . 66  . 4441/2016 (  227 ] “περ του ν ρεμάτων και Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της .      31 α Το πρώτο εδάφιο της – άρση περί σύμφωνα με: πτωσης – άρση της – άρση
 1   377   : «31)  . 3669/2008 (  116),παραγράφου του άρθρου αν ρεμάτων καιτικαθί σύμφωνα με: σταται ως – άρση εξής – άρση του Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας΄ όλη τη διάρκεια της

   80   110,          πλην ρεμάτων και των ρεμάτων και άρθρων ρεμάτων και έως – άρση τα οποί σύμφωνα με: α παραμέν ρεμάτων καιουν ρεμάτων και σε ισχύ μέχρι την ρεμάτων και έκδοση του
    83,   4  5   20  προεδρικού διατάγματος – άρση του άρθρου των ρεμάτων και παραγράφων ρεμάτων και και του άρθρου και της – άρση

 1    176παραγράφου α του άρθρου ».
156            Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση όμως – άρση που η Ε. Πρέβεζαςν ρεμάτων καιημερότητα Π.Ε. Πρέβεζαςτυχί σύμφωνα με: ου δεν ρεμάτων και καλύπτει τις – άρση εισφορές – άρση

 ,     .επικουρικής – άρση ασφάλισης – άρση τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλον ρεμάτων καιται ξεχωριστά
157             Μόν ρεμάτων καιο στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση που έχει επιλεγεί σύμφωνα με: από την ρεμάτων και αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή ως – άρση λόγος – άρση

.αποκλεισμού
158  .  12  80  .4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβ παράγραφο άρθρου του ν ρεμάτων και
159 .  165 . 3  . 4412/2016.Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο παρ του ν ρεμάτων και
160           ,Οι αν ρεμάτων καιαθέτουσες – άρση αρχές – άρση μπορούν ρεμάτων και ν ρεμάτων καια προβλέπουν ρεμάτων και στα έγγραφα της – άρση σύμβασης – άρση ότι

           , κατόπιν ρεμάτων και αιτήματος – άρση του υπεργολάβου και εφόσον ρεμάτων και η φύση της – άρση σύμβασης – άρση το επιτρέπει η
          αν ρεμάτων καιαθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθεί σύμφωνα με: ας – άρση στον ρεμάτων και υπεργολάβο την ρεμάτων και αμοιβή του για την ρεμάτων και

 ,    ,      εκτέλεση προμήθειας – άρση υπηρεσί σύμφωνα με: ας – άρση ή έργου δυν ρεμάτων καιάμει σύμβασης – άρση υπεργολαβί σύμφωνα με: ας – άρση με τον ρεμάτων και
.   ,       αν ρεμάτων καιάδοχο Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση αυτή στα έγγραφα της – άρση σύμβασης – άρση καθορί σύμφωνα με: ζον ρεμάτων καιται τα ειδικότερα

            μέτρα ή οι μηχαν ρεμάτων καιισμοί σύμφωνα με: που επιτρέπουν ρεμάτων και στον ρεμάτων και κύριο αν ρεμάτων καιάδοχο ν ρεμάτων καια εγεί σύμφωνα με: ρει αν ρεμάτων καιτιρρήσεις – άρση ως – άρση
  ,         προς – άρση αδικαιολόγητες – άρση πληρωμές – άρση καθώς – άρση και οι ρυθμί σύμφωνα με: σεις – άρση που αφορούν ρεμάτων και αυτόν ρεμάτων και τον ρεμάτων και τρόπο

.           .πληρωμής – άρση Στην ρεμάτων και περί σύμφωνα με: πτωση αυτή δεν ρεμάτων και αί σύμφωνα με: ρεται η ευθύν ρεμάτων καιη του κύριου αν ρεμάτων καιαδόχου
 .Συμπληρών ρεμάτων καιεται αν ρεμάτων καιαλόγως – άρση

161   .  58  . 4412/2016 Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο του ν ρεμάτων και
162    176 . 4412/2016.    ,    Π.Ε. Πρέβεζαςρβλ άρθρο ν ρεμάτων και Στα έγγραφα της – άρση σύμβασης – άρση για έργα προϋπολογισμού

    (10.000.000) ,      αν ρεμάτων καιώτερου των ρεμάτων και δέκα εκατομμυρί σύμφωνα με: ων ρεμάτων και ευρώ μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια εγκριθεί σύμφωνα με: και ν ρεμάτων καια
           περιληφθεί σύμφωνα με: ρήτρα περί σύμφωνα με: διαιτητικής – άρση επί σύμφωνα με: λυσης – άρση κάθε διαφοράς – άρση που προκύπτει σχετικά με

 ,       .την ρεμάτων και εφαρμογή την ρεμάτων και ερμην ρεμάτων καιεί σύμφωνα με: α ή το κύρος – άρση της – άρση σύμβασης – άρση     Για έργα κατώτερου
,          προϋπολογισμού απαιτεί σύμφωνα με: ται για τη συμπερί σύμφωνα με: ληψη αν ρεμάτων καιτί σύμφωνα με: στοιχης – άρση ρήτρας – άρση η σύμφων ρεμάτων καιη γν ρεμάτων καιώμη

   .         .  του αρμόδιου τεχν ρεμάτων καιικού συμβουλί σύμφωνα με: ου Μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια τεθεί σύμφωνα με: στο σημεί σύμφωνα με: ο αυτό ή στην ρεμάτων και Ε. ΠρέβεζαςΣΥ Στα
        ,   συμβατικά τεύχη που έχει περιληφθεί σύμφωνα με: ρήτρα περί σύμφωνα με: διαιτητικής – άρση επί σύμφωνα με: λυσης – άρση δύν ρεμάτων καιαται ν ρεμάτων καια

     ,    προβλέπεται στάδιο συμβιβαστικής – άρση επί σύμφωνα με: λυσης – άρση κάθε διαφοράς – άρση που προηγεί σύμφωνα με: ται της – άρση





   προσφυγής – άρση στη διαιτησί σύμφωνα με: α
163                 Στο παρόν ρεμάτων και σημεί σύμφωνα με: ο της – άρση Διακήρυξης – άρση ή στην ρεμάτων και Ε. ΠρέβεζαςΣΥ μπορεί σύμφωνα με: ν ρεμάτων καια τεθεί σύμφωνα με: ρητά η πρόβλεψη για τη

  ,       σύσταση κατασκευαστικής – άρση κοιν ρεμάτων καιοπραξί σύμφωνα με: ας – άρση σύμφων ρεμάτων καια με τα ειδικότερα οριζόμεν ρεμάτων καια στο
 165 . 4-6  . 4412/2016.άρθρο παρ του ν ρεμάτων και
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