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Α. ΓΔΝΙΚΑ
Κε ηελ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 242 ηνπ λφκνπ 4072/2012 (ΦΔΘ Α΄
86) ηξνπνπνηήζεθε ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ 2527/1997 (ΦΔΘ Α΄
206) αλαθνξηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ απφ
ππεξεζίεο θαη λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε θπζηθά πξφζσπα ζε έξγα
ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην ΔΠΞΑ, θαη ζπγθεθξηκέλα πξνζηέζεθε ε θάησζη
παξάγξαθνο:
Άξζξν 6 παξ. 1 δεχηεξν εδάθην λφκνπ 2527/1997:
«Δηδηθά γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα θαη πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ 20072013, δελ απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, αιιά ν
θαζνξηζκφο ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 7
ηνπ λ. 3614/2007 απφθαζε έληαμεο. Γηα ηα εξεπλεηηθά έξγα, ηηο δξάζεηο θαη
ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ δηεζλείο ή επξσπατθνχο ή ίδηνπο
πφξνπο ηνπ αξκνδίνπ θνξέα ή κε ηδησηηθά θνλδχιηα, ν θαζνξηζκφο ησλ σο
άλσ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ πνπ επνπηεχεη ηνλ αξκφδην
θνξέα πνπ ζπλάπηεη ηε ζχκβαζε».
Ππλαθψο γηα ηα έξγα ΔΠΞΑ κε ηελ δηάηαμε ηεο παξ.5β) ββ ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ.
4071/2012 (ΦΔΘ Α΄ 85) ηξνπνπνηήζεθε ε παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ
2527/1997, φπσο είρε ήδε ηξνπνπνηεζεί κε ηελ παξάγξαθν 25 ηνπ ελάηνπ άξζξνπ
ηνπ λφκνπ 4057/2012 (ΦΔΘ Α΄ 54) θαη ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ
λφκνπ 3812/2009 (ΦΔΘ Α΄ 85), σο εμήο:
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«5. Γηα ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1, θαζψο
θαη γηα ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη, θαηά ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ
ΑΠΔΞ φηη πξφθεηηαη γηα γλήζηα ζχκβαζε έξγνπ πνπ δελ ππνθξχπηεη
εμαξηεκέλε εξγαζία θαη δελ θαιχπηνληαη κε απηή πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο.
Δηδηθά γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα θαη πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη γηα έξγα θαη πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ δηεζλείο ή
επξσπατθνχο ή ίδηνπο πφξνπο ηνπ αξκφδηνπ θνξέα ή επηδνηνχκελσλ έξγσλ
θαη ηδησηηθά θνλδχιηα, ε βεβαίσζε ηνπ ΑΠΔΞ εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή
πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ θνξέα, ε
νπνία ζπλνδεχεηαη απφ βεβαηψζεηο ηνπ θνξέα θαη ηνπ αξκφδηνπ Γεληθνχ
Γξακκαηέα ζρεηηθά κε ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο
ηεθκαίξεηαη απνδνρή ηνπ ΑΠΔΞ ζηε ζρεηηθή αίηεζε ηνπ θνξέα».
Κε βάζε ηηο λέεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ 2527/1997, πνπ απνηειεί
ην λνκηθφ πιαίζην εθαξκνγήο γηα ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθά
πξφζσπα απφ θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, θαηαγξάθνληαη ηα βήκαηα πνπ
αθνινπζνχληαη απφ ηελ 11.4.2012, εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ηέζεθαλ ζε ηζρχ νη
θξίζηκεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4072/2012, γηα ηελ λφκηκε ζχλαςε ζπκβάζεσλ
κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθά πξφζσπα ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ηνπ ΔΠΞΑ.
Β. Πεδίο εθαπμογήρ
Πχκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 69/2011 γλσκνδφηεζε ηνπ ΠΡ΄ Ρκήκαηνο ηνπ Λνκηθνχ
Ππκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο «ζηελ έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, φπσο απηφο έρεη
νξηνζεηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9 παξ. 1 ηνπ Λ.1232/1982, 1 παξ. 6 ηνπ
Λ.1256/1982 θαη ήδε άξζξν 51 παξ. 1 ηνπ Λ.1892/1990 θαη 4 παξ. 6 ηνπ
Λ.1943/1991, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ.2527/1997 ήηνη γηα ηελ
ζχλαςε ζπκβάζεσλ έξγνπ, πεξηιακβάλνληαη, αθελφο, φιεο νη θξαηηθέο ππεξεζίεο
θαη ηα θξαηηθά λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη κεηαμχ απηψλ θαη νη
νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ θαη, αθεηέξνπ,
επηρεηξήζεηο θαη αλψλπκεο εηαηξείεο κε ηηο ζπγαηξηθέο ηνπο, φπσο είλαη νη θξαηηθέο
επηρεηξήζεηο θαζψο θαη φζεο παξαρσξήζεθαλ ζε ηξίηνπο, νη αλψλπκεο γεληθά
εηαηξείεο θαη κεηαμχ απηψλ θαη νη ηξαπεδηθέο, ζηηο νπνίεο φια ηα πξνεγνχκελα
λνκηθά πξφζσπα, δειαδή θξάηνο, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη
επηρεηξήζεηο, θαηέρνπλ ην ζχλνιν ή ηελ πιεηνςεθία ηνπ εηαηξηθνχ ηνπο
θεθαιαίνπ».
Γ. Γιαδικαζία έγκπιζηρ πποηεινόμενυν ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος για ηιρ
ςπό ένηαξη ππάξειρ
Ν Γηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο πξφηαζήο ηνπ (Ρερληθφ Γειηίν
Ξξνηεηλφκελεο Ξξάμεο - ΡΓΞΞ) κε ζπλεκκέλν ηο ένηςπο E.I.1_8 «Αίηηζη
καθοπιζμού ζςμβάζεων μίζθωζηρ έπγος» κε ζπκπιεξσκέλα ηα ζηνηρεία πνπ
απαηηνχληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ 2527/1997.
Ρα ζηνηρεία απηά απνηππψλνληαη ζπλνιηθά ζηνλ πίλαθα Ξ1 ηνπ εληχπνπ Δ.Η.1_8
ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ ηνπ αλσηέξσ εληχπνπ θαη
αθνξνχλ αλά ζηήιε ζε:
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(1) Σσνοπηική περιγραθή ηοσ ανηικειμένοσ κάθε ζύμβαζης/ ομοειδών
ζσμβάζεων. Ζ πεξηγξαθή πξέπεη λα είλαη αλάινγε ηνπ δεηνχκελνπ έξγνπ.
Νκνεηδείο είλαη νη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ αθξηβψο ηελ ίδηα ζπλνπηηθή
πεξηγξαθή, δηάξθεηα, δαπάλε θαη ηφπν εθηέιεζεο θαη αθνξνχλ ζηελ ίδηα
εηδηθφηεηα. Ζ αλαθνξά ζε νκνεηδείο ζπκβάζεηο επηηξέπεη ηελ νκαδνπνηεκέλε
θαηαγξαθή πνιιψλ ζπκβάζεσλ ζε κηα γξακκή ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα.
(2) Ειδικόηηηα: αλαθέξεηαη ε εηδηθφηεηα πνπ πξέπεη απνδεδεηγκέλα λα έρεη
ν/νη
ππνςήθηνο/νη. Ξξνο απνθπγή ηεο ανξηζηίαο, δελ αξθεί ε απιή
αλαθνξά ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ, αιιά ρξεηάδεηαη λα ζπκπιεξψλεηαη ε
ζπγθεθξηκέλε εηδίθεπζε πνπ είλαη επηζπκεηή απφ ηνλ Γηθαηνχρν.
(3) Πλήθος ζσμβάζεων: αλαθέξεηαη κε ηελ έλδεημε 1 ε αηνκηθή ζχκβαζε, ή
ην αξηζκεηηθφ ζχλνιν ησλ νκνεηδψλ ζπκβάζεσλ.
(4) Διάρκεια αηομικής ζύμβαζης: ζπκπιεξψλεηαη ε δηάξθεηα ζε κήλεο ηεο
αηνκηθήο ζχκβαζεο ή κίαο εθ ησλ νκνεηδψλ ζπκβάζεσλ.
(5) Σσνολική διάρκεια ζσμβάζεων: ζπκπιεξψλεηαη ε δηάξθεηα ζε κήλεο ηεο
αηνκηθήο ζχκβαζήο ή φισλ ησλ νκνεηδψλ ζπκβάζεσλ.
(6) Δαπάνη αηομικής ζύμβαζης: ζπκπιεξψλεηαη ε δαπάλε ηεο αηνκηθήο
ζχκβαζεο ή κίαο εθ ησλ νκνεηδψλ ζπκβάζεσλ.
(7) Σσνολική δαπάνη ζσμβάζεων: ζπκπιεξψλεηαη ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο
πνπ πξνυπνινγίδεηαη γηα ηελ αηνκηθή ζχκβαζε ή ην ζχλνιν ησλ νκνεηδψλ
ζπκβάζεσλ.
(8) Τόπος εκηέλεζης: ζπκπιεξψλεηαη ν θχξηνο ηφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.
Δπίζεο ν Γηθαηνχρνο ππνβάιιεη ηεθκεξίσζε γηα ηνπο πξαγκαηηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο νη ζπκβάζεηο πνπ αηηείηαη δελ δχλαηαη λα εθηειεζηνχλ απφ ην πθηζηάκελν
πξνζσπηθφ, αλαιχνληαο ηνπο κε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία. Ξξνο απφδεημε ησλ
ηζρπξηζκψλ ηνπ επηζπλάπηεη απαξαίηεηα ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ/ νξγαληζκφ ηνπ
θαη νξγαλφγξακκα, απφ φπνπ πξνθχπηνπλ νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ θαη
νη νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ θαηά ηελ θξίζε ηνπ έγγξαθν.
Ζ αίηεζε ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Γηθαηνχρνπ.
Ν θνξέαο δηαρείξηζεο αμηνινγεί ηα ζηνηρεία απηά ζε ζρέζε κε ην έξγν. Δηδηθφηεξα:
εθηηκά ην πιήζνο θαη ην είδνο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ δειψλνληαη σο
αλαγθαίεο γηα ην έξγν θαη ηελ αληηζηνηρία κε ηηο εηδηθφηεηεο
εθηηκά αλ ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ
επηηπρή θαη άξηηα πινπνίεζε ηνπ έξγνπ
εμεηάδεη αλ κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο θνηλήο πείξαο θαη ινγηθήο νη αηηηάζεηο
ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ
αληηθεηκέλσλ ησλ ζπκβάζεσλ επζηαζνχλ.
Ν θνξέαο δηαρείξηζεο αθνχ εμεηάζεη ηα παξαπάλσ εγθξίλεη, κε ή ρσξίο
ηξνπνπνηήζεηο, ηνλ πίλαθα πξνηεηλφκελσλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ. Ζ ζρεηηθή
έγθξηζε απνζηέιιεηαη
ζηνλ Γηθαηνχρν κε ππνγεγξακκέλν ην ένηςπο Δ.Ι.2_8
«Βεβαίωζη σπημαηοδόηηζηρ» απφ ηνλ Γεληθφ ή Δηδηθφ Γξακκαηέα πνπ επνπηεχεη ην
ΔΞ, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ν εγθεθξηκέλνο πίλαθαο ζπκβάζεσλ κίζζσζεο
έξγνπ.
Ξξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, ν Γηθαηνχρνο, κεηά ηελ παξαιαβή ηεο
βεβαίσζεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ Γεληθφ ή Δηδηθφ Γξακκαηέα, κεξηκλά γηα ηελ
ζπκπιήξσζε θαη ππνγξαθή ηνπ εληχπνπ Δ.Ι.2_9 «Βεβαίωζη σπημαηοδόηηζηρ
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δικαιούσος» θαη ππνβάιιεη ζην ΑΠΔΞ ζπκπιεξσκέλν ην εηδηθφ έληππν ηνπ ΑΠΔΞ
θαζψο θαη ηηο αλσηέξσ δχν βεβαηψζεηο.
Ρα ζρεηηθά έληππα ηνπ ΑΠΔΞ γηα ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα ζην ΔΠΞΑ, φπσο
έρνπλ
ήδε
αλαξηεζεί
ζηελ
ηζηνζειίδα
ηνπ
(http://www.asep.gr/asep/site/home/LC+Menu/FORIS/Ipodigmata/s_erg.csp;jsessionid=c0a8641630d
5f2c11f0cd39e4b6189c1fa24a82b8c9d.e34Qa3eKaNuSb40Qax4Tb30Sb350n6jAmljGr5XDqQLvpAe?tabI

θαη δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηελ λνκηθή κνξθή
ηνπ Γηθαηνχρνπ:
(1) «Αίηεκα ρνξήγεζεο βεβαίσζεο γηα ζχλαςε ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ
ζην πιαίζην ρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο/ έξγνπ πνπ πινπνηείηαη
κέζσ:
α) ΔΙΘΔ ΑΔΗ ή ΡΔΗ θαζψο θαη ΛΞΗΓ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖ & ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ
ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ & ΡΥΛ ΘΝΛΓΙΗΥΛ ΔΟΔΛΑΠ ΡΥΛ ΑΔΗ,
β) ΔΟΔΛΖΡΗΘΥΛ ΘΔΛΡΟΥΛ, ΗΓΟΚΑΡΥΛ & ΗΛΠΡΗΡΝΡΥΛ»,
d=0&lcmenuId= )

(2) Αίηεκα ρνξήγεζεο βεβαίσζεο γηα ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ».
Γηα παξάδεηγκα έλαο ΔΙΘΔ - Γηθαηνχρνο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο ζην ΔΠΞΑ
ζα απεπζπλζεί ζην ΑΠΔΞ κε ην έληππν (1) ελψ έλαο ΝΡΑ – Γηθαηνχρνο κε ην
έληππν (2).
Γεδνκέλνπ φηη ν έιεγρνο απφ ην ΑΠΔΞ είλαη ππνρξεσηηθφο, εηζάγεηαη κία επηπιένλ
δηαδηθαζία πνπ ελδερνκέλσο λα δεκηνπξγήζεη θαζπζηεξήζεηο θαηά ηελ δηαδηθαζία
έληαμεο κίαο πξάμεο. Γηα ην ιφγν απηφ ηφζν νη θνξείο δηαρείξηζεο φζν θαη νη
Γηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξε ζπκπιήξσζε
ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αλαιπηηθή ηεθκεξίσζε ηνπο. Νη επηκέξνπο
αλαθνξέο δελ ζα πξέπεη λα είλαη γεληθέο αιιά λα ζπλδένληαη ινγηθά θαη ζπλεθηηθά
κε ην ππνέξγν. Αλαθνξέο ζε εηδηθφηεηεο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ην πεξηγξαθφκελν
έξγν θηλδπλεχνπλ λα θξηζνχλ αφξηζηεο. Δπίζεο απαηηείηαη εηδηθή αηηηνιφγεζε γηα ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ δεηείηαη αληηθείκελν θαη εηδηθφηεηα αληίζηνηρε κε απηέο πνπ
απαληψληαη ζηα νξγαλνγξάκκαηα θαη ζηηο νξγαληθέο ζέζεηο ησλ Γηθαηνχρσλ (ζρ.
βι. θαη παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ 2527/1997, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη).
Ρν ΑΠΔΞ εθδίδεη ζρεηηθή βεβαίσζε ή απνθαίλεηαη αξλεηηθά. Πε θάζε πεξίπησζε ν
Γηθαηνχρνο νθείιεη κε δηθή ηνπ επηκέιεηα λα πξνζθνκίζεη ηελ ζρεηηθή πξάμε ηνπ
ΑΠΔΞ ζηνλ θνξέα δηαρείξηζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία έληαμεο
ηεο πξάμεο ηνπ. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ επήιζε ζησπεξή έγθξηζε ηνπ ΑΠΔΞ ιφγσ
παξέιεπζεο άπξαθηνπ ηνπ δεθαεκέξνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ
άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ 2527/1997, αληί ησλ αλσηέξσ πξάμεσλ ηνπ ΑΠΔΞ,
πξνζθνκίδεη απνδεηθηηθφ ηεο εκεξνκελίαο θαηάζεζεο ηεο αίηεζήο ηνπ ζην ΑΠΔΞ. Δλ
πξνθεηκέλσ νη θνξείο δηαρείξηζεο νθείινπλ λα δηαζηαπξψλνπλ κε ην ΑΠΔΞ ηελ
παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο, εμεηάδνληαο ηδίσο αλ ε πξνζεζκία έρεη δηαθνπεί (π.ρ.
ιφγσ ειιείςεσλ ζηελ αίηεζε ηνπ Γηθαηνχρνπ).
Πε πεξίπησζε πνπ ην ΑΠΔΞ απνξξίςεη κέξνο ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπκβάζεσλ, ν
θνξέαο δηαρείξηζεο επαλεμεηάδεη ηελ δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο πξάμεο απφ ηνλ
Γηθαηνχρν κε ηνλ εγθεθξηκέλν αξηζκφ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ.

Αρ. Εντύποσ: Ε.Ι.1_8
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Γ. Γιαδικαζία έγκπιζηρ πποηεινόμενυν ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος για ηιρ
ππάξειρ πος έσοςν ενηασθεί μέσπι και ηιρ 10.4.2012
Νη αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηζρχνπλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ
ηέζεθαλ ζε ηζρχ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4072/2012 δειαδή απφ ηηο
11.4.2012. Υο εθ ηνχηνπ νη Γηθαηνχρνη, γηα ηηο πξάμεηο πνπ είραλ εληαρζεί ζε
επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ κέρξη θαη ηηο 10.4.2012, ζα απεπζχλνληαη
θαηεπζείαλ ζην ΑΠΔΞ, ππνβάιινληαο ηελ απφθαζε έληαμεο θαζψο θαη βεβαίσζε
ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπο πεξί ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξάμεο. Γηα ηηο
πεξηπηψζεη απηέο, ε απφθαζε έληαμεο ζπληζηά βεβαίσζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ
Γεληθνχ ή Δηδηθνχ Γξακκαηέα, ππφ ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ
λφκνπ 2527/1997.
Ζ ζρεηηθή πξάμε ηνπ ΑΠΔΞ δηαβηβάδεηαη κε δηθή ηνπο επηκέιεηα ζην θνξέα
δηαρείξηζεο θαη ζε πεξίπησζε νπζησδψλ αιιαγψλ ηζρχνπλ αλαινγηθά φζα
πξνεθηέζεθαλ ζηελ ελφηεηα Γ ηεο παξνχζαο.

Νη εηδηθέο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ νθείινπλ λα
ελεκεξψζνπλ ηνπο ελδηάκεζνπο θνξείο δηαρείξηζεο θαη ηνπο Γηθαηνχρνπο ηνπο,
ηδηαίηεξα απηνχο πνπ έρνπλ εληαγκέλεο πξάμεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ κε ζπκβάζεηο
κίζζσζεο έξγνπ, ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο λνκνζεηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ 2527/1997, φπσο έρεη εμεηδηθεπηεί ζην
πιαίζην ηεο παξνχζαο.

Η Ειδική Γραμματέας ΕΠΑ,
Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ.
Τπογπαθή
Δηζεγεηήο
Ξξντζηάκελνο Ρκήκαηνο/ Κνλάδαο
Ξξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο/ Δηδηθήο πεξεζίεο

σνημμένα:(αποζηέλλονηαι ηλεκηπονικά)
1.
2.
3.
4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γιαηάξειρ ηποποποιημένος άπθπος 6 Ν.2527/1997»
E.I.1_8 «Αίηηζη καθοπιζμού ζςμβάζεων μίζθωζηρ έπγος»
Δ.Ι.2_8 «Βεβαίωζη σπημαηοδόηηζηρ»
Δ.Ι.2_9 «Βεβαίωζη σπημαηοδόηηζηρ δικαιούσος»
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Πίνακας Αποδεκηών
ΔΙΓΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ
Τποςπγείο Δζυηεπικών
Δηδηθή πεξεζία Δθαπμογήρ Δ.Π. ηος ΚΠ 2000-2006, ηος ΔΠΑ και λοιπών
ςγσπημαηοδοηούμενυν ΔΠ ζηη Γ.Γ. ΙΟΣΗΣΑ ηος Τπ. Δζυηεπικών (ΔΤΔ-ΓΓΙ)
Ξξντζηακέλε Δ.., θα Πηακαηία Θαθαηζάθε
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα
Τποςπγείο Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ & Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ
Δηδηθή πεξεζία ηπαηηγικού σεδιαζμού, & Δθαπμογήρ Ππογπαμμάηυν –
ΤΠ.Γ.Μ. & Η.Γ.
Ξξντζηακέλε Δ., θα Κνπζηαθάηνπ Βαζηιηθή
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. «Γιοικηηική Μεηαππύθμιζη 2007-2013»,
Ξξντζηακέλε Δ., θα Θαξθνχιε – Θαξακαληδάλε Αλαζηαζία
Κελαίρκνπ & Θενθηινπνχινπ 18, 117 43 Αζήλα
Τποςπγείο Δξυηεπικών
Δηδηθή πεξεζία ςνηονιζμού και Δθαπμογήρ Υπημαηοδοηικών και Δπενδςηικών
Ππογπαμμάηυν ζηο Τποςπγείο Δξυηεπικών
Ξξντζηάκελν Δ.., θ. Σξήζην Ρζίξν
Βαζ. Πνθίαο 1, 106 71 Αζήλα
Τποςπγείο Ανάπηςξηρ, Ανηαγυνιζηικόηηηαρ & Ναςηιλίαρ
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Φηθιακή ύγκλιζη
Ξξντζηάκελν Δ.., θ. Σξήζην Σαξφπνπιν
Ιέθθα 23-25, 105 62 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ησλ Δ.Ξ. ηνπ ζηφρνπ Δςπυπαφκή Δδαθική
ςνεπγαζία
Ξξντζηάκελν Δ.., θ. Δκκαλνπήι Γεψξγην
Ιεσθ. Γεσξγηθήο Πρνιήο 65
570 01 Ξπιαία Θεζζαινλίθεο
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Ανηαγυνιζηικόηηηα και Δπισειπημαηικόηηηα
Ξξντζηάκελν Δ.., θ. Καθξή Αιέμαλδξν
Ιεσθ. Κεζνγείσλ 56, 115 27 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο
ζηνπο ηνκείο ηνπ Δμποπίος και ηηρ Πποζηαζίαρ ηος Καηαναλυηή
Ξξντζηακέλε Δ.., θα Θαιιηφπε Πακαπάλε
Ξιαηεία Θάληγγνο 20, 106 77 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Αλιεία
Ξξντζηάκελν Δ.., θ. Γεκήηξε Κεηξφπνπιν
Κηραιαθνπνχινπ 103, 115 27 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο Γξάζεσλ Δ.Ξ. Αλιείαρ
Ξξντζηάκελν Δ.., θα Καξία Βαζηιείνπ
Κηραιαθνπνχινπ 103, 115 27 Αζήλα
Τποςπγείο Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Κλιμαηικήρ Αλλαγήρ
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Πεπιβάλλον και Αειθόπορ Ανάπηςξη
Ξξντζηάκελν Δ., θ. Σαηδεπαξαδείζε Αζηέξην
Aεξνπφξνπ Ξαπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Ακπειφθεπνη, Αζήλα
Αρ. Εντύποσ: Ε.Ι.1_8
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Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ ΞΔΘΑ ζηνπο ηνκείο ηεο
ΔΝΔΡΓΔΙΑ ηος ΦΤΙΚΟΤ ΠΛΟΤΣΟΤ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Ξξντζηάκελν Δ.. θ. Ληθφιαν Θιεληάηε
Ιεσθ. Κεζνγείσλ 119, 101 92 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ Ξεξηβαιινληηθψλ Γξάζεσλ (ΔΠΞΔΓ)
Ξξντζηακέλε Δ.. θα Θνχξηειε Σξπζνχια
Ηηέαο 2 & Δπξπηαλίαο, 115 23 Αζήλα
Τποςπγείο Παιδείαρ, δια Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηυν
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη
Ξξντζηάκελν Δ. , θ. Γψγν Πνθνθιή
Ξηηηαθνχ 2 & Ξεξηάλδξνπ, 105 58 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Δθαπμογήρ Δκπαιδεςηικών Γπάζευν
Ξξντζηάκελν Δ. , θ. Βαιηάληδα Θσλ/λν
Αλδξέα Ξαπαλδξένπ 37, 151 80 Καξνχζη
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο & Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο, δηα
Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηνπο ηνκείο ηεο ΔΡΔΤΝΑ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ και ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ (ΔΤΓΔ-ΔΣΑΚ)
Ξξντζηακέλε Δ.., θα Σξπζάθε Πνθία
Ιεσθ. Κεζνγείσλ 14-18, 115 27 Αζήλα
Τποςπγείο Τποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύυν
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Δνίζσςζη ηηρ Πποζπελαζιμόηηηαρ
Ξξντζηακέλε Δ., θα Ξαπαζηψπε Εσή
Θφληαξε 15, 114 71 Αζήλα
Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Κεηαθνξψλ
Ξξντζηάκελε Δ., θ. Νηθνλφκνπ Καξία
Αγίαο Πνθίαο 10, 154 51 Λέν Τπρηθφ
Τποςπγείο Δπγαζίαρ και Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Ξ. Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού
Ξξντζηάκελν Δ., θ. Ληίθν Σξήζην
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Γνκή Πρεδηαζκνχ θαη Νξγάλσζεο ηεο Ξαξαθνινχζεζεο ηεο
Δθαξκνγήο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ ζπζηεκηθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ Δ.Ξ. Ανάπηςξη
Ανθπώπινος Γςναμικού
Ξξντζηακέλε Δ., θα Θνκλελνχ Κπξφπε
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ & Ξαξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ Δςπυπαφκού Κοινυνικού
Σαμείος (ΔΤΔΚΣ)
Ξξντζηακέλε Δ., θα Ξαπνχιηα Πηακαηία
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Δθαπμογήρ ςγσπημαηοδοηούμενυν Δνεπγειών από ηο
ΔΚΣ
Ξξντζηακέλε Δ.., θα Αθαληδειηψηνπ Καξία
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία για ηην Κοινυνική ένηαξη και ηην Κοινυνική οικονομία
Ξξντζηακέλε Δ.., θα Νηθνλφκνπ Νπξαλία
Θνξαή 4, 105 64 Αζήλα
Τποςπγείο Τγείαρ & Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ
Δηδηθή πεξεζία ηνκέα Τγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ
Αρ. Εντύποσ: Ε.Ι.1_8
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Ξξντζηάκελν Δ., θ. Γεσξγαθφπνπιν Γεψξγην
Γιάδζησλνο 1Α, 106 77 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο ηνκέα Τγείαρ και Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ
Ξξντζηάκελν Δ., θ. Θνπθάθε Αληψλε
Αβέξσθ 12Α, 104 33 Αζήλα
Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμυν
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 2007-2013
Ξξντζηακέλε Δ.., θα Ξνιχδνπ Ξνιπμέλε
Ιεσθ. Αζελψλ 58, 104 41 Αζήλα
Δηδηθή πεξεζία Δθαξκνγήο ΞΑΑ Αληαγσληζηηθφηεηα
Ξξντζηακέλε Δ.. θα Ξπξηνβνιή Ξαλαγηψηα
Ιεσθ. Αζελψλ 58, 104 41 Αζήλα
Τποςπγείο Πολιηιζμού και Σοςπιζμού
Δηδηθή πεξεζία Σομέα Πολιηιζμού & Σοςπιζμού
Ξξντζηάκελν θ. Ληαή Ξαλαγηψηε
Θεκηζηνθιένπο 87 & Κεζψλεο, 106 81 Αζήλα
Πεπιθέπεια Αν. Μακεδονίαρ - Θπάκηρ
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Βαζίιεην Ξηηζηλίγθν
Ζξνδφηνπ 28, 691 00 Θνκνηελή
Πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ
Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θ. Υξαηνπνχινπ Αγγειηθή
Ιεσθ. Γεσξγηθήο Πρνιήο 65
570 01 Ξπιαία Θεζζαινλίθεο
Πεπιθέπεια Γςηικήρ Μακεδονίαρ
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ
ΓΔΞ Γ. Καθεδνλίαο Γηνηθεηήξην ΕΔΞ, 501 00 Θνδάλε
Πεπιθέπεια Ηπείπος
Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Οφθθνπ Διέλε
8εο Κεξαξρίαο 5-7, 45 445 Ησάλληλα
Πεπιθέπεια Θεζζαλίαρ
Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Παξαθίδνπ Κειπνκέλε
Πσθξάηνπο 111, 413 36 Ιάξηζα
Πεπιθέπεια Ιονίυν Νήζυν
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Νηθνλφµνπ Ξέηξν
Δζλ. Ξαιαηνθαζηξίηζαο Αιπθέο Ξνηαµνχ, 491 00 Θέξθπξα
Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Ρδσξηδή Κηράιε
ΛΔΝ Ξαηξψλ - Αζελψλ 28, 264 41 Ξάηξα
Πεπιθέπεια ηεπεάρ Δλλάδαρ
Ξξντζηακέλε ΔΓΑ θα Ξαπαζαλαζίνπ Αιεμάλδξα
ςειάληε 12, 351 00 Ιαµία
Πεπιθέπεια Αηηικήρ
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Ιέµα Θσλζηαληίλν
Ιεσθ. Ππγγξνχ 98-100, 117 41 Αζήλα
Πεπιθέπεια Πελοποννήζος
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Πθνχξα Αλαζηάζην
Ρέξκα Δξ. Πηαπξνχ, 221 00 Ρξίπνιε
Αρ. Εντύποσ: Ε.Ι.1_8
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Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ
1ν ριµ. Κπηηιήλεο - Ινπηξψλ, 811 00 Κπηηιήλε
Πεπιθέπεια Νοηίος Αιγαίος
Ξξντζηάκελν ΔΓΑ, θ. Βνπηζίλν Αληψλην
Π. Θαξάγησξγα 22, 841 00 Δξκνχπνιε
Πεπιθέπεια Κπήηηρ
Ξξντζηακέλε ΔΓΑ, θα Θαζζσηάθε Καξία
Γνπθφο Κπνθψξ 7, 712 02 Ζξάθιεην

Δζωηερική Γιανομή:
5. Γξαθείν πνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
6. Γξαθείν θππνπξγνχ Αλάπηπμεο , Αληαγσληζηηθφηεηαο πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ
7. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Δπελδχζεσλ θαη Αλάπηπμεο
8. Γξαθείν Δηδηθήο Γξακκαηέσο Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο
9. Δηδηθή
πεξεζία
Πηξαηεγηθήο,
Πρεδηαζκνχ
θαη
Αμηνιφγεζεο
Αλαπηπμηαθψλ
Ξξνγξακκάησλ (ΔΠΠΑΑΞ)
10. Δηδηθή πεξεζία Ππληνληζκνχ ηεο Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Ξξνγξακκάησλ (ΔΠ)
11. Δηδηθή πεξεζία Νινθιεξσκέλνπ Ξιεξνθνξηαθνχ Ππζηήκαηνο (ΝΞΠ)
12. Δηδηθή πεξεζία Θεζκηθήο πνζηήξημεο (ΔΘ)
13. Δηδηθή πεξεζία Αξρή Ξιεξσκήο

Αρ. Εντύποσ: Ε.Ι.1_8
Έκδοση:1η
Ημ/νια Έκδοσης: 02.07.2012

-9-

ΑΔΑ: Β41ΒΦ-ΓΘΜ

Π Α Ρ ΑΡΣΗ Μ Α
ΓΙ ΑΣ Α Ξ Δ Ι Σ ΡΟ Π Ο Π Ο ΙΗ ΜΔ ΝΟ Τ Α ΡΘ Ρ Ο Τ 6 ΝΟ ΜΟ Τ 25 2 7 /1 9 97
ςμβάζειρ μίζθυζηρ έπγος
1. Γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ απφ ππεξεζίεο θαη λνκηθφ πξφζσπα
ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε θπζηθά πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
681 θ.ε. ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα ή κε άιιεο εηδηθέο δηαηάμεηο, απαηηείηαη ε
πξνεγνχκελε έθδνζε θνηλήο απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ ππνπξγνχ, κε ηελ
νπνία θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν πνπ ζα εθηειέζνπλ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
νιηθή ή ηκεκαηηθή παξάδνζε ηνπ έξγνπ, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ
αλαδφρνπ, ν ηφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη φηη ην έξγν δελ αλάγεηαη ζηνλ
θχθιν ησλ ζπλήζσλ θαζεθφλησλ ησλ ππαιιήισλ ηνπ νηθείνπ θνξέα θαη αηηηνινγία
γηα ηνπο ιφγνπο πνπ δελ κπνξεί λα εθηειεζηεί απφ ππαιιήινπο ηνπ.
Διδικά για ηα ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα και ππογπάμμαηα ηος ΔΠΑ
2007-2013, δεν απαιηείηαι η πποηγούμενη έκδοζη ηηρ υρ άνυ απόθαζηρ,
αλλά ο καθοπιζμόρ ηυν υρ άνυ ζηοισείυν γίνεηαι με ηην πποβλεπόμενη ζηο
άπθπο 7 ηος ν. 3614/2007 απόθαζη ένηαξηρ. Για ηα επεςνηηικά έπγα, ηιρ
δπάζειρ και ηα ππογπάμμαηα πος σπημαηοδοηούνηαι από διεθνείρ ή
εςπυπαφκούρ ή ίδιοςρ πόποςρ ηος απμοδίος θοπέα ή με ιδιυηικά κονδύλια,
ο καθοπιζμόρ ηυν υρ άνυ ζηοισείυν γίνεηαι με απόθαζη ηος ςποςπγού
πος εποπηεύει ηον απμόδιο θοπέα πος ζςνάπηει ηη ζύμβαζη.
Κε ηε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ θαζνξίδνληαη νη ηπρφλ αλαγθαίνη φξνη θαη θάζε
ιεπηνκέξεηα, ζρεηηθψο κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ.
Πχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ πνπ θαιχπηεη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο είλαη
απηνδηθαίσο θαη θαζ`νινθιεξίαλ άθπξε.
2. Γελ επηηξέπεηαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ:
α) γηα θάιπςε δηνηθεηηθψλ αλαγθψλ ή γξακκαηεηαθήο εμππεξέηεζεο ηνπ θνξέα,
β) εθφζνλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ νηθείνπ νξγαληζκνχ ή θαλνληζκνχ ή νξγαληζκνχ
εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ησλ Ν.Ρ.Α. πξψηνπ βαζκνχ πξνβιέπνληαη νξγαληθέο ζέζεηο
εηδηθφηεηαο αληίζηνηρεο κε απηέο γηα ηηο νπνίεο πξνηείλεηαη ε θαηάξηηζε ζχκβαζεο
κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθά πξφζσπα.
Ππκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ βάζεη αηηεκάησλ ησλ Ν.Ρ.Α. πξψηνπ θαη δεπηέξνπ
βαζκνχ, γηα ηα νπνία έρεη δνζεί έγθξηζε απφ ηελ Ρεηξακειή Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 2
ηεο ΞΠ 33/2006 έσο 31.12.2011, κπνξνχλ λα ζπλαθζνχλ έσο 31.12.2012 θαη ελ
ζπλερεία λα πινπνηεζνχλ.
Δηδηθά γηα ηνπο Ν.Ρ.Α. πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ, ε ηζρχο ηεο παξνχζαο
παξαγξάθνπ άξρεηαη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012.
3. Ζ επηινγή ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα εθηειέζνπλ ην έξγν κε αληίζηνηρε ζχκβαζε
γίλεηαη απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ή ηνλ θνξέα κε αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ
πνπ νξίδνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994, φπσο ηζρχνπλ.
Δπίζεο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994,
φπσο ηζρχνπλ, σο πξνο ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηηο πξνζιήςεηο κε ην
άξζξν απηφ κε έιεγρν απφ ην Α.Π.Δ.Ξ.. Ζ δηάηαμε απηή ηζρχεη απφ ηελ ηζρχ ηνπ λ.
3812/2009.
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4. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εμαηξνχληαη:
α. νη ηαηξνί, νη νδνληίαηξνη, νη ειεγθηέο ηαηξνί, νη ζεξαπεπηέο ηαηξνί ησλ
αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ,
β. νη ηαηξνί θαη λνζειεπηέο ησλ δεκνηηθψλ ηαηξείσλ, ησλ ΘΑΞΖ θαη ησλ Θνηλσληθψλ
Γνκψλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ν.Ρ.Α.) πξψηνπ θαη δεχηεξνπ
βαζκνχ,
γ. νη θαιιηηέρλεο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ,
δ. ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 164/2004 (Α` 134), πξνζσπηθφ
απνθιεηζηηθά ακεηβφκελν ζην πιαίζην ζαθνχο θαη πξνζδηνξηζκέλεο εθ ησλ
πξνηέξσλ ρξνληθήο δηάξθεηαο εξεπλεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ ή αλαπηπμηαθψλ έξγσλ
θαη πξνγξακκάησλ, ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Δλσζε ή
ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ επξσπατθνχο ή δηεζλείο ή ίδηνπο πφξνπο ηνπ αξκφδηνπ
θνξέα ή επηδνηνχκελσλ έξγσλ θαη ηδησηηθά θνλδχιηα. Γηα ηελ επηινγή ηνπ σο άλσ
πξνζσπηθνχ, πιελ ηνπ επηζηεκνληθνχ, δεκνζηεχεηαη πξφζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο βάζεη αληηθεηκεληθψλ πξνζφλησλ πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηε θχζε
θαη ην ζθνπφ ηνπ πξνο πινπνίεζε έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο.
5. Για ηην έκδοζη ηηρ απόθαζηρ πος πποβλέπεηαι ζηην παπάγπαθο 1,
καθώρ και για ηην πποηγούμενη έγκπιζη, όπος αςηή πποβλέπεηαι, καηά ηιρ
κείμενερ διαηάξειρ, για ηη ζύνατη ζύμβαζηρ μίζθυζηρ έπγος απαιηείηαι
βεβαίυζη ηος ΑΔΠ όηι ππόκειηαι για γνήζια ζύμβαζη έπγος πος δεν
ςποκπύπηει εξαπηημένη επγαζία και δεν καλύπηονηαι με αςηή πάγιερ και
διαπκείρ ανάγκερ.
Διδικά για ηα ζςγσπημαηοδοηούμενα έπγα και ππογπάμμαηα ηηρ
Δςπυπαφκήρ Δνυζηρ και για έπγα και ππογπάμμαηα σπημαηοδοηούμενα από
διεθνείρ ή εςπυπαφκούρ ή ίδιοςρ πόποςρ ηος απμόδιος θοπέα ή
επιδοηούμενυν έπγυν και ιδιυηικά κονδύλια, η βεβαίυζη ηος ΑΔΠ
εκδίδεηαι μέζα ζε αποκλειζηική πποθεζμία δέκα (10) ημεπών από ηην
ςποβολή ηηρ αίηηζηρ ηος θοπέα, η οποία ζςνοδεύεηαι από βεβαιώζειρ ηος
θοπέα και ηος απμόδιος Γενικού Γπαμμαηέα ζσεηικά με ηην πηγή
σπημαηοδόηηζηρ, μεηά ηην πάποδο ηηρ οποίαρ ηεκμαίπεηαι αποδοσή ηος
ΑΔΠ ζηη ζσεηική αίηηζη ηος θοπέα.
6. Αλαλέσζε ή παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ απαγνξεχεηαη θαη είλαη
απηνδηθαίσο άθπξε. Ξαξάηαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηνπ έξγνπ επηηξέπεηαη ρσξίο
νπνηνδήπνηε αχμεζε ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ. Απαζρφιεζε ηνπ αλαδφρνπ ζε
έξγα ή εξγαζίεο άζρεηεο κε εθείλεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζχκβαζε απαγνξεχεηαη
θαη ζπλεπάγεηαη ηνλ θαηαινγηζκφ νιηθψο ή κεξηθψο ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ ζε
βάξνο ηνπ ππεπζχλνπ ππεξεζηαθνχ νξγάλνπ. Οήηξα θαηνβνιήο ηεο εξγνιαβηθήο
ακνηβήο ηκεκαηηθψο θαηά κήλα ή άιιν ρξνληθφ φξην ρσξίο ζπλάξηεζε κε ηελ
πξφνδν ηνπ έξγνπ είλαη απηνδηθαίσο άθπξε.
7. Ξξντζηάκελνη ππεξεζηψλ ή άιια αξκφδηα ππεξεζηαθά φξγαλα πνπ ελεξγνχλ θαηά
παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ παξαπέκπνληαη
ππνρξεσηηθψο ζηελ αξκφδηα πεηζαξρηθή δηθαηνδνζία θαηά ηηο νηθείεο δηαηάμεηο θαη
δηψθνληαη απηεπαγγέιησο ή θαη` έγθιεζε νπνηνπδήπνηε πνιίηε γηα παξάβαζε
θαζήθνληνο θαηά ην άξζξν 259 ηνπ Ξνηληθνχ Θψδηθα.
8. Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εμαηξνχληαη νη ζπκβάζεηο έξγνπ γηα δηεξκελεία ζε
ζπλέδξηα, εκεξίδεο, επηηξνπέο, ζπδεηήζεηο κε εθπξνζψπνπο μέλσλ ρσξψλ ή
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νξγαληζκψλ ή ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο θαη γεληθψο ζε θάζε πεξίπησζε πνπ
αληηθεηκεληθψο απαηηείηαη δηεξκελεία, θαζψο θαη ζπκβάζεηο έξγνπ ηνπ δηδαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ ηνπ Δζληθνχ Θέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ Κνλάδσλ
Δθπαίδεπζεο ή ζρνιψλ επηκφξθσζεο ππνπξγείσλ ή Λ.Γ.Γ.Γ. θαζψο θαη νη
ζπκβάζεηο έξγνπ πνπ ζπλάπηεη ην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ, ζην πιαίζην ηεο
εθηέιεζεο αξραηνινγηθψλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 81 ηνπ λ.
1958/1991 (ΦΔΘ 122 Α`), κε απηεπηζηαζία.
9. Γηα Ππκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ απφ ηνπο Ν.Ρ.Α. πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ
θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ηελ απφθαζε ηεο παξ. 1 εθδίδεη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο
νηθείαο Ξεξηθέξεηαο ή ην ππ` απηνχ εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλν.
10. Νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 1735/1987 (ΦΔΘ 195 Α`/11.11.1987), φπσο
ζπκπιεξψζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 1835/1989 (ΦΔΘ 76 Α`),
θαηαξγνχληαη. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο δηάηαμεο αξρίδεη δχν (2) κήλεο κεηά ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.
11. Νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζίγνπλ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3
ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994.
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ΙΝΓΝΡΞΝ
ΓΗΘΑΗΝΣΝ

ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ
Γικαιούσορ :
Ραρ. Γηεχζπλζε :
Ραρ. Θψδηθαο :
Ξιεξνθνξίεο :
Ρειέθσλν :
Fax :
E-mail :

Ζκεξνκελία :
Αξ. Ξξση.

Ξξνο:
Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο
ΔΞ ……………………………………

ΑΙΣΗΗ ΚΑΘΟΡΙΜΟΤ ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ
άπθπο 6 ν. 2527/1997 (ΦΔΚ Α΄ 54)

Πε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. πξση. ………….. πξφζθιεζεο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο
Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ ……..…… γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Άμνλα
Ξξνηεξαηφηεηαο …… ηνπ ΔΞ ………………… πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ………..…
(αναθοπά διαπθπωηικού ηαμείος), ππνβάιινπκε ζπλεκκέλα ηεο αίηεζεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηελ παξνχζα αίηεζε. Ζ αίηεζε αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ
ζηνηρείσλ ησλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ δπλάκεη ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ 2527/1997, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη,
γηα ην ππνέξγν κε ηίηιν «…………………………..» ηεο ππφ έληαμε πξάμεο κε ηίηιν
«……………………………………………..».
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Π1. ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ
Σίηλορ ςπό ένηαξη ππάξηρ: ………………………………….
Σίηλορ ςποέπγος: ………………………………….

ςνοπηική
Α/Α

πεπιγπαθή
ανηικειμένος

Πλήθορ
Διδικόηηηα

(απιθμηηικά)

ζύμβαζηρ
(1)

ζςμβάζευν

(2)

(3)

Γιάπκεια

ςνολική

Γαπάνη

αηομικήρ

διάπκεια

αηομικήρ

ζύμβαζηρ

ζςμβάζευν

ζύμβαζηρ

(ζε μήνερ)

(ζε μήνερ)

(ζε εςπώ)

(4)

(5) =(3) * (4)

(6)

ύνολα:
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ςνολική δαπάνη
ζςμβάζευν
(ζε εςπώ)
(7) = (3) *(6)

Σόπορ
εκηέλεζηρ
(8)

ΑΔΑ: Β41ΒΦ-ΓΘΜ

Νη αλσηέξσ ζπκβάζεηο δελ δχλαηαη λα εθηειεζηνχλ απφ ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ
καο γηα ηνπο θαησηέξσ ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία σο
εμήο:
(αλάιπζε)……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ξξνο απφδεημε ηεο αλσηέξσ αηηηνινγίαο πξνζθνκίδνπκε ηα θάησζη ζπλεκκέλα
έγγξαθα.
1. (Νηθείεο δηαηάμεηο απφ ηηο νπνίεο λα πξνθχπηεη ην νξγαλφγξακκα θαη νη
νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ Γηθαηνχρνπ)
2. (Νηθεία απφθαζε απφ ηα απνθαζίδνληα φξγαλα ηνπ Γηθαηνχρνπ ζρεηηθά κε
ηελ αλαγθαηφηεηα ζχλαςεο ησλ αλσηέξσ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ θαη
αηηηνινγία γηα ηελ αδπλακία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απφ ην νηθείν πξνζσπηθφ).
3. (Ινηπά ππνζηεξηθηηθά έγγξαθα)

Ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γηθαηνχρνπ
(ππνγξαθή)
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Ημ/νια Έκδοσης: 02.07.2012
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ΑΔΑ: Β41ΒΦ-ΓΘΜ

Δηδηθή πεξεζία
Γηαρείξηζεο ΔΞ
…………………………………….
ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ
Ραρ. Γηεχζπλζε :
Ραρ. Θψδηθαο :
Ξιεξνθνξίεο :
Ρειέθσλν :
Fax :
E-mail :

Ζκεξνκελία :
Αξ. Ξξση.

Ξξνο:
(Πηνηρεία Φνξέα )

ΒΔΒΑΙΧΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
καηά άπθπο 6 παπ. 5 ν. 2527/1997 (ΦΔΚ Α΄ 54)

Βεβαηψλεηαη φηη ε ππφ έληαμε πξάμε κε ηίηιν ………………………………………. θαη
θσδηθφ……., ηνπ Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο …. ηνπ ΔΞ ………………..……, φπσο ζεηηθά έρεη
αμηνινγεζεί απφ ηελ Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ, πξφθεηηαη λα
ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηε ΠΑΔ …………………….. ηνπ ΞΓΔ.
Ζ αμηνιφγεζε ηεο πξνο έληαμε πξάμεο, σο πξνο ηηο αηηνχκελεο ζπκβάζεηο κίζζσζεο
έξγνπ, απνηππψλεηαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα «Ξίλαθαο Δγθεθξηκέλσλ Ππκβάζεσλ
Κίζζσζεο Έξγνπ».

Ν Γεληθφο/ Δηδηθφο Γξακκαηέαο

Αρ. Εντύποσ: Ε.Ι.2_8
Έκδοση:1η
Ημ/νια Έκδοσης: 02.07.2012
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ΑΔΑ: Β41ΒΦ-ΓΘΜ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΓΚΔΚΡΙΜΔΝΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ
Σίηλορ ςπό ένηαξη ππάξηρ: ………………………………….
Κυδικόρ Ππάξηρ: …………
Σίηλορ ςποέπγος: ………………………………….

ςνοπηική
Α/Α

πεπιγπαθή
ανηικειμένος

Πλήθορ
Διδικόηηηα

(απιθμηηικά)

ζύμβαζηρ
(1)

ζςμβάζευν

(2)

(3)

Γιάπκεια

ςνολική

Γαπάνη

αηομικήρ

διάπκεια

αηομικήρ

ζύμβαζηρ

ζςμβάζευν

ζύμβαζηρ

(ζε μήνερ)

(ζε μήνερ)

(ζε εςπώ)

(4)

(5) =(3) * (4)

(6)

ςνολική δαπάνη
ζςμβάζευν
(ζε εςπώ)
(7) = (3) *(6)

Σόπορ
εκηέλεζηρ
(8)

ύνολα:
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ΑΔΑ: Β41ΒΦ-ΓΘΜ

ΙΝΓΝΡΞΝ
ΓΗΘΑΗΝΣΝ

ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ
Ραρ. Γηεχζπλζε :
Ραρ. Θψδηθαο :
Ξιεξνθνξίεο :
Ρειέθσλν :
Fax :
E-mail :

Ζκεξνκελία :
Αξ. Ξξση.

Ξξνο:
Ανώηαηο ςμβούλιο Δπιλογήρ
Πποζυπικού
Ξνπιίνπ 6
Ρ.Θ. 143 07
Ρ.Θ. 115 10 Αζήλα

ΒΔΒΑΙΧΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ
καηά άπθπο 6 παπ. 5 ν. 2527/1997 (ΦΔΚ Α΄ 54)

Πε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. πξση. ………….. πξφζθιεζεο ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο
ηνπ ΔΞ ……………….… γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ άμνλα
πξνηεξαηφηεηαο ….. ηνπ ΔΞ ………………… πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην …… (αναθοπά
διαπθπωηικού ηαμείος), ππνβάιακε ηελ κε αξ. πξση. …………. αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο
γηα ηελ πξάμε κε ηίηιν «…………………….» .
Έρνληαο ππφςε ηε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΞ
……………….… σο πξνο ηηο αηηνχκελεο ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ ζχκθσλα κε ην
ζπλεκκέλν πίλαθα «Ξίλαθαο Δγθεθξηκέλσλ Ππκβάζεσλ Κίζζσζεο Έξγνπ»,
βεβαηψλνπκε φηη ε ελ ιφγσ πξάμε ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηε ΠΑΔ
……………………………………. ηνπ ΞΓΔ .

Ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Γηθαηνχρνπ
(ππνγξαθή)
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