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ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΟΤ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ (Άρκρο 45, Ν.4412/2016)
1.Ο Φάκελοσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον και ςυμπλθρϊνεται και
επικαιροποιείται ςε όλα τα επιμζρουσ ςτάδια ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ :
α) τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ τθσ ςφμβαςθσ,
β) τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ και τθν τεκμθρίωςι του,
γ) ςτοιχεία τθσ ωριμότθτασ τθσ ςφμβαςθσ κατά το άρκρο 49, 50, 51, 52,
δ) τθν περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
ε) τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 53,
ςτ) όλα τα ζγγραφα που είναι αναγκαία ϊςτε θ ανακζτουςα αρχι να είναι ςε κζςθ να
αιτιολογεί τισ αποφάςεισ που λαμβάνονται ςε όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων, όπωσ, ενδεικτικά:
αα) για τθν επικοινωνία με οικονομικοφσ φορείσ και τισ υπθρεςιακζσ κρίςεισ,
ββ) για τθν προετοιμαςία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ,
γγ) για τον διάλογο ι τθ διαπραγμάτευςθ (εφόςον διεξιχκθ),
δδ) για τθν επιλογι του αναδόχου και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
η) αντίγραφο τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον θ αξία τθσ ιςοφται ι είναι μεγαλφτερθ από 1.000.000
ευρϊ όταν πρόκειται για δθμόςια ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν ι 10.000.000 ευρϊ
όταν πρόκειται για δθμόςια ςφμβαςθ ζργων.
2. Τα ζγγραφα και ςτοιχεία των περιπτϊςεων αϋ- ςτϋ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου
τθροφνται τουλάχιςτον για περίοδο τριϊν ετϊν από τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ
ςφμβαςθσ.
3. Το αντίγραφο τθσ περίπτωςθσ ηϋ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου τθρείται τουλάχιςτον
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.
4. Ειδικά για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν
ςυναφϊν επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν, ο «Φάκελοσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ» ςυγκροτείται από
τθν αρμόδια τεχνικι υπθρεςία τθσ ανακζτουςασ αρχισ λαμβανομζνου υπόψθ του άρκρου
44. Όλα τα ςτοιχεία του «Φακζλου Δθμόςιασ Σφμβαςθσ» καταχωρίηονται υποχρεωτικά και
ςε θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων οι οποίεσ τθροφνται ςτθν Γενικι Γραμματεία Υποδομϊν
του Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, με μζριμνα και ευκφνθ τθσ εκάςτοτε
αρμόδιασ ανακζτουςασ αρχισ. Η παράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ του προθγοφμενου εδαφίου
ςυνιςτά πεικαρχικό παράπτωμα των αρμόδιων οργάνων. Με απόφαςθ του Υπουργοφ
Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, κακορίηεται ο τρόποσ λειτουργίασ των ανωτζρω
θλεκτρονικϊν βάςεων δεδομζνων, ο τρόποσ τιρθςθσ και καταχϊριςθσ των ςτοιχείων ςτον
«Φάκελο Δθμόςιασ Σφμβαςθσ», οι διαδικαςίεσ και ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν
προετοιμαςία του διαγωνιςμοφ από τθν ανακζτουςα αρχι ανά κατθγορία ι κατθγορίεσ
ζργων και μελετϊν, το ειδικότερο περιεχόμενο του Φακζλου και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα
ςχετικά με τα ανωτζρω.

5. Πζραν των παραπάνω οριηομζνων, ο Φάκελοσ Δθμόςιασ Σφμβαςθσ περιλαμβάνει τουσ
κάτωκι τρεισ (3) υποφακζλουσ (ανάλογα με το ςτάδιο εξζλιξθσ του ζργου, μελζτθσ ι
υπθρεςίασ)
Α. πριν τθ διαδικαςία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ
Β. ζπειτα από τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ μζχρι τθν υπογραφι ςφμβαςθσ
Γ. εκτζλεςθ ςφμβαςθσ

Ο «Φάκελοσ Δθμόςιασ φμβαςθσ Ζργου» περιλαμβάνει :
Α) τον Τποφάκελο πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, ο οποίοσ
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον:
Α.1) τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ του ζργου και τθν επιλογι τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ,
Α.2) τισ απαιτιςεισ επιτελεςτικότθτασ (performance requirements) του προσ ανάκεςθ
ζργου,
Α.3) τθν τεχνικι περιγραφι του αντικειμζνου του ζργου,
Α.4) τθν ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ όλων των μζτρων προσ αποφυγι ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντων,
Α.5) Τισ περιλιψεισ διακθρφξεων που κα δθμοςιευκοφν, τθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ
ι τθν πρόςκλθςθ για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, τθν Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων και τθ
Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων και τθν Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων εφόςον
υπάρχουν ,
Α.6) τθν απόφαςθ ζγκριςθσ δζςμευςθσ πίςτωςθσ,
Α.7) ςτοιχεία για τισ απαιτοφμενεσ απαλλοτριϊςεισ,
Α.8) αρχαιολογικά ευριματα και τθν ζκκεςθ αρχαιολογικισ τεκμθρίωςθσ όπου αυτι
προβλζπεται,
Α.9) ςτοιχεία για τθν φπαρξθ δικτφων κοινισ ωφελείασ και τθν υποχρζωςθ ι μθ,
μετακίνθςθσ ι μεταφοράσ τουσ
Α.10) αποφάςεισ εγκεκριμζνων μελετϊν με πίνακα περιεχομζνων εκάςτθσ μελζτθσ,
Α.11) περαιτζρω απαιτοφμενεσ μελζτεσ ι ζρευνεσ,
Α.12) καταγραφι των κινδφνων και κατανομι των προκυπτουςϊν διακινδυνεφςεων,
Α.13) τθν απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων όπου απαιτείται,
Α.14) τθ δθμοςιοποίθςθ του διαγωνιςμοφ, τισ αποςτολζσ των προκθρφξεων και τα
αποδεικτικά των δθμοςιεφςεων αυτϊν με τισ επαναλιψεισ τουσ,

Α.15) τθν αλλθλογραφία με τουσ οικονομικοφσ φορείσ που παρζλαβαν ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ,

Β) τον Τποφάκελο τθσ τεκμθρίωςθσ ανάκεςθσ του ζργου από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ
του διαγωνιςμοφ ζωσ τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ φμβαςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει
κατ’ ελάχιςτον:
Β.1) τισ αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ των επιτροπϊν διαγωνιςμοφ,
Β.2) τθν αλλθλογραφία με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό οικονομικοφσ φορείσ,
Β.3) τα πρακτικά των διαγωνιςμϊν,
Β.4) υποβλθκείςεσ ενςτάςεισ και τισ επ’ αυτϊν αποφάςεισ,
Β.5) τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αρχισ όπου απαιτείται,
Β.6) τθν απόφαςθ ζγκριςθσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ, υποβλθκείςεσ
προδικαςτικζσ προςφυγζσ και τισ επ’ αυτϊν αποφάςεισ,
Β.7) τισ κοινοποιιςεισ που προβλζπονται από το νόμο ςτο ςτάδιο ανάκεςθσ,
Β.8) τθν πράξθ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου περί μθ φπαρξθσ κωλφματοσ για τθν υπογραφι
τθσ ςφμβαςθσ αν προβλζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ,
Β.9) τθν τεκμθρίωςθ του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ,
Β.10) τθν πρόςκλθςθ του αναδόχου για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ,
Β.11) το ςυμφωνθτικό και τα παραρτιματά του,

Γ) τον Τποφάκελο του ςταδίου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνει κατ’
ελάχιςτον:
Γ.1) τισ αποφάςεισ οριςμοφ επιβλεπόντων και ςυγκρότθςθσ επιτροπϊν,
Γ.2) τισ αποφάςεισ ζγκριςθσ χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ, οργανογράμματοσ
εργοταξίου και Προγράμματοσ Ποιότθτασ Ζργου,
Γ.3) πλθροφοριακά ςτοιχεία για τθ ςτελζχωςθ του εργοταξίου και τουσ
απαςχολοφμενουσ ςτθ καταςκευι του ζργου, κακϊσ και για τον διακζςιμο εξοπλιςμό
του ζργου,
Γ.4) τισ αποφάςεισ ζγκριςθσ παραλαβισ φυςικοφ εδάφουσ, πρωτοκόλλων παραλαβισ
αφανϊν εργαςιϊν και επιμετριςεων,
Γ.5) τισ αποφάςεισ ζγκριςθσ των μελετϊν που εκπονοφνται δια του αναδόχου,
Γ.6) τισ αποφάςεισ ζγκριςθσ των Ανακεφαλαιωτικϊν Πινάκων Εργαςιϊν,
Γ.7) τισ αποφάςεισ ζγκριςθσ διάκεςθσ ςυμπλθρωματικϊν πιςτϊςεων,
Γ.8) τισ αποφάςεισ
χρονοδιαγραμμάτων,

ζγκριςθσ

παρατάςεων

ςυμβατικϊν

προκεςμιϊν

και

Γ.9) τισ ειδικζσ προςκλιςεισ και διαταγζσ, τισ οχλιςεισ, τα αιτιματα αποηθμίωςθσ, τισ
ενςτάςεισ, τισ Αιτιςεισ Θεραπείασ και τισ αποφάςεισ εκδίκαςθσ αυτϊν,

Γ.10) τισ Γνωμοδοτιςεισ του αρμόδιου Τεχνικοφ Συμβουλίου,
Γ.11) τα αποτελζςματα των ελζγχων των αρμόδιων ελεγκτικϊν φορζων,
Γ.12) τισ αποφάςεισ τροποποιιςεων τθσ ςφμβαςθσ και τουσ ςχετικοφσ ελζγχουσ
νομιμότθτασ,
Γ13) τισ πιςτοποιιςεισ και τισ εντολζσ πλθρωμϊν με τα βαςικά ςτοιχεία πλθρωμϊν ι τα
άλλα ανταλλάγματα αν ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ
Γ.14) τθ βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν, τθν τελικι επιμζτρθςθ και τθν απόφαςθ
ζγκριςισ τθσ,
Γ.15) το Πρωτόκολλο Προςωρινισ Παραλαβισ, το Πρωτόκολλο Οριςτικισ Παραλαβισ και
τισ αποφάςεισ εγκρίςεωσ τουσ,
Γ.16) τα ςτοιχεία ςχετικά με τθν εξαςφάλιςθ τθσ απαιτοφμενθσ ι/και τελικϊσ
αποκτθκείςασ γθσ,
Γ.17) τα ςτοιχεία ςχετικά με τισ μετατοπίςεισ και αποκαταςτάςεισ των δικτφων
Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ

Ο «Φάκελοσ Δθμόςιασ φμβαςθσ Μελζτθσ ι Σεχνικισ Τπθρεςίασ» περιζχει τουσ κάτωκι
τρεισ (3) υποφακζλουσ (πζραν των αρχικά οριηομζνων):

Α) τον Τποφάκελο πριν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, ο οποίοσ
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον:
Α.1) τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςε
ςχζςθ και με τθν προχπολογιηόμενθ ςυνολικι δαπάνθ που κα απαιτθκεί,
Α.2) το Τεφχοσ Τεχνικϊν Δεδομζνων του ζργου. Το περιεχόμενο του τεφχουσ
αποτελείται κυρίωσ από τθν τεχνικι περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ με τα
κφρια λειτουργικά του χαρακτθριςτικά, αναφορά ςτα διακζςιμα ςτοιχεία και
προθγοφμενεσ μελζτεσ που ςχετίηονται με τθν υπό ανάκεςθ μελζτθ ι υπθρεςία,
αναφορά ςτισ τοπικζσ ςυνκικεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ του ζργου και τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ, και ιδίωσ ςτισ υφιςτάμενεσ περιβαλλοντικζσ, αρχαιολογικζσ και άλλεσ
δεςμεφςεισ ωσ προσ το ςχεδιαςμό του ζργου, τισ διακζςιμεσ υποςτθρικτικζσ μελζτεσ
(γεωλογικζσ, γεωτεχνικζσ κ.λπ.) που απαιτοφνται για τθν προϊκθςθ τθσ μελζτθσ και
ποςοτικά ςτοιχεία φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, που κατά τθν εκτίμθςθ του
κυρίου του ζργου απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του ζργου και χρθςιμοποιοφνται για
τον υπολογιςμό των προεκτιμϊμενων αμοιβϊν,
Α.3) το πρόγραμμα εκπόνθςθσ των απαιτοφμενων μελετϊν και παροχισ των
απαιτοφμενων υπθρεςιϊν για τθν ολοκλιρωςθ του αντικειμζνου και το προτεινόμενο
χρονοδιάγραμμα,
Α.4) τθν προεκτιμϊμενθ αμοιβι τθσ ςφμβαςθσ και τθν τεκμθρίωςι τθσ, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτθν παρ. 8 του άρκρου 53, κακϊσ και τθν προεκτίμθςθ τθσ δαπάνθσ
καταςκευισ του ζργου,

Α.5) τθν εξαςφάλιςθ χρθματοδότθςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
Α.6) τθν τεκμθρίωςθ τθσ επιλογισ τθσ προτεινόμενθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ (ανοικτι,
κλειςτι, ανταγωνιςτικό διάλογο, διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ κ.λπ.).
Α.7) τθν τεκμθρίωςθ τθσ επιλογισ των κριτθρίων ανάκεςθσ, τθσ βαρφτθτασ αυτϊν, του
τρόπου ςφνταξθσ και υποβολισ των οικονομικϊν προςφορϊν, τθσ εφαρμογισ του
άρκρου 50 και του τρόπου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
Α.8) τθν προκιρυξθ, τθ Συγγραφι Υποχρεϊςεων, και όςα άλλα ζγγραφα παρζχει ι ςτα
οποία παραπζμπει θ ανακζτουςα αρχι με ςκοπό να περιγράψει ι να κακορίςει
ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ,
Α.9) κατά περίπτωςθ, αναφορά ςε υποχρεϊςεισ ςχετικά με τθν φορολογία, τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ οι οποίεσ εφαρμόηονται ςτισ
παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,
Α.10) τθν ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ όλων των μζτρων προσ αποφυγι ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντων, αν απαιτείται,
Α.11) τθ δθμοςιοποίθςθ του διαγωνιςμοφ, τισ αποςτολζσ των προκθρφξεων και τα
αποδεικτικά των δθμοςιεφςεων αυτϊν, με τισ επαναλιψεισ τουσ,
Α.12) τθν αλλθλογραφία με τουσ οικονομικοφσ φορείσ που παρζλαβαν τα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ

Β ) τον Τποφάκελο τθσ τεκμθρίωςθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ από τθν θμερομθνία
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ ζωσ τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ φμβαςθσ, ο οποίοσ
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον:
Β.1) τισ αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ των γνωμοδοτικϊν οργάνων,
Β.2) τθν αλλθλογραφία με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ
οικονομικοφσ φορείσ,
Β.3) τα πρακτικά των γνωμοδοτικϊν οργάνων,
Β.4) τισ υποβλθκείςεσ ενςτάςεισ και προδικαςτικζσ προςφυγζσ, κακϊσ και τισ
αποφάςεισ επϋ αυτϊν,
Β.5) τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αρχισ, όπου απαιτείται,
Β.6) τθν απόφαςθ ζγκριςθσ/κατακφρωςθσ του αποτελζςματοσ τθσ διαδικαςίασ,
Β.7) τισ αποφάςεισ και κοινοποιιςεισ που προβλζπονται ςτο ςτάδιο τθσ
ανάκεςθσ.
Β.8) τθν πράξθ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου περί μθ υπάρξεωσ κωλφματοσ για τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, όπου απαιτείται,
Β.9) τθν τεκμθρίωςθ του ελζγχου των δικαιολογθτικϊν,
Β.10) τθν πρόςκλθςθ του αναδόχου για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ,
Β.11) το ςυμφωνθτικό,

Γ) τον Τποφάκελο του ςταδίου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ο οποίοσ ςυμπλθρϊνεται με όλα
τα απαιτοφμενα ζγγραφα και ςτοιχεία ζωσ τθν ζγκριςθ του τελευταίου ςταδίου τθσ
μελζτθσ και τθν οριςτικι παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ ι τθν οριςτικι παραλαβι του
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ παροχισ τεχνικϊν υπθρεςιϊν, ο οποίοσ περιλαμβάνει κατ’
ελάχιςτον:
Γ.1) τισ αποφάςεισ οριςμοφ επιβλεπόντων,
Γ.2) τισ αποφάςεισ ζγκριςθσ χρονοδιαγράμματοσ και Προγράμματοσ Ποιότθτασ
Μελζτθσ/Ζργου,
Γ.3) τισ αποφάςεισ ζγκριςθσ των μελετϊν,
Γ.4) τισ αποφάςεισ ζγκριςθσ των Συγκριτικϊν Πινάκων,
Γ.5) τισ αποφάςεισ ζγκριςθσ διάκεςθσ ςυμπλθρωματικϊν πιςτϊςεων,
Γ.6) τισ αποφάςεισ
χρονοδιαγραμμάτων,

ζγκριςθσ

παρατάςεων

ςυμβατικϊν

προκεςμιϊν

και

Γ.7) τισ οχλιςεισ, τα αιτιματα αποηθμίωςθσ, τισ ενςτάςεισ, τισ Αιτιςεισ Θεραπείασ και
τισ αποφάςεισ εκδίκαςθσ αυτϊν,
Γ.8) τισ Γνωμοδοτιςεισ του αρμόδιου Τεχνικοφ Συμβουλίου,
Γ.9) τα αποτελζςματα των ελζγχων των αρμόδιων ελεγκτικϊν φορζων,
Γ.10) τισ αποφάςεισ τροποποιιςεων τθσ ςφμβαςθσ και τουσ ςχετικοφσ ελζγχουσ
νομιμότθτασ,
Γ.11) τισ πιςτοποιιςεισ και τισ εντολζσ πλθρωμϊν με τα βαςικά ςτοιχεία πλθρωμϊν ι
τα άλλα ανταλλάγματα αν ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ
Γ.12) τθ βεβαίωςθ περαίωςθσ εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ,
Γ.13) τθν απόφαςθ οριςτικισ παραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ

ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΑΧΙΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΦΑΚΕΛΟΤ ΔΗΜΟΙΑ
ΤΜΒΑΗ
ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ
1) τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςκοπιμότθτασ του ζργου και τθν επιλογι τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ,
2) τισ απαιτιςεισ επιτελεςτικότθτασ (performancerequirements) του προσ ανάκεςθ
ζργου,
3) τθν τεχνικι περιγραφι του αντικειμζνου του ζργου,
.4) τθν ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ όλων των μζτρων προσ αποφυγι ςφγκρουςθσ
ςυμφερόντων,
5) ςτοιχεία για τισ απαιτοφμενεσ απαλλοτριϊςεισ,
6) αρχαιολογικά ευριματα και τθν ζκκεςθ αρχαιολογικισ τεκμθρίωςθσ όπου αυτι
προβλζπεται,
7) ςτοιχεία για τθν φπαρξθ δικτφων κοινισ ωφελείασ και τθν υποχρζωςθ ι μθ,
μετακίνθςθσ ι μεταφοράσ τουσ
8) προςδιοριςμόσ των απαιτοφμενων μελετϊν και αδειϊν
9) καταγραφι των κινδφνων και κατανομι των προκυπτουςϊν διακινδυνεφςεων,
10) τθν απόφαςθ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων όπου απαιτείται,
11)προγραμματικό ςχεδιαςμό
12)χρονικό προγραμματιςμό
13)προχπολογιςμό

