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ΔΙΚΠΟ /Φ.18/ξικ.23243  

 

 

ΠΡΟ: 

Όπωπ ξ Πίμακαπ Απξδεκηώμ 

 

 

 

 

 

ΘΓΜΑ: «Διεμέογεια ηηπ διαδικαζίαπ κληοώζεωπ για ηξμ ξοιζμό μελώμ 

ηωμ ζρλλξγικώμ ξογάμωμ ηηπ διξίκηζηπ για ηη διεναγωγή δημόζιωμ διαγωμιζμώμ 

ή ηημ αμάθεζη ή ηημ ανιξλόγηζη, παοακξλξύθηζη, παοαλαβή ποξμηθειώμ, 

ρπηοεζιώμ ή έογωμ». 

 

 

 1. Σε ζοκέπεηα ηεξ αο.ποωη. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/ξικ.21526/4-11-2011 

εγθοθιίμο ημο Υπμονγμύ Δημηθεηηθήξ Μεηαννύζμηζεξ θαη Ηιεθηνμκηθήξ 

Δηαθοβένκεζεξ, με ηεκ μπμία ζαξ εκεμενώζαμε γηα ηε δεμμζίεοζε ημο 

Ν.4024/2011 (ΦΓΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Σοκηαλημδμηηθέξ νοζμίζεηξ, εκηαίμ 

μηζζμιόγημ-βαζμμιόγημ, ενγαζηαθή εθεδνεία θαη άιιεξ δηαηάλεηξ εθανμμγήξ ημο 

μεζμπνόζεζμμο πιαηζίμο δεμμζημκμμηθήξ ζηναηεγηθήξ 2012-2015» θαη 

ζογθεθνημέκα ζε ό,ηη αθμνά ζηε νύζμηζε ημο άνζνμο 26 ημο κόμμο αοημύ, ζαξ 

πιενμθμνμύμε ηα αθόιμοζα:  

  

Καη΄ ελμοζημδόηεζε ηεξ ακωηένω δηάηαλεξ, εθδόζεθε ε αοιθμ. 

ΔΙΚΠΟ/Φ.18/ξικ.21508/4-11-2011 ζπεηηθή απόθαζε ημο Υπμονγμύ 

Δημηθεηηθήξ Μεηαννύζμηζεξ θαη Ηιεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ, με ζέμα: 

«Δηεκένγεηα ηεξ δηαδηθαζίαξ θιενώζεωξ γηα ημκ μνηζμό μειώκ ηωκ ζοιιμγηθώκ 

μνγάκωκ ηεξ δημίθεζεξ γηα ηε δηελαγωγή δεμόζηωκ δηαγωκηζμώκ ή ηεκ ακάζεζε ή 

ηεκ αλημιόγεζε, παναθμιμύζεζε, παναιαβή πνμμεζεηώκ, οπενεζηώκ ή ένγωκ», ε 

μπμία δεμμζηεύζεθε ζημ ΦΓΚ 2540/Β΄/7-11-2011. 
 

 

ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ



 2 

 

 

2. Γηδηθόηενα, με ηεκ θαηά ηα ακωηένω απόθαζε μνίδμκηαη ηα ελήξ:  

 

«Άοθοξ 1 

Πεδίξ εθαομξγήπ ηηπ διαδικαζίαπ κλήοωζηπ για ηξμ ξοιζμό ηωμ μελώμ ηωμ 

ζρλλξγικώμ ξογάμωμ ηηπ διξίκηζηπ 

 

Η δηαδηθαζία ηεξ πνμβιεπόμεκεξ θαηά ηα ακωηένω θιήνωζεξ, εθανμόδεηαη  

ρπξςοεωηικά από ηε Δημίθεζε, ζηηξ πενηπηώζεηξ πμο, γηα ηε κόμημε ζογθνόηεζε  

ηωκ ζοιιμγηθώκ μνγάκωκ, με αμηικείμεμξ ηη διεναγωγή δημόζιωμ διαγωμιζμώμ ή 

ηημ αμάθεζη ή ηημ ανιξλόγηζη, παοακξλξύθηζη, παοαλαβή ποξμηθειώμ, 

ρπηοεζιώμ ή έογωμ, δεκ πνμβιέπεηαη ε ζομμεημπή μέιμοξ μεηά από οπόδεηλε από 

ημ ανμόδημ πνμξ ημύημ όνγακμ μύηε ε ζομμεημπή εθ ηεξ ζέζεωξ ή ηδηόηεηάξ ημο (ex 

officio). 

  

Άοθοξ 2 

Διαδικαζία διεμέογειαπ ηηπ κλήοωζηπ 

 

Η θιήνωζε είκαη δεμόζηα θαη δηεκενγείηαη από ηεκ ανμόδηα γηα ηε ζογθνόηεζε 

ημο ζοιιμγηθμύ μνγάκμο οπενεζία. 

Η θιήνωζε δηελάγεηαη από οπάιιειμ ηεξ ανμόδηαξ μνγακηθήξ μμκάδαξ, πμο 

θαηέπεη ζέζε εοζύκεξ, πανμοζία δύμ (2) αθόμε οπαιιήιωκ ηεξ  

ίδηαξ μνγακηθήξ μμκάδαξ. 

Ο πνόκμξ θαη μ ηόπμξ δηελαγωγήξ ηεξ θιήνωζεξ γκωζημπμηείηαη ημοιάπηζημκ 

δύμ (2) εμένεξ κωνίηενα, με ημηπμθόιιεζε ηεξ ζπεηηθήξ ακαθμίκωζεξ ζημ 

θαηάζηεμα ηεξ μηθείαξ Υπενεζίαξ ή με ακάνηεζε ηεξ ακαθμίκωζεξ ζηεκ ηζημζειίδα 

ηεξ. 

 Η θιήνωζε γηα ημκ μνηζμό ηωκ μειώκ, μεηαλύ όιωκ εθείκωκ πμο πιενμύκ ηηξ 

κόμημεξ πνμϋπμζέζεηξ ζομμεημπήξ ζηα εκ ιόγω ζοιιμγηθά όνγακα, γίκεηαη με θάζε 

πνόζθμνμ θαη αληόπηζημ ηνόπμ πμο δηαζέηεη ε μηθεία Υπενεζία, όπωξ με πνήζε 

εθανμμγήξ Η/Υ ή με επηιμγή ζογθεθνημέκμο θιήνμο. 

Από ηεκ θιήνωζε αοηή ελάγεηαη μ απαηημύμεκμξ ανηζμόξ ηαθηηθώκ θαη 

ακαπιενωμαηηθώκ μειώκ θαη ηα θιενωζέκηα αοηά μέιε ακαγνάθμκηαη ζε πίκαθα, 

θαηά ηε ζεηνά θιήνωζήξ ημοξ. Πνώηα δηεκενγείηαη ε θιήνωζε γηα ηα ηαθηηθά μέιε 

θαη μεηά γηα ηα ακαπιενωμαηηθά. 

Με εοζύκε ημο πνμϊζηαμέκμο ηεξ ανμόδηαξ οπενεζίαξ εηδμπμημύκηαη αμειιεηί 

γηα ηεκ επηιμγή ημοξ ηα ηαθηηθά θαη ηα ακαπιενωμαηηθά μέιε. 

Γηα ηε δηεκένγεηα ηεξ θιήνωζεξ θαη ηα απμηειέζμαηά ηεξ ζοκηάζζεηαη 

ζπεηηθό πναθηηθό, ημ μπμίμ οπμγνάθεηαη θαη από ημοξ ηνεηξ (3) πανηζηάμεκμοξ, 

θαηά ηα ακωηένω, οπαιιήιμοξ.  

Τμ πναθηηθό αοηό επηζοκάπηεηαη θαη απμηειεί ακαπόζπαζημ μένμξ ηεξ 

πνάλεξ επηιμγήξ ημο μέιμοξ ημο ζοιιμγηθμύ μνγάκμο.» 
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  3. Οη Δηεοζύκζεηξ Δημηθεηηθμύ ηωκ Υπμονγείωκ, θαζώξ θαη μη Δηεοζύκζεηξ 

Δημίθεζεξ ηωκ Απμθεκηνωμέκωκ Δημηθήζεωκ ηεξ Φώναξ,  παναθαιμύκηαη κα 

γκωζημπμηήζμοκ ηεκ πανμύζα εγθύθιημ ζηηξ οπενεζίεξ πμο οπάγμκηαη ζε αοηέξ θαη 

ζημοξ θμνείξ ημο δεμμζίμο ημμέα πμο επμπηεύμοκ, ζομπενηιαμβακμμέκωκ θαη ηωκ 

Ο.Τ.Α α΄ θαη β΄ βαζμμύ ηεξ πωνηθήξ ημοξ ανμμδηόηεηαξ. 

 

Η   εγθύθιημξ αοηή έπεη θαηαπωνεζεί ζημ δηθηοαθό ηόπμ ηεξ Υπενεζίαξ μαξ 

-www.ydmed.gov.gr- ζηξ πεδίξ: «ρπηοεζιακέπ αμακξιμώζειπ, εγκύκλιξι». 

 

Η Δηεύζοκζε Σπέζεωκ Κνάημοξ - Πμιίηε ημο Υπμονγείμο Δημηθεηηθήξ 

Μεηαννύζμηζεξ θαη Ηιεθηνμκηθήξ Δηαθοβένκεζεξ παναμέκεη ζηε δηάζεζή ζαξ γηα 

θάζε πεναηηένω δηεοθνίκηζε θαη ζοκενγαζία. 

 

  

 

                                     Η ΓΓΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΓΑ 

 

 

 

                       ΓΤΣΑΘΙΑ ΜΠΓΡΓΓΛΓ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΓΚΣΩΝ: 

(με ειεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ) 

1. Όια ηα Υπμονγεία 

- Δ/κζεηξ Δημηθεηηθμύ 

2. Όιεξ ηηξ Γεκηθέξ θαη Γηδηθέξ Γναμμαηείεξ 

- Δ/κζεηξ Δημηθεηηθμύ 

3. Όιεξ ηηξ Απμθεκηνωμέκεξ Δημηθήζεηξ ηεξ Φώναξ 

- Δ/κζεηξ Δημηθεηηθμύ 

4. Όιεξ ηηξ Ακελάνηεηεξ Δημηθεηηθέξ Ανπέξ 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ (απξζηξλή με e-mail): 

1. Πμιηηηθά Γναθεία θ.θ. Υπμονγώκ 

2. Πμιηηηθά Γναθεία θ.θ. Ακαπι. Υπμονγώκ θαη Υθοπμονγώκ 

3. Γναθεία θ.θ. Γεκηθώκ Γναμμαηέωκ 

4. Γναθεία θ.θ. Γηδηθώκ Γναμμαηέωκ 

5. Γναθεία θ.θ. Γεκηθώκ Γναμμαηέωκ Απμθεκηνωμέκωκ Δημηθήζεωκ 

6. Γναθεία θ.θ. Πενηθενεηανπώκ 

 

ΓΩΣΓΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: (με e-mail) 

1. Πμιηηηθό Γναθείμ θ. Υπμονγμύ  

2. Γναθείμ θ.θ. Υθοπμονγώκ 

3. Γναθείμ θ.θ Γεκηθώκ θαη Γηδηθώκ Γναμμαηέωκ 

4. Γναθεία θ.θ. Γεκ. Δηεοζοκη(νη)ώκ 

5. Γναθεία θ.θ. Δηεοζοκη(νη)ώκ 

6. Δηεύζοκζε Ηιεθηνμκηθήξ Γπελενγαζίαξ Σημηπείωκ. 

(απμζημιή ζηε δηεύζοκζε papanikg@ydmed.gov.gr με ηεκ πανάθιεζε γηα ηε 

δεμμζίεοζε ημο πανόκημξ ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ Υπενεζίαξ ζημ πεδίξ: «ρπηοεζιακέπ 

αμακξιμώζειπ, εγκύκλιξι»). 

7. Δηεύζοκζε Δημηθεηηθμύ / Τμήμα Γναμμαηείαξ. 
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