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ΛΖΛΑ ΔΖΛΞΡΘΩΜ 
ΔΠΓΩΜ 
 

ΔΘΡΑΓΩΓΖ 
 
ξ μΫμα Δημξράχμ Έογχμ εάμαι 
σπεϋθσμξ για ςημ εςξιμαράα και 
εταομξγΫ ςχμ αμαπςσνιακόμ 
ποξγοαμμΩςχμ ςηπ ΙσβΪομηρηπ πξσ 
ατξοξϋμ ρςημ καςαρκεσΫ και 
ρσμςΫοηρη ςξσ ξδικξϋ δικςϋξσ, ρςημ 
αμΪγεορη και ρσμςΫοηρη 
κσβεομηςικόμ κςηοάχμ, ρςημ 
σλξπξίηρη έογχμ με ςημ ρϋμποανη 
δημϊριξσ και ιδιχςικξϋ ςξμέα ρςημ 
ανιξπξίηρη κοαςικήπ γηπ και 
ποξόθηρη ςηπ απξκοαςικξπξίηρηπ 
ρςημ εκςΪλερη μικοόμ λιμεμικόμ 
Ϊογχμ και Ϊογχμ ποξρςαράαπ ςηπ 
παοαλάαπ, ρςημ εκςΪλερη και 
ρσμςΫοηρη διατϊοχμ Ωλλχμ 
κσβεομηςικόμ Ϊογχμ, ρςημ 
κσκλξτξοιακΫ διαυεάοιρη ϊλχμ ςχμ 
πϊλεχμ και ποξόθηρη ςηπ βιόριμηπ 
κιμηςικϊςηςαπ. 
 
ΟοξρτΪοει επάρηπ ενειδικεσμΪμεπ 
σπηοεράεπ ρε Ωλλα κσβεομηςικΩ 
ςμΫμαςα, ημικοαςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ 
και ιδιόςεπ. 
 
 

ΙΣΠΘΞΔΠΔΡ  
ΔΠΑΡΖΠΘΞΖΔΡ 
 
ΛελΪςεπ Ϋ διαυεάοιρη μελεςόμ πξσ 
εκπξμξϋμςαι απϊ ιδιόςεπ μελεςηςΪπ, 
επάβλεφη καςαρκεσΫπ και ρσμςΫοηρηπ 
μεγΩλχμ ξδικόμ Ϊογχμ, 
ρσμπεοιλαμβαμξμΪμχμ και 
ασςξκιμηςϊδοξμχμ και Ωλλχμ κϋοιχμ 
και δεσςεοεσϊμςχμ δοϊμχμ. 
 
ΛελΪςεπ Ϋ διαυεάοιρη μελεςόμ πξσ 
εκπξμξϋμςαι απϊ ιδιόςεπ μελεςηςΪπ, 

καςαρκεσΫ και/Ϋ επάβλεφη 
καςαρκεσΫπ, βελςάχρη και ρσμςΫοηρη 
κσβεομηςικόμ κςηοάχμ και Ωλλχμ 
ξικξδξμικόμ Ϊογχμ. 
 
ΛελΪςη και επάβλεφη καςαρκεσΫπ 
Ϊογχμ ποξρςαράαπ ςηπ παοαλάαπ και 
αλιεσςικόμ καςατσγάχμ. 
 
Σλξπξίηρη έογχμ με ςημ ρϋμποανη 
δημϊριξσ και ιδιχςικξϋ ςξμέα,  
ανιξπξίηρη κοαςικήπ γηπ και 
ποξόθηρη ςηπ απξκοαςικξπξίηρηπ. 
 
Δςξιμαράα κσκλξτξοιακόμ μελεςόμ ρε 
αρςικΪπ και αγοξςικΪπ πεοιξυΪπ ρε 
ρσμεογαράα με Ωλλα κσβεομηςικΩ 
ςμΫμαςα, ςξπικΪπ αουΪπ και 
ρσμβξϋλξσπ μηυαμικξϋπ. 
 
ΛελΪςη και καςαρκεσΫ 
αμςιπλημμσοικόμ Ϊογχμ. 
 
ΛελΪςη, καςαρκεσΫ και/Ϋ επάβλεφη 
καςαρκεσΫπ ξδικόμ Ϊογχμ ρε 
βιξμηυαμικΪπ πεοιξυΪπ, κσβεομηςικξϋπ 
ξικιρμξϋπ και ρσμξικιρμξϋπ 
ασςξρςΪγαρηπ. 
 
ΡσμςΫοηρη καςξικιόμ και κςηοάχμ ρε 
ποξρτσγικξϋπ ξικιρμξϋπ καθόπ και 
επάβλεφη ςχμ εογαριόμ για καςξικάεπ 
πξσ κςάζξμςαι μΪρα ρςα πλαάρια ςξσ 
Ρυεδάξσ ΑσςξρςΪγαρηπ και Ϊκδξρη ςχμ 
ρυεςικόμ πιρςξπξιηςικόμ ποξϊδξσ. 
 
ΙαςαρκεσΫ και ρσμςΫοηρη αμσμςικόμ 
Ϊογχμ και Ϊογχμ ρςοαςχμιρμξϋ ςηπ 
ΔθμικΫπ ΤοξσοΩπ καθόπ και 
επιδιϊοθχρη και ρσμςΫοηρη 
εγκαςαρςΩρεχμ ςηπ ΔιοημεσςικΫπ 
Δϋμαμηπ ςχμ ΖμχμΪμχμ Δθμόμ ρςημ 
Ιϋποξ. 
 
Δογαρςηοιακϊπ Ϊλεγυξπ (Ϊοεσμεπ, 
δξκιμΪπ κλπ.) ξικξδξμικόμ σλικόμ και 
σλικόμ ξδξπξιάαπ για Ϊογα ςξσ 
μΫμαςξπ και για ιδιόςεπ καθόπ και 
για ρκξπξϋπ εταομξγΫπ ςχμ 
σπξυοεχςικόμ Ισποιακόμ Οοξςϋπχμ 
(C.Y.S.). 
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Οοξεδοάα ςηπ ΔπιςοξπΫπ 
παοακξλξϋθηρηπ, οϋθμιρηπ και 
Διαυεάοιρηπ ϊλχμ ςχμ εμεογειόμ για 
θέμαςα ρςέγαρηπ ή μεςαρςέγαρηπ 
κσβεομηςικόμ ςμημάςχμ και 
σπηοεριόμ. 
 
Έλεγυξπ ςχμ δημϊριχμ κςηοάχμ και 
ςχμ απξθηκεϋρεχμ πεςοελαιξειδόμ 
ρϋμτχμα με ςημ στιρςΩμεμη 
μξμξθεράα. 
 
Ηεόοηρη αδειόμ ξικξδξμΫπ 
διαυχοιρμξϋ γηπ και πξλεξδξμικόμ 
αδειόμ. 
 
ΔνΪςαρη/επάλσρη 
αιςημΩςχμ/ποξβλημΩςχμ κξιμξςΫςχμ 
Ϋ ιδιχςόμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ 
εκςΪλερη Ϊογχμ. 
 
ΟαοξυΫ ςευμικόμ ρσμβξσλόμ ρε Ωλλα 
Σπξσογεάα, μΫμαςα, Σπηοεράεπ, 
Ξογαμιρμξϋπ καθόπ και ρε ιδιόςεπ. 
 
ΡσμμεςξυΫ και εκποξρόπηρη ςξσ 
μΫμαςξπ ρε διΩτξοεπ ςευμικΪπ 
επιςοξπΪπ, ϊπχπ ΔπιςοξπΫ Ισποιακόμ 
Οοξςϋπχμ, ΙεμςοικΫ ΔπιςοξπΫ για 
ΑλλαγΪπ και ΑπαιςΫρειπ, ΔπιςοξπΫ 
Δμξικάχμ και  ΙοιςικΪπ ΔπιςοξπΪπ 
Αουιςεκςξμικόμ Διαγχμιρμόμ, κ.λ.π. 
 
 

ΞΠΓΑΜΩΡΖ ΙΑΘ 
ΙΑΑΜΞΛΖ 
ΑΠΛΞΔΘΞΖΩΜ 
 
Ρϋμτχμα με ςξ ιρυϋξμ ξογαμϊγοαμμα, 
ςξ μΫμα Δημξράχμ Έογχμ ρΫμεοα 
εάμαι ξογαμχμΪμξ ρςξσπ ακϊλξσθξσπ 
ξμεάπ/ΔπαουιακΩ Γοατεάα: 
 

 ξμΪαπ Λελεςόμ (αρςικξά, 
σπεοαρςικξά και αγοξςικξά 
δοϊμξι, γΪτσοεπ, ρςαςικέπ και 
ειδικΪπ μελΪςεπ, θαλΩρρια Ϊογα, 

κσκλξτξοιακΪπ μελΪςεπ και 
Βιόριμη Ιιμηςικϊςηςα). 

 

 ξμΪαπ Οοξγοαμμαςιρμξϋ – 
ΔσοχπαψκΫπ Έμχρηπ και 
Οοξρτξοόμ και Ρσμβξλαάχμ 
(ποξρτξοΪπ και ποϊςσπα, 
ποξγοαμμαςιρμϊπ, πληοξτξοικΫ, 
επιμϊοτχρη και ΔσοχπαψκΫ 
Έμχρη). 

 

 ξμΪαπ Δπάβλεφηπ και ΔκςΪλερηπ 
(επάβλεφη μεγΩλχμ ξδικόμ 
Ϊογχμ, διαυεάοιρη ξδικόμ Ϊογχμ, 
ΔπαουιακΩ Γοατεάα, αρτΩλεια 
και σγεάα). 

 

 ξμΪαπ ΡσμςΫοηρηπ Έογχμ 
(Ασςξκιμηςϊδοξμξι, ΞδικΩ Έογα, 
ΙςΫοια). 

 

 ξμΪαπ Δογαρςηοάχμ (Ιεμςοικϊ 
ΔογαρςΫοιξ, επάβλεφη πξιξςικξϋ 
ελΪγυξσ και εταομξγΫ 
ποξςϋπχμ). 

 

 ξμΪαπ Ιςηοάχμ (ΑουιςεκςξμικΪπ 
ΛελΪςεπ, Δπάβλεφη και Διαυεάοιρη 
Ξικξδξμικόμ Έογχμ). 

 

 ξμΪαπ ΔπιμεςοΫρεχμ 
(διαυεάοιρη, απαιςΫρειπ, 
επιμεςοΫρειπ, 
ποξρτξοΪπ/κξρςξλξγΫρειπ). 

 

 Ιλάδξπ Ρϋμποανηπ Δημϊριξσ και 
Θδιχςικξϋ ξμέα (ΡΔΘ) Ξμάδα 
Διαυείοιρηπ Έογξσ 
Οαοαυόοηρηπ για ςημ Αμάπςσνη 
και Κειςξσογία ςχμ 
Αεοξλιμέμχμ, Ξμάδα Έογξσ 
Απξκοαςικξπξίηρηπ Δμπξοικόμ 
Δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ Κιμέμα 
Κεμερξϋ και ανιξπξίηρη 
κοαςικήπ γηπ.   

 

 ΔπαουιακΩ Γοατεάα. 
 

 ΞμΩδα ΣπξρςΫοινηπ ςξσ 
Γοατεάξσ ςξσ ΔιεσθσμςΫ. 
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 Αουεάξ Ιεμςοικόμ Γοατεάχμ. 
 

 ΚξγιρςΫοιξ Ιεμςοικόμ Γοατεάχμ. 
 
ΞΛΔΑΡ  ΛΔΚΔΩΜ  
 
Ξ ξμΪαπ Λελεςόμ, ςξσ ξπξάξσ 
ποξΐρςαςαι Οοόςξπ Δκςελερςικϊπ 
Ληυαμικϊπ, εάμαι σπεϋθσμξπ για ςιπ 
μελΪςεπ και ςξ ρυεδιαρμϊ ξδικόμ και 
ςευμικόμ Ϊογχμ, ςημ εκπϊμηρη 
κσκλξτξοιακόμ μελεςόμ και μελεςόμ 
βιόριμηπ κιμηςικϊςηςαπ και ςη μελΪςη 
Ϊογχμ ποξρςαράαπ ςηπ παοαλάαπ και 
αλιεσςικόμ καςατσγάχμ.  Ξ ξμΪαπ 
Ϊυει επάρηπ σπϊ ςημ εσθϋμη ςξσ ςημ 
παοακξλξϋθηρη ςηπ εςξιμαράαπ 
μελεςόμ απϊ ιδιόςεπ ρσμβξϋλξσπ.  
 
Για ςημ απξςελερμαςικΫ διεκπεοαάχρη 
ςχμ πιξ πΩμχ δοαρςηοιξςΫςχμ ςξσ, ξ 
ξμΪαπ εάμαι ξογαμχμΪμξπ ρςξσπ 
ακϊλξσθξσπ Ϊνι ΙλΩδξσπ χπ 
ακξλξϋθχπ: 
 

 ΙλΩδξ  Αρςικόμ Δοϊμχμ. 
 

 ΙλΩδξ Σπεοαρςικόμ και 
Αγοξςικόμ  Δοϊμχμ. 

 

 ΙλΩδξ Γετσοόμ Ρςαςικόμ και 
Διδικόμ Λελεςόμ. 

 

 ΙλΩδξ ΗαλΩρριχμ Έογχμ. 
 

 ΙλΩδξ Ισκλξτξοιακόμ Λελεςόμ. 
 

 ΙλΩδξ Δμίρυσρηπ Βιόριμηπ 
Ιιμηςικϊςηςαπ. 

 
Ξ ξμΪαπ Λελεςόμ διαςηοεά επάρηπ 
ρσμεογεάα υχοξμεςοάαπ για ςη 
διεκπεοαάχρη ςχμ αμςάρςξιυχμ 
εογαριόμ ςχμ ΙλΩδχμ ςξσ καθόπ και 
ΡυεδιαρςΫοιξ για ςημ εςξιμαράα  ςχμ 
καςαρκεσαρςικόμ ρυεδάχμ.  
ΞΛΔΑΡ  ΟΠΞΓΠΑΛΛΑΘΡΛΞΣ, 
ΔΣΠΩΟΑΧΙΖΡ EΜΩΡΖΡ ΙΑΘ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 
- ΡΣΛΒΞΚΑΘΩΜ 

 
Λε ςημ αμΩθερη ρςξ μΫμα Δημξράχμ 
Έογχμ πξλλόμ και μεγΩλχμ 
αμαπςσνιακόμ Ϊογχμ, ρςα μΪρα ςηπ 
δεκαεςάαπ ςξσ 1990 διαπιρςόθηκε η 
αμΩγκη ςηπ ϋπαονηπ απξςελερμαςικξϋ 
μηυαμιρμξϋ για ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ 
ςχμ Ϊογχμ. Για ςξ ρκξπϊ ασςϊ 
δημιξσογΫθηκε νευχοιρςϊπ ξμΪαπ 
Οοξγοαμμαςιρμξϋ, ςξσ ξπξάξσ 
ποξΐρςαςαι απϊ 1/1/1997 Οοόςξπ 
Δκςελερςικϊπ Ληυαμικϊπ. 
 
Ξ ξμέαπ Οοξγοαμμαςιρμξϋ  είμαι 
σπεϋθσμξπ για ςημ ποξρτξοξδϊςηρη  
ϊλχμ ςχμ ξδικόμ και ςευμικόμ 
έογχμ ςξσ μήμαςξπ, καθόπ και 
μεγάλξ αοιθμϊ ξδικόμ/ςευμικόμ 
έογχμ άλλχμ μημάςχμ/Σπηοεριόμ 
και για ςιπ ποξμήθειεπ. 
 
Δπιποϊρθεςα έυει σπϊ ςημ εσθϋμη 
ςξσ ςημ  διεκπεοαίχρη ςχμ 
διαδικαριόμ σλξπξίηρηπ ςχμ 
ρσγυοημαςξδξςξϋμεμχμ έογχμ, 
επιμϊοτχρη ςξσ ποξρχπικξϋ και ςη 
μηυαμξγοάτηρη ςξσ μήμαςξπ. 
 
Για ςημ απξςελερμαςικΫ διεκπεοαάχρη 
ςχμ εογαριόμ ςξσ ξ ξμΪαπ εάμαι 
ξογαμχμΪμξπ ρςξσπ ακϊλξσθξσπ δϋξ 
ΙλΩδξσπ: 
 

 ΙλΩδξ Οοξγοαμμαςιρμξϋ, 
ΟληοξτξοικΫπ Δπιμϊοτχρηπ και 
ΔσοχπαψκΫπ Έμχρηπ. 

 

 ΙλΩδξ Οοξρτξοόμ και 
Ρσμβξλαάχμ. 

 
ΞΛΔΑΡ ΔΟΘΒΚΔΦΖΡ ΙΑΘ  ΔΙΔΚΔΡΖΡ 
 
Ξ ξμΪαπ Δπάβλεφηπ και ΔκςΪλερηπ, 
ςξσ ξπξάξσ ποξΐρςαςαι Οοόςξπ 
Δκςελερςικϊπ Ληυαμικϊπ, απϊ ςξ 1992  
εάμαι σπεϋθσμξπ για ςξ ρσμςξμιρμϊ και 
ςημ παοακξλξϋθηρη ςχμ διατϊοχμ 
Ϊογχμ πξσ εκςελξϋμςαι απϊ ςα 
ΔπαουιακΩ Γοατεάα, ςχμ μεγάλχμ 
έογχμ πξσ εκςελξϋμςαι εογξλαβικά 
με διεθμή και ςξπικά ρσμβϊλαια 
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καθόπ και ςη διαυείοιρη ςχμ ξδικόμ 
έογχμ και ςχμ θεμάςχμ Αρτάλειαπ 
και Σγείαπ.    
 
Ξ ξμΪαπ εκςελεά επάρηπ ςξμ 
ξικξμξμικϊ Ϊλεγυξ ςχμ Ϊογχμ,  ςη 
αιςημΩςχμ/ποξβλημΩςχμ ΙξιμξςΫςχμ 
Ϋ ιδιχςόμ ρυεςικόμ με ςα Ϊογα ςχμ 
αγχγόμ καθόπ και θεμΩςχμ 
επεοχςΫρεχμ ςξσ Γεμικξϋ ΔλεγκςΫ και 
ςξσ Γεμικξϋ ΚξγιρςΫ. 
 
Για ςημ απξςελερμαςικΫ διεκπεοαάχρη 
ςχμ δοαρςηοιξςΫςχμ ςξσ ξ ξμΪαπ 
εάμαι ξογαμχμΪμξπ ρςξσπ ακϊλξσθξσπ 
ΙλΩδξσπ και Γοατεάα: 
 

 Γοατεάα Δπαουιακόμ Ληυαμικόμ 
 

 ΙλΩδξ Δπάβλεφηπ ΛεγΩλχμ 
Ξδικόμ Έογχμ 

 

 ΙλΩδξ Διαυεάοιρηπ Ξδικόμ 
Έογχμ 

 

 ΙλΩδξ ΑρτΩλειαπ και Σγεάαπ. 
 
ΞΛΔΑΡ  ΔΠΓΑΡΖΠΘΩΜ  
 
Ξ ξμέαπ Δογαρςηοίχμ ςξσ 
μήμαςξπ Δημξρίχμ Έογχμ είμαι 
ξογαμχμέμξπ ρςξμ Ιλάδξ ςξσ 
Ιεμςοικξϋ Δογαρςηοίξσ και ρςξμ 
Ιλάδξ Δπίβλεφηπ, Οξιξςικξϋ 
Δλέγυξσ και Δταομξγήπ Οοξςϋπχμ. 
Ξ ξμέαπ έυει ςημ εσθϋμη για ςξμ 
εογαρςηοιακϊ έλεγυξ ςχμ δξμικόμ 
σλικόμ και ςη διεναγχγή 
γεχςευμικόμ εοεσμόμ για ςξ μήμα 
Δημξρίχμ Έογχμ. Δπιποϊρθεςα, 
ποξρτέοει σπηοερίεπ ρε άλλα 
κσβεομηςικά ςμήμαςα, ςξπικέπ αουέπ 
καθόπ και ρε ιδιόςεπ. Ρςξσπ 
εογαρςηοιακξϋπ ελέγυξσπ πξσ 
εκςελεί ςξ Ιεμςοικϊ Δογαρςήοιξ 
πεοιλαμβάμξμςαι ξι έλεγυξι αδοαμόμ 
σλικόμ (αμμξυάλικα), 
αρταλςξμειγμάςχμ, ρκσοξδέμαςξπ 
και υχμαςξσογικόμ. 
 

Έμα απϊ ςα κϋοια επιςεϋγμαςα ςξσ 
ξμέα Δογαρςηοίχμ είμαι η 
αμάπςσνη και εταομξγή Ρσρςήμαςξπ 
Διαυείοιρηπ ςηπ Οξιϊςηςαπ ρϋμτχμα 
με ςξ διεθμέπ ποϊςσπξ  ISO 17025. 
Ρσγκεκοιμέμα, ςξ Ιεμςοικϊ 
Δογαρςήοιξ έυει διαπιρςεσςεί απϊ 
ςξμ Τξοέα Διαπίρςεσρηπ ςηπ 
Ισποιακήπ Δημξκοαςίαπ ςξ 2012 ρε 
δξκιμέπ αδοαμόμ και ρςη ρσμέυεια 
ποξρςέθηκαμ δξκιμέπ ποξψϊμςχμ 
ρκσοξδέμαςξπ και αρταλςικόμ 
σλικόμ.  
 
Ρςξμ ξμέα Δογαρςηοίχμ έυει 
αμαςεθεί η αομξδιϊςηςα ςξσ 
ρσμςξμιρμξϋ ςχμ εμεογειόμ για ςημ 
αδειξδϊςηρη ςχμ εογξρςαρίχμ 
παοαγχγήπ έςξιμξσ ρκσοξδέμαςξπ 
και ςη διεμέογεια ελέγυχμ ρςα 
εογξρςάρια για ςη διαπίρςχρη ςηπ 
καςαλληλϊςηςαπ ςξσπ. Δπιπλέξμ, ξ 
ξμέαπ Δογαρςηοίχμ ποξρτέοει ςιπ 
σπηοερίεπ χπ ρϋμβξσλξπ ςηπ 
σπηοερίαπ Δπξπςείαπ ςηπ Αγξοάπ 
Δξμικόμ Οοξψϊμςχμ ςξσ Σπξσογείξσ 
Δρχςεοικόμ. Ρε ασςϊ ςξ πλαίριξ 
αμαλαμβάμει ςη διεναγχγή ελέγυχμ 
ρε δξμικά ποξψϊμςα πξσ διαςίθεμςαι 
ρςημ αγξοά, ϊπχπ για παοάδειγμα 
αδοαμή σλικά και 
ποξκαςαρκεσαρμέμα ποξψϊμςα 
ρκσοξδέμαςξπ, όρςε μα 
διαρταλίζεςαι η  απαιςξϋμεμηπ 
πξιϊςηςαπ πξσ ποξμξείςαι απϊ ςη 
μξμξθερία. 
 
Ζ ρσμμεςξυή ςξσ ξμέα 
Δογαρςηοίχμ ρςιπ διαδικαρίεπ 
ςσπξπξίηρηπ, δηλαδή εςξιμαρίαπ 
ποξςϋπχμ και ποξδιαγοατόμ, είμαι 
εμεογή ςϊρξ ρε εσοχπαψκϊ ϊρξ και 
εθμικϊ επίπεδξ. Ρε εσοχπαψκϊ 
επίπεδξ ρσμμεςέυει ρςιπ Δσοχπαψκέπ 
ευμικέπ Δπιςοξπέπ σπξπξίηρηπ για 
ςα Αδοαμή Σλικά, ςξ Ρκσοϊδεμα, ςξμ 
Τσρικϊ Κίθξ, ςα Αρταλςικά Σλικά 
και άλλεπ με ρκξπϊ ςημ ποξόθηρη 
ςχμ εθμικόμ θέρεχμ. Ρε ςξπικϊ 
επίπεδξ ρσμμεςέυει ρςιπ Δθμικέπ 
ευμικέπ Δπιςοξπέπ Αδοαμόμ 
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Σλικόμ, Αρταλςικόμ Σλικόμ, 
Οοξκαςαρκεσαρμέμχμ σλικόμ απϊ 
ρκσοϊδεμα, Τσρικξϋ Κίθξσ ϊπξσ 
μεςανϋ άλλχμ έυει εμπλξκή ρςη 
λήφη απξτάρεχμ πξλιςικήπ, ϊπχπ ξ 
καθξοιρμϊπ ςχμ ελάυιρςχμ βαρικόμ 
απαιςήρεχμ για ςα Δξμικά Οοξψϊμςα 
(π.υ. ΙΔΟ 164/2011). 
 
Ξ ξμέαπ Δογαρςηοίχμ 
αμςιποξρχπεϋει ςημ Ισποιακή 
Δημξκοαςία ρςξμ Δσοχπαψκϊ 
Ξογαμιρμϊ ευμικόμ Ανιξλξγήρεχμ 
(ΔΞΑ), ξ ξπξίξπ έυει χπ βαρικϊ 
αμςικείμεμξ ςημ έκδξρη Δσοχπαψκόμ 
ευμικόμ Ανιξλξγήρεχμ (ΔΑ) για 
ποχςξπϊοα δξμικά ποξψϊμςα και 
δξμικά ρσρςήμαςα όρςε μα είμαι 
ετικςή η ςξπξθέςηρη Ρήμαμρηπ CE. 
Οεοαιςέοχ, ξ ξμέαπ Δογαρςηοίχμ 
ρσμμεςέυει ή αμαπςϋρρει 
ποξγοάμμαςα έοεσμαπ ρε θέμαςα πξσ 
ατξοξϋμ ςα δξμικά ποξψϊμςα.  
 
ΞΛΔΑΡ ΡΣΜΖΠΖΡΖΡ EΠΓΩΜ 
 
Ξ ξμΪαπ ΡσμςΫοηρηπ Έογχμ 
δημιξσογΫθηκε απϊ 1/10/2005 και 
ρςϊυξ Ϊυει ςημ αμαβΩθμιρη ςξσ 
ρσμςξμιρμξϋ και παοακξλξϋθηρηπ ςηπ 
ρσμςΫοηρηπ ςξσ ξδικξϋ δικςϋξσ και 
ςχμ δημϊριχμ κςηοάχμ. 
 
Για ςημ απξςελερμαςικΫ διεκπεοαάχρη 
ςχμ δοαρςηοιξςΫςχμ ςξσ ξ ξμΪαπ 
εάμαι ξογαμχμΪμξπ ρςξσπ ακϊλξσθξσπ 
ΙλΩδξσπ: 
 

 ΙλΩδξ ΡσμςΫοηρηπ 
Ασςξκιμηςϊδοξμχμ 

 

 ΙλΩδξ ΡσμςΫοηρηπ Ξδικόμ 
Έογχμ 

 

 ΙλΩδξ ΡσμςΫοηρηπ Ιςηοάχμ 
 
ΞΛΔΑΡ  ΙΖΠΘΩΜ  
 
Ξ ξμέαπ Ιςηοίχμ, ςξσ ξπξίξσ 
ποξΐρςαςαι Οοόςξπ Αουιςέκςξμαπ 
απϊ ςξ 1988, αρυξλείςαι με ςημ 

έοεσμα, καςαγοατή και ανιξλϊγηρη 
ςχμ ρςεγαρςικόμ αμαγκόμ ςχμ 
Ισβεομηςικόμ μημάςχμ / 
Σπηοεριόμ, ςϊρξ ρςημ Ιϋποξ ϊρξ 
και ρςξ ενχςεοικϊ και έυει ςημ 
εσθϋμη για ςημ σλξπξίηρη ςχμ 
ξικξδξμικόμ έογχμ πξσ 
πεοιλαμβάμξμςαι ρςξσπ 
Οοξωπξλξγιρμξϋπ ϊλχμ ςχμ 
Σπξσογείχμ, εκςϊπ απϊ ςα 
Σπξσογεία Άμσμαπ και Οαιδείαπ και 
Οξλιςιρμξϋ ρςα ξπξία παοέυει 
ρσμβξσλεσςικέπ σπηοερίεπ, 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και έογχμ 
ρςξ ενχςεοικϊ.  Δπίρηπ αρυξλείςαι 
με ςημ εςξιμαρία ςχμ ποξςάρεχμ ςξσ 
ποξωπξλξγιρμξϋ για ςα δημϊρια 
κςήοια ρε ρσμεογαρία με ςξμ ξμέα 
Δπιμεςοήρεχμ. 
 
Ξ ξμέαπ ρσμςξμίζει ςημ επίβλεφη 
ϊλχμ ςχμ εογαριόμ πξσ ατξοξϋμ ςα 
Δημϊρια κςήοια ρε ϊλεπ ςιπ επαουίεπ, 
είςε ασςά εκςελξϋμςαι απϊ ςα 
Δπαουιακά Γοατεία, είςε απϊ ιδιόςεπ 
εογξλάβξσπ.   
 
Ρσγκεκοιμέμα ξ ξμέαπ έυει ςημ 
εσθϋμη για ςημ εκπϊμηρη 
αουιςεκςξμικόμ και ρςαςικόμ 
μελεςόμ για ξοιρμέμα κςήοια ςξσ 
δημξρίξσ, ςξ ρσμςξμιρμϊ ϊλχμ ςχμ 
μελεςόμ, ςημ ποξρτξοξδϊςηρη και 
αμάθερη ςηπ καςαρκεσήπ ςχμ 
έογχμ, ςξ ρσμςξμιρμϊ και ςημ 
επιςελική επίβλεφη ςηπ καςαρκεσήπ, 
ςημ αμάθερη έογχμ ρε ιδιόςεπ 
ρσμβξϋλξσπ (παοακξλξϋθηρη / 
έγκοιρη ςχμ μελεςόμ, ρσμςξμιρμϊ 
ρςξ ρςάδιξ μελέςηπ και καςαρκεσήπ 
ςχμ έογχμ), ςημ διαυείοιρη έογχμ 
ςξσ δημξρίξσ ςα ξπξία ποξχθξϋμςαι 
με ςη ρσμβξλή ςξσ ιδιχςικξϋ ςξμέα 
με ςη μέθξδξ Λελέςη, Ιαςαρκεσή και 
Ρσμςήοηρη (Design, Build, 
Maintenance) και ςημ σλξπξίηρη 
έογχμ ρςξ ενχςεοικϊ (μέα κςήοια, 
επιδιξοθόρειπ, αμακαιμίρειπ, 
ςοξπξπξιήρειπ κλπ.). 
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Ξ ξμέαπ μέρα ρςα πλαίρια 
ποξόθηρηπ ςηπ εκςέλερηπ 
ξικξδξμικόμ έογχμ με ςη μέθξδξ 
Λελέςη, Ιαςαρκεσή και Ρσμςήοηρη 
έυει αμαλάβει μεςανϋ άλλχμ ςη 
ρσμςΫοηρη ςχμ Ιεμςοικόμ Γοατείχμ 
ςξσ μήμαςξπ Οξλεξδξμίαπ και 
Ξικήρεχπ, ςη ρσμςήοηρη ςξσ 
Ρσμεδοιακξϋ Ιέμςοξσ και ςξσ 
Νεμξδξυείξσ "Τιλξνεμία"  ςη 
ρσμςΫοηρη ςξσ μΪξσ Ισβεομηςικξϋ 
σπξγοατεάξσ, ςη ρσμςΫοηρη ςχμ 
Δογαρςηοάχμ Λεςοξλξγάαπ, ςη 
διαυεάοιρη ςηπ ρϋμβαρηπ για ςημ 
επΪκςαρη ςξσ Γεμικξϋ Μξρξκξμεάξσ 
ΚΩομακαπ, ςη διαυεάοιρη ςηπ 
ρϋμβαρηπ για ςημ αμΪγεορη ςηπ 
ΟςΪοσγαπ 3 ςχμ Ιεμςοικόμ Τσλακόμ.  
ΙαςΩ ςξ 2015 σλξπξιΫθηκε η 
μεςαρςΪγαρη ςξσ ΙΪμςοξσ 
ΔνσπηοΪςηρηπ ςξσ Οξλάςη ρςξ ΙςΫοιξ 
Διξάκηρηπ ςηπ ΑουΫπ Ιοαςικόμ 
ΔκθΪρεχμ, η δημιξσογάα ΙΔ.ΟΞ ρςα 
ΔπαουιακΩ αυσδοξμικΩ Γοατεάα 
Κεσκχράαπ, Κεμερξϋ, ΚΩομακαπ και 
ΟΩτξσ, η ποξόθηρη για αμΪγεορη 
ΜΪχμ Τσλακόμ, η ποξόθηρη μελεςόμ 
για απξκαςΩρςαρη ςξσ Δημξςικξϋ 
ΗεΩςοξσ Κεσκχράαπ, ςξ Οοϊγοαμμα 
ΔιαρσμξοιακΫπ Ρσμεογαράαπ ΔλλΩδαπ - 
Ιϋποξσ για Βιόριμη ΔμεογειακΫ 
Απϊδξρη ρε Διαπεοιτεοειακϊ και 
Διαρσμξοιακϊ Δπάπεδξ (ΔμεογειακΫ 
ΑμαβΩθμιρη κςηοάχμ) κ.α.. 
 
Δπίρηπ ξ ξμέαπ παοείυε 
ρσμβξσλεσςικέπ σπηοερίεπ για ςημ 
εμξικίαρη / ρςέγαρη κσβεομηςικόμ 
σπηοεριόμ και ρςημ ΔπιςοξπΫ 
Νεμξδξυεάχμ ςξσ ΙΞ.  ΛΪρχ ςξσ 
ξμΪα Ιςηοάχμ ςξ .Δ.Δ. βοαβεϋςηκε 
για ςημ ΔμεογειακΫ ΑμαβΩθμιρη ςξσ 
κςηοάξσ ςχμ Ταομακεσςικόμ 
Σπηοεριόμ. 
 
Ξ ξμέαπ για καλϋςεοξ 
ποξγοαμμαςιρμϊ και ρσμςξμιρμϊ ςχμ 
εογαριόμ ςξσ, είμαι ξογαμχμέμξπ 
ρςξσπ ακϊλξσθξσπ ςοειπ Ιλάδξσπ: 
 

 Ιλάδξ Αουιςεκςξμικόμ Λελεςόμ 
και Ρσμςήοηρηπ 
 

 Ιλάδξ Οοξγοαμμαςιρμξϋ / 
Οοξρτξοόμ και Διαυείοιρηπ 
Ξικξδξμικόμ Έογχμ 
 

 Ιλάδξ Δγγοάτχμ Οοξρτξοόμ 
και Διαυείοιρηπ Ξικξδξμικόμ 
Έογχμ 

 
ΙΚΑΔΞΡ ΡΣΛΟΠΑΝΖΡ ΔΖΛΞΡΘΞΣ ΙΑΘ 
ΘΔΘΩΘΙΞΣ ΞΛΔΑ (ΡΔΘ)  
 
Λεςά ςημ έκδξρη ςξσ πεοί 
Δημξριξμξμικήπ Δσθϋμηπ και 
Δημξριξμξμικξϋ Ολαιρίξσ, Μϊμξσ 
(Μ20(Θ) ςξσ 2014), ςξ Σπξσογικϊ 
Ρσμβξϋλιξ με απϊταρή ςξσ (αοιθμϊπ 
Οοϊςαρηπ 725/2014 ημεοξμημίαπ 
18/6/2014) εμέκοιμε ςημ άμερη 
δημιξσογία ρςξ μήμα Δημξρίχμ 
Έογχμ Ιλάδξσ Έογχμ Ρϋμποανηπ 
Δημϊριξσ και Θδιχςικξϋ ξμέα (ΡΔΘ) 
πξσ θα είμαι σπεϋθσμξπ για ςημ 
ςσπξπξίηρη ςχμ εγγοάτχμ ςχμ 
διαγχμιρμόμ και ςχμ ϊοχμ ςχμ 
ρσμβάρεχμ, ςημ ποξόθηρη ςχμ 
δημϊριχμ ποξρτξοόμ και γεμικά για 
ϊλεπ ςιπ απαοαίςηςεπ διαδικαρίεπ 
πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςξμ 
ποξαματεοθέμςα Μϊμξ. Ζ απϊταρη 
καθξοίζει επίρηπ ϊςι ϊλα ςα έογα ςξσ 
δημξρίξσ, ϊπχπ ασςά ξοίζξμςαι ρςη 
μξμξθερία για ςιπ δημϊριεπ 
ρσμβάρειπ, πξσ εμπίπςξσμ ρςξ πεδίξ 
εταομξγήπ ςξσ Μϊμξσ 20 (Θ) ςξσ  
2014, θα ποξχθξϋμςα απϊ ςξ μήμα 
Δημξρίχμ Έογχμ. 
 
Ρςξ μήμα Δημξρίχμ Έογχμ ήδη 
λειςξσογεί η Λξμάδα για Διαυείοιρη 
ςξσ Έογξσ ςηπ ρϋμβαρηπ 
παοαυόοηρηπ ςξσ έογξσ ςχμ 
αεοξδοξμίχμ Κάομακαπ και Οάτξσ, 
η ξπξία ρσρςάθηκε με απϊταρη ςξσ 
Σπξσογικξϋ Ρσμβξσλίξσ, με 
ημεοξμημία 19/12/2007, με ρςϊυξ 
ςημ απξςελερμαςική διαυείοιρη και 
έλεγυξ ςηπ ρϋμβαρηπ παοαυόοηρηπ, 
η ξπξία ρσμήτθη μεςανϋ ςηπ 
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Δημξκοαςίαπ ςηπ Ιϋποξσ και ςξσ 
Ρςοαςηγικξϋ Δπεμδσςή (Hermes 
Airports Ltd). 
 
ΞΛΑΔΑ ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΔΠΓΞΣ 
ΟΑΠΑΥΩΠΖΡΖΡ ΑΔΠΞΚΘΛΔΜΩΜ  
 
Λε ςημ αμάθερη ςηπ Ρϋμβαρηπ, 
διάοκειαπ 25 υοϊμχμ, πξσ ςέθηκε ρε 
ιρυϋ ρςιπ 12/5/2006 ρε Ρςοαςηγικϊ 
Δπεμδσςή για ςημ Ιαςαρκεσή, 
Ρσμςήοηρη και Κειςξσογία ςχμ 
Διεθμόμ Αεοξλιμέμχμ, ςξ Γοατείξ 
ςξσ Διεσθσμςή Διαυείοιρηπ ςξσ 
Έογξσ αρυξλείςαι με ςη διαυείοιρη 
θεμάςχμ πξσ άπςξμςαι ςηπ 
Ρσμτχμίαπ Οαοαυόοηρηπ, ϊπχπ η 
διαρτάλιρη ςηπ ςήοηρηπ ςχμ 
ποξμξιόμ ςηπ Ρϋμβαρηπ, η 
ικαμξπξίηρη ςχμ ξικξμξμικόμ 
σπξυοεόρεχμ ςξσ Δπεμδσςή, η 
ενέςαρη και ποξόθηρη ποξςάρεχμ 
ςξσ Δπεμδσςή για μέεπ αμαπςϋνειπ 
ρςξ υόοξ ςχμ αεοξλιμέμχμ, ξ 
ρσμςξμιρμϊπ μεςανϋ ςχμ διατϊοχμ 
κσβεομηςικόμ μημάςχμ και 
Σπηοεριόμ και η αμάπςσνη εμ γέμει 
ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ ρςξσπ 
αεοξλιμέμεπ.  
 
Έςρι και παοά ςιπ ποξκλήρειπ πξσ 
αμςιμεςόπιρε η ςξσοιρςική 
βιξμηυαμία ςξ 2015 με ςξ κλείριμξ 
ςχμ Ισποιακόμ Αεοξγοαμμόμ και 
ςηπ ΠΑΜΡΑΔΠΞ καθόπ και ςηπ 
καςάρςαρηπ ςηπ οχρικήπ ξικξμξμίαπ, 
ςα απξςελέρμαςα για ςη υοξμιά ςξσ 
2015 ήςαμ ιδιαίςεοα εμθαοοσμςικά, 
ρε ϊςι ατξοά ρςημ επιβαςική κίμηρη 
ςχμ Αεοξλιμέμχμ ατξϋ ρημειόθηκε 
αϋνηρη ρςημ επιβαςική κίμηρη ςηπ 
ςάνηπ ςξσ 3,6% ρε ρυέρη με ςξμ 
ποξηγξϋμεμξ υοϊμξ. 
 
Ασςϊ εκςιμάςαι ϊςι ξτείλεςαι ρε 
ρημαμςικϊ βαθμϊ και ρςα ρυέδια 
κιμήςοχμ πξσ έυξσμ σπξγοατεί 
αμάμερα ρςημ Ισποιακή Δημξκοαςία 
και ςημ Hermes καςά ςξ 2015 με 
πεδίξ εταομξγήπ ςημ ςοιεςία 2015-
2017, με ρςϊυξ ςημ ποξρέλκσρη 

μέχμ αεοξπξοικόμ εςαιοειόμ και ςημ 
αϋνηρη ςϊρξ ςηπ ρσμδεριμϊςηςαπ 
ϊρξ και ςηπ αμςαγχμιρςικϊςηςαπ ςχμ 
αεοξλιμέμχμ μαπ. 
 
Ρε ϊςι ατξοά ρςα έογα σπξδξμήπ, 
έυει δξθεί η ρσγκαςάθερη ςξσ 
Ιοάςξσπ για καςαρκεσή μέχμ 
εγκαςαρςάρεχμ απξθήκεσρηπ 
κασρίμχμ ρςξ δσςικϊ ϊοιξ ςξσ 
Αεοξλιμέμα Κάομακαπ. Ξι εογαρίεπ 
έυξσμ νεκιμήρει ςξ Μιϊβοη ςξσ 2015 
εμό αμαμέμεςαι μα ξλξκληοχθξϋμ 
πεοί ςα ςέλη ςξσ 2016. 
 
Λέρα ρςξ πλαίριξ ςχμ ρσμευόμ 
ποξρπαθειόμ πξσ γίμξμςαι για 
βελςίχρη ςχμ παοευϊμεμχμ 
σπηοεριόμ και αμαβάθμιρη ςηπ 
εμπειοίαπ ςχμ επιρκεπςόμ ςχμ 
αεοξλιμέμχμ μεςανϋ άλλχμ 
αματέοεςαι η εγκαςάρςαρη καςά ςξ 
2015 ρσρςήμαςξπ για ασςϊμαςξ 
έλεγυξ ςχμ δελςίχμ επιβίβαρηπ                
(Αεοξλιμέμαπ Κάομακαπ), με ρςϊυξ 
ςημ πεοαιςέοχ μείχρη ςχμ υοϊμχμ 
αμαμξμήπ καθόπ και ηλεκςοξμικά 
ρσρςήμαςα διαυείοιρηπ ςχμ υόοχμ 
ρςάθμεσρηπ και ηλεκςοξμικήπ 
κοάςηρηπ θέρηπ ρςάθμεσρηπ απϊ 
ςξσπ επιρκέπςεπ.  
 
ΔΟΑΠΥΘΑΙΑ ΓΠΑΤΔΘΑ 
 
α ΔπαουιακΩ Γοατεάα ςξσ μΫμαςξπ 
Δημξράχμ Έογχμ ρςη Κεσκχράα, 
Κεμερϊ, ΚΩομακα, ΟΩτξ και 
Αμμϊυχρςξ, εκποξρχπξϋμ ςξ μΫμα 
ρ΄ ϊλξσπ ςξσπ ςξμεάπ δοαρςηοιξςΫςχμ 
ςξσ. 
 
α ΔπαουιακΩ Γοατεάα εάμαι 
ρςελευχμΪμα με Αμόςεοξσπ 
Δκςελερςικξϋπ Ληυαμικξϋπ (Ιλ. Α13) 
και ρςελευόμξμςαι με επιρςημξμικϊ, 
ςευμικϊ, επξπςικϊ και εογαςικϊ 
ποξρχπικϊ.  ημ εσθϋμη για ςξ 
ρσμςξμιρμϊ και ςημ παοακξλξϋθηρη 
ςχμ εογαριόμ ςξσπ Ϊυει ξ 
ΟοξψρςΩμεμξπ (Οοόςξπ Δκςελερςικϊπ 
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Ληυαμικϊπ) ςξσ ξμΪα Δπάβλεφηπ και 
ΔκςΪλερηπ. 
 
Κϊγχ ςξσ πξλσδιΩρςαςξσ οϊλξσ πξσ 
Ϊυξσμ μα επιςελΪρξσμ, εάμαι 
απαοαάςηςξ ϊπχπ για ςιπ διΩτξοεπ 
δοαρςηοιϊςηςεπ ςχμ Δπαουιακόμ 
Γοατεάχμ γάμεςαι ξ καςΩλληλξπ 
ρσμςξμιρμϊπ με Ωλλξσπ ξμεάπ ςξσ 
μΫμαςξπ χπ ακξλξϋθχπ: 
Για ςημ εκςΪλερη/επάβλεφη ξδικόμ 
Ϊογχμ, ξ ρσμςξμιρμϊπ και η 
παοακξλξϋθηρη γάμεςαι απϊ ςξμ 
ξμΪα Δπάβλεφηπ και ΔκςΪλερηπ. 
 
Ξ ρσμςξμιρμϊπ και η παοακξλξϋθηρη 
ςχμ εογαρςηοιακόμ εοεσμόμ και 
πξιξςικξϋ ελΪγυξσ ςχμ εογαριόμ 
γάμεςαι απϊ ςξμ ξμΪα Δογαρςηοάχμ. 
 
Ξ ρσμςξμιρμϊπ και η παοακξλξϋθηρη 
ςηπ  εκπϊμηρηπ ςχμ μελεςόμ ξδικόμ 
Ϊογχμ ςχμ Δπαουιακόμ Γοατεάχμ 
Δημξράχμ Έογχμ Κεμερξϋ και ΟΩτξσ, 
γάμεςαι απϊ ςξμ ξμΪα Λελεςόμ. 
 
Ζ επάβλεφη ςηπ αμΪγεορηπ 
ξικξδξμικόμ Ϊογχμ, γάμεςαι ρε 
ρσμεογαράα με ςξμ ξμΪα Ιςηοάχμ. 
 
Δπάρηπ ςα ΔπαουιακΩ Γοατεάα εάμαι ρε 
ρσμευΫ επατΫ και ρσμςξμιρμϊ με ςιπ 
ΔπαουιακΪπ ΔιξικΫρειπ και ςα Ωλλα 
μΫμαςα, ΑουΪπ, ΔΫμξσπ και 
Ιξιμϊςηςεπ ρςιπ Δπαουάεπ ςξσπ. 
 
Κϊγχ ςχμ πξλλαπλόμ αομξδιξςΫςχμ 
και εσθσμόμ ςξσπ και ςηπ εσοϋςηςαπ 
ςχμ δοαρςηοιξςΫςχμ ςξσπ επιβΩλλεςαι 
η ξοθξλξγιρςικΫ ςξσπ ρςελΪυχρη ςϊρξ 
ρε επιρςημξμικϊ, ςευμικϊ, επξπςικϊ 
και εογαςικϊ ποξρχπικϊ ϊρξ και ρε 
γοατειακϊ ποξρχπικϊ. 
 
 
 
 
 
 
 

ΞΛΑΔΑ ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΞΣ ΔΠΓΞΣ 
ΟΑΠΑΥΩΠΖΡΖΡ ΓΘΑ ΖΜ ΑΜΑΟΣΝΖ ΙΑΘ 
ΚΔΘΞΣΠΓΘΑ ΩΜ ΑΔΠΞΚΘΛΔΜΩΜ 
ΚΑΠΜΑΙΑΡ ΙΑΘ ΟΑΤΞΣ 
 

Λε ςημ αμΩθερη ςηπ ΙαςαρκεσΫπ, 
ΡσμςΫοηρηπ και Κειςξσογάαπ ςχμ 
Διεθμόμ ΑεοξλιμΪμχμ ρε Ρςοαςηγικϊ 
ΔπεμδσςΫ πξσ Ϊγιμε ρςιπ 12/5/2006, 
ςξ Γοατεάξ ςξσ ΔιεσθσμςΫ Διαυεάοιρηπ 
ςξσ Έογξσ αρυξλεάςαι με ςη 
διαρτΩλιρη ςηπ ςΫοηρηπ ςχμ 
ποξμξιόμ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ςημ 
ικαμξπξάηρη ςχμ ξικξμξμικόμ 
σπξυοεόρεχμ  ςξσ ΔπεμδσςΫ, ςημ 
ενΪςαρη και ποξόθηρη ποξςΩρεχμ ςξσ 
ΔπεμδσςΫ για μΪεπ αμαπςϋνειπ ρςξμ 
υόοξ ςχμ αεοξλιμΪμχμ, ςξμ 
ρσμςξμιρμϊ μεςανϋ ςχμ διατϊοχμ 
κσβεομηςικόμ μημΩςχμ και 
Σπηοεριόμ και γεμικϊςεοα ςη 
διαυεάοιρη θεμΩςχμ πξσ Ωπςξμςαι ςηπ 
Ρσμτχμάαπ Οαοαυόοηρηπ. ξ ΜΪξ 
εομαςικϊ ΙςΫοιξ ςξσ ΑεοξλιμΪμα 
ΟΩτξσ λειςξϋογηρε ρςιπ 17/11/2008 
και ξι ΜΪεπ εγκαςαρςΩρειπ ςξσ 
ΑεοξλιμΪμα ΚΩομακαπ λειςξϋογηραμ 
ρςιπ 10/11/2009. 
 
ΞΛΑΔΑ ΣΟΞΡΖΠΘΝΖΡ ΞΣ ΓΠΑΤΔΘΞΣ 
ΞΣ ΔΘΔΣΗΣΜΖ  
 
Ζ ΞμΩδα ρςελευόμεςαι απϊ ςευμικϊ 
ποξρχπικϊ και εάμαι σπεϋθσμη για ςημ 
εςξιμαράα και διαυείοιρη ςξσ εςΫριξσ 
ποξωπξλξγιρμξϋ και ςημ ποξόθηρη 
και ρσμςξμιρμϊ ςηπ εςξιμαρίαπ ςξσ 
Ρςοαςηγικξϋ Ρυεδίξσ και ςξσ 
Οοξωπξλξγιρμξϋ Δοαρςηοιξςήςχμ, 
ςη μελΪςη αιςημΩςχμ ΙξιμξςΫςχμ και 
ςημ εςξιμαράα ρημειχμΩςχμ, ςημ 
εςξιμαράα εκθΪρεχμ παοαπϊμχμ 
πξλιςόμ και ςημ παοακξλξϋθηρη ςηπ 
ποξϊδξσ και ςχμ δαπαμόμ ςχμ 
Ϊογχμ.  Ζ ΞμΩδα Ϊυει επάρηπ ςημ 
εσθϋμη ςηπ εςξιμαράαπ ςηπ εςΫριαπ 
Ϊκθερηπ ςξσ μΫμαςξπ και ΔκθΪρεχμ 
για ςημ ποϊξδξ ςχμ Ϊογχμ πξσ 
πεοιλαμβΩμξσμ ςημ εκςΪλερη, μελΪςη 
και ποξρτξοξδϊςηρη ξδικόμ Ϊογχμ, 
ςημ εςξιμαράα ποξςΩρεχμ ρςξ 
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Σπξσογικϊ Ρσμβξϋλιξ και ςημ 
διεκπεοαάχρη θεμΩςχμ ποξρχπικξϋ. 
 
ΑΠΥΔΘΞ ΙΔΜΠΘΙΩΜ ΓΠΑΤΔΘΩΜ 
 
ξ Αουεάξ Ιεμςοικόμ Γοατεάχμ εάμαι 
σπεϋθσμξ για ςημ καςαυόοιρη, 
αουειξθΪςηρη και απξρςξλΫ 
αλληλξγοατάαπ και εγγοΩτχμ.  
Αρυξλεάςαι επάρηπ με ςη δημιξσογάα, 
ςΫοηρη και τϋλανη αουεάχμ, 
τακΪλχμ, εσοεςηοάχμ, ημεοξλξγάχμ, 
δελςάχμ και μηςοόξσ πεοιξσριακόμ 
ρςξιυεάχμ.  Δάμαι επάρηπ σπεϋθσμξ για 
ςημ εναρτΩλιρη ςξσ απαιςξϋμεμξσ 
ενξπλιρμξϋ γοατεάξσ.  
 
Σπεϋθσμξπ ςξσ Αουεάξσ εάμαι 
Αμόςεοξπ Γοαμμαςειακϊπ Κειςξσογϊπ 
και ρςελευόμεςαι απϊ γοαμμαςειακϊ 
ποξρχπικϊ. 
 
ΚΞΓΘΡΖΠΘΞ ΙΔΜΠΘΙΩΜ ΓΠΑΤΔΘΩΜ 
 
ξ ΚξγιρςΫοιξ ςχμ Ιεμςοικόμ 
Γοατεάχμ εάμαι σπεϋθσμξ για ςημ 
ςΫοηρη λξγιρςικόμ κξρςξλξγΫρεχμ, 
ςημ Ωρκηρη επξπςεάαπ και ελΪγυξσ ρε 
Ϊρξδα και δαπΩμεπ, ςη διεμΪογεια 
ειρποΩνεχμ και πληοχμόμ, ςημ 
Ϊκδξρη ρυεςικόμ απξδεάνεχμ και ςημ 
εςξιμαράα ςχμ ςακςικόμ δαπαμόμ ςξσ 
Οοξωπξλξγιρμξϋ. Σπεϋθσμξπ ςξσ 
Κξγιρςηοάξσ εάμαι Αμόςεοξπ 
Κξγιρςικϊπ Κειςξσογϊπ ςξσ Γεμικξϋ 
Κξγιρςηοάξσ και ρςελευόμεςαι απϊ 
λξγιρςικϊ λειςξσογϊ και γοαμμαςειακϊ 
ποξρχπικϊ. 
 

ΙΣΠΘΞΔΠΔΡ 
ΔΟΘΔΣΝΔΘΡ ΞΣ 
ΛΖΛΑΞΡ ΙΑΑ 
Ξ 2015 
 
 
 
 

ΛΔΓΑΚΑ ΞΔΘΙΑ ΔΠΓΑ 
 
ΑμαβΩθμιρη κϊμβχμ παοακαμπςηοάξσ 
Κεμερξϋ 

 
Ξι εογαράεπ αμαβΩθμιρηπ ϊλχμ ςχμ 
κϊμβχμ Ϊυξσμ ξσριαρςικΩ 
ξλξκληοχθεά Ϊμαμςι δαπΩμηπ ςηπ 
ςΩνεχπ ςχμ €130εκ..  ξ 2014 
ξλξκληοόθηκαμ ςα Ϊογα 
ςξπιξςΪυμηρηπ ςχμ κϊμβχμ και 
ποϊρθεςα μικοΩ Ϊογα εμό ςα Ϊογα 
ςξπξθΪςηρηπ ποϊρθεςχμ 
ηυξπεςαρμΩςχμ για μεάχρη ςηπ 
ξυληοάαπ αμαβλΫθηκαμ μεςΩ απϊ ςξ 
2011 λϊγχ ςχμ δϋρκξλχμ 
δημξριξμξμικόμ ρσμθηκόμ και θα 
ρσμευάρξσμ ρε επϊμεμη τΩρη. 
 
Ασςξκιμηςϊδοξμξπ ΙξκκιμξςοιμιθιΩπ  - 
Αρςοξμεοάςη - Δσοϋυξσ 

 
ξ Ϊογξ ασςϊ διαλαμβΩμει ςημ 
επΪκςαρη ςξσ ασςξκιμηςϊδοξμξσ 
Κεσκχράαπ - ΙξκκιμξςοιμιθιΩπ μΪυοι 
ςημ Δσοϋυξσ.  
 
Άουιρε ρςιπ 20/1/2003 η ποόςη τΩρη 
ςξσ Ϊογξσ (ΙξκκιμξςοιμιθιΩ - ΔΪμεια) 
μΫκξσπ 8,3 υλμ και ξλξκληοόθηκε 
ρςιπ 10/5/2006 Ϊμαμςι ρσμξλικΫπ 
δαπΩμηπ €34.580.863 + Τ.Ο.Α. 
 
Ζ μελΪςη για ςη δεϋςεοη τΩρη ςξσ 
Ϊογξσ μεςανϋ ΔΪμειαπ και Αρςοξμεοάςη 
μΫκξσπ 17,5 υλμ, ςξ ξπξάξ διΪουεςαι 
απϊ ςημ ελεγυϊμεμη απϊ ςα ΖμχμΪμα 
Έθμη πεοιξυΫ, δεμ Ϊυει ποξχθηθεά 
λϊγχ ςξσ ϊςι ςα ΖμχμΪμα Έθμη δεμ 
μπϊοεραμ μα παοΩρυξσμ ποξρςαράα 
ρςξσπ μελεςηςΪπ και μα διαρταλάρξσμ 
ςημ αρταλΫ καςαρκεσΫ ςξσ Ϊογξσ. 
 
Όρξμ ατξοΩ ςημ επΪκςαρη ςξσ 
ασςξκιμηςϊδοξμξσ απϊ Αρςοξμεοάςη 
μΪυοι Δσοϋυξσ  μΫκξσπ 15 υλμ 
πεοάπξσ εςξιμΩρςηκε η αμαγκαάα 
πεοιβαλλξμςικΫ και ςευμξξικξμξμικΫ 
μελΪςη. Ζ αμΩθερη ςηπ εςξιμαράαπ ςχμ 
καςαρκεσαρςικόμ ρυεδάχμ ρε ιδιόςεπ 
μελεςηςΪπ Ϊγιμε εμςϊπ ςξσ 2009.  α 
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ρυεςικΩ Ρσμβϊλαια σπξγοΩτςηκαμ 
ρςιπ 11/11/2009 και ςα 
καςαρκεσαρςικΩ ρυΪδια ςξσ Ϊογξσ 
ρςΩληκαμ ρςξ μΫμα Ιςημαςξλξγάξσ 
και Υχοξμεςοάαπ για ςιπ απαιςξϋμεμεπ 
απαλλξςοιόρειπ ςξ ΛΩοςιξ ςξσ 2012. 
ξ ΔεκΪμβοιξ ςξσ 2014 
ξλξκληοόθηκαμ ςα καςαρκεσαρςικΩ 
ρυΪδια ςξσ Έογξσ.   
 
ΟαοΩλληλα μελεςΩςαι η δσμαςϊςηςα 
καςαρκεσΫπ παοακαμπςΫοιξσ μϊςια 
ςχμ ΙξιμξςΫςχμ Ακακάξσ - 
Οεοιρςεοόμαπ - Αρςοξμεοάςη για 
ρϋμδερη ςχμ δϋξ ςμημΩςχμ ςξσ 
ασςξκιμηςϊδοξμξσ. Ξι ρυεςικέπ 
ποξρτξοέπ για ςιπ ποξκαςαοκςικέπ 
μελέςεπ ζηςήθηκαμ ςξ 2015 αλλά δεμ 
καςακσοόθηκαμ λϊγχ ιεοαουικήπ 
ποξρτσγήπ. 
 
Ασςξκιμηςϊδοξμξπ ΟΩτξσ – Οϊλεχπ 
Υοσρξυξϋπ 

 
Ζ ΔιαυειοιρςικΫ ΔπιςοξπΫ ςξσ Έογξσ 
ειρηγΫθηκε ςημ Ϊμαονη μΪαπ 
διαδικαράαπ με ςη μΪθξδξ D.B.F.O. 
(ΛελΪςη – ΙαςαρκεσΫ – Υοημαςξδϊςηρη 
- ΡσμςΫοηρη) ετϊρξμ δεμ καςΪρςη 
δσμαςϊ η επάςεσνη και σπξγοατΫ 
ρσμτχμάαπ ςϊρξ με ςξμ ποξςιμηςΪξ 
επεμδσςΫ ϊρξ και με ςξ δεϋςεοξ 
ποξρτξοξδϊςη.  ΟαοΩλληλα 
απξτΩριρε μα μελεςΫρει ςοϊπξσπ 
μεάχρηπ ςξσ κϊρςξσπ καςαρκεσΫπ και 
ρσμςΫοηρηπ ςξσ, με ρςϊυξ ςη μεάχρη 
ςξσ ϋφξσπ ςχμ εςΫριχμ δϊρεχμ 
απξπληοχμΫπ. 
 
α πιξ πΩμχ ενεςΩζξμςαι εμό 
αμαμΪμεςαι η ξλξκλΫοχρη μξμικξϋ και 
θερμικξϋ πλαιράξσ για ςα Ϊογα 
ρϋμποανηπ δημϊριξσ – ιδιχςικξϋ ςξμΪα 
(PPP) πξσ Ϊυει ςεθεά απϊ ςημ ςοϊικα 
χπ ποξωπϊθερη για ςημ ποξκΫοσνη 
Ϊογχμ PPP.  
 
Ρϋμτχμα με ςξμ αουικϊ ρυεδιαρμϊ, ξ 
κσοάχπ ασςξκιμηςϊδοξμξπ θα εάμαι 
μΫκξσπ 30,5υλμ. και επιπλΪξμ 
πεοιλαμβΩμξμςαι ρςξ Ϊογξ ξι 

παοακαμπςΫοιξι δοϊμξι ςηπ Οϊληπ 
Υοσρξυξϋπ ποξπ Οχμϊ και Καςρά 
καθόπ και η ρϋμδερη Λερϊγηπ 
ρσμξλικξϋ μΫκξσπ 8 υλμ..  Ζ διΩοκεια 
ςηπ καςαρκεσΫπ θα εάμαι 4,5 υοϊμια 
και ςηπ ρσμςΫοηρηπ ςξσ 25,5 υοϊμια. 
 
ξ κϊρςξπ καςαρκεσΫπ ςξσ Ϊογξσ με 
βΩρη ςξμ αουικϊ ρυεδιαρμϊ 
σπξλξγάζεςαι ρε €275,0εκ. και ςξ 
κϊρςξπ λειςξσογάαπ/ρσμςΫοηρηπ ρςα 
€172,0 εκ. 
 
Οεοιμεςοικϊπ ασςξκιμηςϊδοξμξπ 
Κεσκχράαπ  
 

Ξ ποξςειμϊμεμξπ ασςξκιμηςϊδοξμξπ θα 
αουάζει απϊ ςημ πεοιξυΫ Γεοάξσ, θα 
ρσμδΪεςαι με ςξμ ασςξκιμηςϊδοξμξ 
Κεσκχράαπ-Κεμερξϋ ρςημ πεοιξυΫ 
Υαλεπιαμόμ, θα διΪουεςαι βϊοεια ςξσ 
ρεοάξσ και εμςϊπ ςηπ ΚακαςΩμιαπ και 
θα καςαλΫγει ρςξμ ασςξκιμηςϊδοξμξ 
Αμθξϋπξληπ-ΙξκκιμξςοιμιθιΩπ ρε 
μΫκξπ 25 υλμ. πεοάπξσ.  ΔπιπλΪξμ ςξ 
Ϊογξ θα διαλαμβΩμει και ςμΫμα ςξσ 
ασςξκιμηςϊδοξμξσ Κεσκχράαπ-
Οαλαιυχοάξσ, μΫκξσπ 7 υλμ. πεοάπξσ, 
απϊ ςξμ κϊμβξ Αμθξϋπξληπ μΪυοι ςξμ 
κϊμβξ Αμαγσιόμ.  
 
Ξ ασςξκιμηςϊδοξμξπ θα εάμαι 
ρσμξλικξϋ μΫκξσπ 32 υλμ. πεοάπξσ και 
μελλξμςικΩ θα μπξοεά μα επεκςαθεά 
και ρςιπ καςευϊμεμεπ ρΫμεοα 
πεοιξυΪπ.   Δπάρηπ θα πεοιλαμβΩμει 
ρσμδεςΫοιξσπ δοϊμξσπ ποϊρθεςξσ 
μΫκξσπ 25 υλμ. πεοάπξσ  καθόπ και 
3,2 υλμ. αρςικξϋ δοϊμξσ ρςη 
ΚακαςΩμια πΩμχ απϊ αμςάρςξιυξ 
σπξγειξπξιημΪμξ ςμΫμα ςξσ 
ασςξκιμηςϊδοξμξσ.  ξ κϊρςξπ ςξσ 
ασςξκιμηςξδοϊμξσ σπξλξγάζεςαι 
ποξκαςαοκςικΩ μα εάμαι ςηπ ςΩνεχπ 
ςχμ €390,0 εκ. πεοάπξσ.  Ξ δοϊμξπ 
Ϊυει εμςαυθεά ρςξ Διεσοχπαψκϊ Δάκςσξ 
Λεςατξοόμ (ΔΜ-) και ποξςΩθηκε 
για ρσγυοημαςξδϊςηρη απϊ 
ΔσοχπαψκΩ Ιξμδϋλια ςημ πεοάξδξ 
2014-2020 ςμΫμα ςξσ ρσμξλικΫπ 
δαπΩμηπ €70 εκ. μεςανϋ 
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ασςξκιμηςϊδοξμξσ Κεσκχράαπ-
Κεμερξϋ και λεχτϊοξσ ρεοάξσ.   

 
α καςαρκεσαρςικΩ ρυΪδια για 

ϊλεπ ςιπ τΩρειπ ρςΩληκαμ ρςξ 
Ιςημαςξλϊγιξ και ρςιπ Σπηοεράεπ για 
ςιπ δικΪπ ςξσπ μελΪςεπ. 

 
Ζ τΩρη Α΄ ατξοΩ ςξ ςμΫμα πξσ 

ρσμδΪεςαι με ςξμ ασςξκιμηςϊδοξμξ 
Κεσκχράαπ-Κεμερξϋ, εάμαι μΫκξσπ 
8υλμ. και διαλαμβΩμει 4 αμιρϊπεδξσπ 
κϊμβξσπ απϊ ςξσπ ξπξάξσπ ξ Ϊμαπ 
εάμαι κϊμβξπ  μεςανϋ 
ασςξκιμηςϊδοξμχμ και ρΫοαγγα 660 
μ..  ξ κϊρςξπ ςηπ τΩρηπ ασςΫπ 
σπξλξγάζεςαι μα εάμαι ςηπ ςΩνεχπ ςχμ 
€80 εκ..   

 

Ζ τΩρη Β΄ ατξοΩ ςημ επΪκςαρη 
ςξσ ασςξκιμηςϊδοξμξσ μΪυοι ςξμ 
στιρςΩμεμξ δοϊμξ Κεσκχράαπ-
Οαλαιυχοάξσ, εάμαι μΫκξσπ 5,7 υλμ. 
και διαλαμβΩμει 3,2 υλμ. 
σπξγειξπξιημΪμξ ςμΫμα ρςη ΚακαςΩμια 
και 3 αμιρϊπεδξσπ κϊμβξσπ.  ξ 
κϊρςξπ ςηπ τΩρηπ ασςΫπ σπξλξγάζεςαι 
ποξκαςαοκςικΩ ρε €130,0 εκ. 
πεοάπξσ.   
 

Ζ τΩρη Γ΄ ςξσ Ϊογξσ ατξοΩ ςξ 
ςμΫμα ςξσ ασςξκιμηςϊδοξμξσ 
Κεσκχράαπ – Οαλαιυχοάξσ απϊ 
Αμθξϋπξλη μΪυοι ΑμΩγσια, εάμαι 
μΫκξσπ 7 υλμ. με ςΪρρεοιπ 
αμιρϊπεδξσπ κϊμβξσπ και ςξ κϊρςξπ 
ςηπ σπξλξγάζεςαι γϋοχ ρςα €90 εκ..   

 
Ζ τΩρη Δ΄ ατξοΩ επεκςΩρειπ 

ςξσ πεοιμεςοικξϋ, αμαςξλικϊςεοα ςηπ 
τΩρηπ Α΄ μΪυοι ςη ΒιξμηυαμικΫ 
ΟεοιξυΫ Γεοάξσ, εάμαι μΫκξσπ 5 υλμ. 
πεοάπξσ, με 2 αμιρϊπεδξσπ κϊμβξσπ.  
ξ κϊρςξπ σπξλξγάζεςαι ρςα €35 εκ.. 

 
Ζ τΩρη Δ΄ ατξοΩ επΪκςαρη 

δσςικϊςεοα ςηπ τΩρηπ Γ΄ μΪυοι ςξμ 
ασςξκιμηςϊδοξμξ ΙξκκιμξςοιμιθιΩπ-
οξϊδξσπ, εάμαι μΫκξσπ 4,5 υλμ., με 2 
αμιρϊπεδξσπ κϊμβξσπ.  ξ κϊρςξπ 
σπξλξγάζεςαι ρε €55 εκ..   

Δοϊμξπ Κεσκχράαπ – Οαλαιυχοάξσ – Αγοξϋ 
 

ΔςξιμΩζξμςαι ςα καςαρκεσαρςικΩ 
ρυΪδια απϊ ιδιόςεπ μελεςηςΪπ για ςημ 
αμαβΩθμιρη ςξσ δοϊμξσ Κεσκχράαπ – 
Οαλαιυχοάξσ απϊ κϊμβξ Αμαγσάχμ  
μΪυοι ςημ ποϊρβαρη Ιαλξϋ Υχοιξϋ 
ΙλΫοξσ 12 υλμ. ρε ασςξκιμηςϊδοξμξ 4 
λχοάδχμ κσκλξτξοάαπ με παοΩκαμφη 
ξοιρμΪμχμ ςμημΩςχμ ςξσ στιρςΩμεμξσ 
δοϊμξσ.  Ζ μελΪςη Ωουιρε ςξ ΛΩιξ ςξσ 
2008 Ϊμαμςι δαπΩμηπ €326.000,00 ρσμ 
Τ.Ο.Α.. Ζ μελΪςη παοξσριΩζει 
καθσρςΪοηρη και ςα καςαρκεσαρςικΩ 
ρυΪδια ςξσ Ϊογξσ Ϊυξσμ ρςαλεά ρςξ 
μΫμα Ιςημαςξλξγάξσ και 
Υχοξμεςοάαπ ςξ ΡεπςΪμβοιξ ςξσ 2011 
και ςξ ΛΩοςιξ 2012 ρςιπ Σπηοεράεπ. ξ 
ρσμξλικϊ κϊρςξπ ςξσ Έογξσ 
αμαμΪμεςαι μα εάμαι ςηπ ςΩνηπ ςχμ €60 
εκ.. 
 
ξ ποόςξ ςμΫμα ςξσ 
ασςξκιμηςϊδοξμξσ απϊ ςξμ κϊμβξ 
Αμαγσιόμ μΪυοι ςξμ κϊμβξ 
Αμθξϋπξληπ (μΫκξσπ 7υλμ.) 
πεοιλΫτθηκε ρςξ ρσμβϊλαιξ ςξσ 
πεοιμεςοικξϋ ασςξκιμηςϊδοξμξσ 
Κεσκχράαπ. 
 
ΑμαβΩθμιρη ςξσ δοϊμξσ Κεμερξϋ – 
Ολαςοόμ  
 

ΡσμΪυιρη ςηπ μελΪςηπ για ςημ 
εςξιμαράα καςαρκεσαρςικόμ ρυεδάχμ 
για ςξμ ασςξκιμηςϊδοξμξ Κεμερξϋ - 
ΡαψςςΩ για ςημ ϊδεσρη πξσ Ϊυει 
επιλεγεά με βΩρη ςιπ ποξκαςαοκςικΪπ 
μελΪςεπ πξσ Ϊγιμαμ. Ζ μελΪςη Ωουιρε 
ρςιπ 2/11/2009 Ϊμαμςι πξρξϋ 
ρσμβξλαάξσ €820.500 + ΤΟΑ και 
ποξχθεάςαι ρε 2 τΩρειπ.  Δγκοίθηκε 
πξρϊ €200.000 + ΤΟΑ για 
απαιςήρειπ για ποϊρθεςεπ 
εογαρίεπ/αλλαγέπ.  Λέυοι 
31/12/2014 δαπαμήθηκε πξρϊ 
€583.652 πεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ 
ΤΟΑ. 

Ζ 1η τΩρη διαλαμβΩμει ςξ μΫμα 
Οξλεμιδιόμ -  Άλαρραπ (ΥΗ5-16) με 
διΩοκεια μελΪςηπ 20 μΫμεπ.  ξ κϊρςξπ 
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καςαρκεσΫπ ςηπ τΩρηπ ασςΫπ 
σπξλξγάζεςαι ρε €75,0εκ. πεοάπξσ.  
ΣπξβλΫθηκε η ποξκαςαοκςικΫ ςελικΫ 
μελΪςη για ςη τΩρη Α1 (μΪυοι ςημ 
Οαλόδια – κϊρςξπ €10 εκ.) και 
ρςΩληκε ρςξ Ιςημαςξλϊγιξ ςξ ΛΩοςιξ 
ςξσ 2013 εμό η τΩρη Α2 (κϊρςξπ €65 
εκ.) ρςΩληκε ςξμ Αϋγξσρςξ ςξσ 2013.  
ΑμαμΪμεςαι η σπξβξλΫ ποξρυεδάξσ 
ςελικΫπ μελΪςηπ.   

Ζ 2η τΩρη ατξοΩ ςξ ςμΫμα Άλαρραπ - 
ΡαψςςΩ (ΥΗ16-27) με διΩοκεια μελΪςηπ 
24 μΫμεπ. ξ κϊρςξπ ςηπ τΩρηπ ασςΫπ 
σπξλξγάζεςαι ρε €75 εκ. πεοάπξσ.  
ΑμαμΪμεςαι ρϋμςξμα η σπξβξλΫ ςξσ 2 
μΪοξσπ ποξκαςαοκςικΫπ ςελικΫπ 
μελΪςηπ και σπξλξγάζεςαι μα ρςαλεά 
ρςξ Ιςημαςξλϊγιξ ςξ ςΪλξπ ςξσ  2015. 

ξ ρσμξλικϊ κϊρςξπ καςαρκεσΫπ ςξσ 
Ϊογξσ σπξλξγάζεςαι μα εάμαι ςηπ 
ςΩνεχπ ςχμ €150 εκ. και 
ποξγοαμμαςάζεςαι η ρςαδιακΫ 
καςαρκεσΫ ςξσ αμΩλξγα με ςη 
ρσμπλΫοχρη ςχμ μελεςόμ, ςχμ 
απαλλξςοιόρεχμ και ςημ Ϊγκοιρη ςχμ 
αμαγκαάχμ πιρςόρεχμ. 
 
Ρσμδεςικϊπ δοϊμξπ Κιμαμιξϋ Κεμερξϋ με 
ςξμ ασςξκιμηςϊδοξμξ Κεμερξϋ – ΟΩτξσ 

 
Ξ ρημαμςικϊπ ασςϊπ ρσμδεςικϊπ 
δοϊμξπ εάμαι 4 λχοάδχμ κσκλξτξοάαπ 
αρςικόμ ποξςϋπχμ, μΫκξσπ 8υλμ. 
πεοάπξσ και ποξχθεάςαι ςμημαςικΩ χπ 
ενΫπ: 
 
1η τάρη 

 
H ποόςη τΩρη ςξσ Ϊογξσ, μΫκξσπ 
4,7υλμ., ρσμδΪει ςξ ΚιμΩμι και ςημ ξδϊ 
ΟΩτξσ και πεοιλαμβΩμει ςα Ϊογα 
παοξυΪςεσρηπ ςχμ ξμβοάχμ ςηπ 
εσοϋςεοηπ δσςικΫπ πεοιξυΫπ Κεμερξϋ 
(ΡΑΚΑ).  Ζ τΩρη ασςΫ καςαρκεσΩζεςαι 
ρςα πλαάρια ςχμ πιξ κΩςχ ςερρΩοχμ 
ρσμβξλαάχμ: 
 
1ξ ςμΫμα -  Δάρξδξπ ςξσ λιμαμιξϋ 

μΪυοι ςη  ΒιξμηυαμικΫ 
ΟεοιξυΫ, μΫκξσπ 2,7υλμ.:  

  
Ξι εογαράεπ Ωουιραμ ςξ 
ΔεκΪμβοιξ ςξσ 2009 και 
ρσμπληοόθηκαμ ςξμ ΛΩοςιξ 
ςξσ 2012 Ϊμαμςι δαπΩμηπ 
€23,9εκ. + Τ.Ο.Α. πεοάπξσ. 
 

2ξ ςμΫμα -  ΚιμΩμι μΪυοι ςξμ παλιϊ 
δοϊμξ Κεμερξϋ-ΟΩτξσ 
μΫκξσπ 2,0υλμ.:  

 
Ξι εογαράεπ Ωουιραμ ρςιπ 
10/1/2011 και 
ρσμπληοόθηκαμ  
5/12/2013 Ϊμαμςι δαπΩμηπ 
€25.εκ. + Τ.Ο.Α..  

 
3ξ ςμΫμα -  ΙαςαρκεσΫ αγχγξϋ 

ξμβοάχμ απϊ ΚιμΩμι μΪυοι 
ΗΩλαρρα και καςαρκεσΫ 
κσμαςξθοαϋρςη παοΩ ςξ 
Lady’s Mile.  Ξι εογαράεπ 
Ωουιραμ ρςιπ 31/12/2012 
και ρσμπληοόθηκαμ ςξμ 
ΘαμξσΩοιξ ςξσ 2014 Ϊμαμςι 
δαπΩμηπ €4,0 εκ. + Τ.Ο.Α.. 

 
   
4ξ ςμΫμα -  Κάμμη παοξυΪςεσρηπ ςχμ 

ξμβοάχμ: Ξι εογαράεπ 
Ωουιραμ ρςιπ 20/10/2014 
και αμαμΪμεςαι μα 
ρσμπληοχθξϋμ ςξ 
ΤεβοξσΩοιξ 2016 Ϊμαμςι 
σπξλξγιζϊμεμηπ δαπΩμηπ 
€6,0 εκ. + Τ.Ο.Α.. 

 
2η τάρη 

  
Ζ 2η τΩρη ςξσ Ϊογξσ ποξχθεάςαι 
ςμημαςικΩ με ςη μΪθξδξ ΛελΪςη / 
ΙαςαρκεσΫ (Design and Build) και θα 
καςαρκεσαρςεά ρςα πλαάρια ςχμ πιξ 
κΩςχ δϋξ ρσμβξλαάχμ. 
 
1ξ ςμΫμα -  ΑμαβΩθμιρη ςξσ 

Αμιρϊπεδξσ Ιϊμβξσ ςξσ 
ασςξκιμηςϊδοξμξσ Κεμερξϋ 
– ΟΩτξσ παοΩ ςξ ΜΪξ 
Μξρξκξμεάξ Κεμερξϋ. 
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 Ζ ποξκΫοσνη ποξρτξοόμ 
Ϊγιμε ρςιπ 11/1/2013 και η 
σπξβξλΫ ςξσπ Ϊγιμε ρςιπ 
17/1/2014.  Ζ εκςάμηρη 
δαπΩμηπ αμΪουεςαι ρςα €11 
εκ. και διΩοκεια ςξσ 
ρσμβξλαάξσ θα εάμαι 16 
μΫμεπ. ΣπξβλΫθηκε 
ιεοαουικΫ ποξρτσγΫ.  

 
2ξ ςμΫμα -  Ξ ΟαοΩλληλξπ δοϊμξπ με 

ςημ πεοάτοανη ςξσ 
Κιμαμιξϋ, μΫκξσπ 2,6 υλμ. 
Εηςήθηκαμ  ποξρτξοέπ 
ρςιπ 27/2/2015 ξι ξπξίεπ 
σπξβλήθηκαμ 26/6/2015. 
ξ κϊρςξπ ςξσ Ϊογξσ 
αμαμΪμεςαι μα εάμαι ςηπ 
ςΩνηπ ςχμ €17,0 εκ.. Ζ 
διΩοκεια ςξσ ρσμβξλαάξσ θα 
εάμαι 24 μΫμεπ.  
Σπξβλήθηκε ιεοαουική 
ποξρτσγη. 

 

ΑΚΚΔΡ ΔΟΘΔΣΝΔΘΡ 
ΡΞΜ ΞΛΔΑ 
ΑΜΑΟΣΝΖΡ 
ΞΔΘΙΞΣ ΔΘΙΣΞΣ 
ΡΑ ΟΚΑΘΡΘΑ ΞΣ 
ΟΠΞΨΟΞΚΞΓΘΡΛΞΣ 
ΑΜΑΟΣΝΔΩΡ 
 
KATAΡΙΔΣΑΡΘΙΔΡ ΔΠΓΑΡΘΔΡ 
 
ΛεςΩ ςημ καςακϋοχρη ςχμ 
ποξρτξοόμ και ςημ σπξγοατΫ ςχμ 
ρυεςικόμ ρσμβξλαάχμ Ωουιραμ Ϋ και 
ρσμευάρςηκαμ καςαρκεσαρςικΪπ 
εογαράεπ ρςα ακϊλξσθα Ϊογα: 
 

 ΑμαβΩθμιρη ςηπ τΪοξσραπ 
ικαμϊςηςαπ ςηπ γΪτσοαπ ςξσ 
Εσγξϋ και παοακαμπςΫοιξσ 
δοϊμξσ 

 

 ΛελΪςη και καςαρκεσΫ για ςημ 
καςεδΩτιρη και αμακαςαρκεσΫ 
δϋξ γετσοόμ ρςξ Καςρά ςηπ 
ΟΩτξσ  

 
ΟΞΚΔΞΔΞΛΘΙΑ ΙΑΘ ΑΚΚΑ  ΔΠΓΑ 
 
ΟαοΩλληλα ρσμευάρςηκαμ εογαράεπ 
πξλεξδξμικόμ Ϊογχμ και Ϊογχμ 
Ωλλχμ ςμημΩςχμ καθόπ και εογαράεπ 
ρε ξικιρμξϋπ/ρσμξικιρμξϋπ ρε ϊλεπ ςιπ 
Δπαουάεπ. 
 
α κσοιϊςεοα Ϊογα πξσ ποξχθΫθηκαμ  
εάμαι: 
 
Βελςάχρη ςηπ λεχτϊοξσ Ωτξι ςχμ 
ΒαριλΪχμ ρςημ ΟΩτξ 
 

Ξι εογαράεπ Ωουιραμ ρςιπ 23/4/2013 
και αμαμέμεςαι μα ρσμπληοχθξϋμ ςξ 
Μξέμβοιξ 2015 Ϊμαμςι πξρξϋ 
ρσμβξλαάξσ €10.483.235,00 + Τ.Ο.Α.. 
Βελςάχρη ςηπ λεχτϊοξσ Ιαοϋχμ ρςημ 
Ασγϊοξσ   
 

Ξι εογαρίεπ άουιραμ ρςιπ 16/2/2015 
και αμαμέμεςαι μα ρσμπληοχθξϋμ ςξ 
Τεβοξσάοιξ 2016 έμαμςι πξρξϋ 
ρσμβξλαίξσ €2.928.863,00 + 
Τ.Ο.Α.. 
 
ΙΣΙΚΞΤΞΠΘΑΙΔΡ ΛΔΚΔΔΡ  
 
Απξγοατή οξυαίαπ Ιίμηρηπ 
 
Λε βΩρη ςιπ μεςοΫρειπ ςξσ μΪξσ ςϋπξσ 
ασςϊμαςχμ μεςοηςόμ ςοξυαάαπ πξσ 
Ϊυξσμ εγκαςαρςαθεά ρε 44 μϊμιμα 
ρημεάα σπξλξγάζεςαι η μΪρη εςΫρια 
κσκλξτξοάα για κΩθε ςμΫμα ςξσ 
ξδικξϋ δικςϋξσ. 
 
ευμξξικξμξμικΪπ ΛελΪςεπ για ςη 
Βελςάχρη Δοϊμχμ 

 
ΔιενΩγξμςαι ςευμξξικξμξμικΪπ μελΪςεπ 
για ςη βελςάχρη δοϊμχμ και ςημ  
αμαβΩθμιρη κϊμβχμ ρε ϊλη ςημ 
Ιϋποξ. 
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ΛελΪςεπ Ανξμικόμ Τξοςάχμ 

 
ΔςξιμΩζξμςαι μελΪςεπ ανξμικόμ 
τξοςάχμ για ςη διαρςαριξλϊγηρη ςξσ 
ξδξρςοόμαςξπ ρε δοϊμξσπ. 
 
ΙσκλξτξοιακΫ ΛελΪςη Κεσκχράαπ 

 
Οοξόθηρη ςηπ σλξπξάηρηπ ςχμ 
πξοιρμΩςχμ / ειρηγΫρεχμ ςξσ 
ΞλξκληοχμΪμξσ Ρυεδάξσ 
Ιιμηςικϊςηςαπ για ςη Κεσκχράα 
(Nicosia Integrated Mobility Master 
Plan) πξσ εςξιμΩρςηκε απϊ ιδιόςεπ 
ρσμβξϋλξσπ μηυαμικξϋπ. Ρςξ ρυΪδιξ 
ανιξλξγΫθηκαμ σπαλλακςικΩ ρεμΩοια 
για ςημ πϊλη ςα ξπξάα ποξμξξϋραμ 
ποξςΩρειπ για ςξ ξδικϊ δάκςσξ, ςξ 
δάκςσξ δημϊριχμ μεςατξοόμ, δάκςσξ 
πξδηλαςξκάμηρηπ, πεζξδοξμξπξιΫρειπ 
και πξλιςικΫ ρςΩθμεσρηπ. 
 
ΙσκλξτξοιακΫ ΛελΪςη Κεμερξϋ 
 

Οοξχθξϋμςαι ξι ειρηγΫρειπ ςηπ 
κσκλξτξοιακΫπ μελΪςηπ ςηπ εσοϋςεοηπ 
αρςικΫπ πεοιξυΫπ Κεμερξϋ πξσ 
εςξιμΩρςηκε απϊ ςημ κξιμξποανάα ςχμ 
ξάκχμ νΪμχμ εμπειοξγμχμϊμχμ Colin 
Buchanan and Partners και Hughes 
Economic Planning. 
 
Έυξμςαπ χπ βΩρη ςιπ ποξςΩρειπ ςηπ 
μελΪςηπ ςξ μΫμα Οξλεξδξμάαπ και 
ΞικΫρεχπ, ρε ρσμεογαράα με ςξ ΔΫμξ 
Κεμερξϋ, εςξάμαρε ςξ ΡυΪδιξ ςξσ 
ΙΪμςοξσ Οϊληπ, η σλξπξάηρη ςξσ 
ξπξάξσ ποξχθεάςαι απϊ ςξ ΔΫμξ 
Κεμερξϋ. 
 
ΑμαμΪμεςαι εμςϊπ ςξσ 2016 μα 
ποξχθηθεά  η εκπϊμηρη μΪαπ 
κσκλξτξοιακΫπ μελΪςηπ.  Ζ μελΪςη θα 
εάμαι ςηπ μξοτΫπ ρυεδάξσ "Integrated 
Urban Transport Plan" ϊπχπ 
ρσμτχμΫθηκε μΪρα ρςα πλαάρια ςηπ 
ποχςξβξσλάαπ Jaspers ςηπ Δ.Δ. με 
Ϊμταρη ςιπ δημϊριεπ μεςατξοΪπ.  ξ 
μΫμα βοάρκεςαι ρςη διαδικαράα 
εςξιμαράαπ ςχμ εγγοΩτχμ ποξρτξοόμ 

και μϊλιπ διαςεθξϋμ ξι αμαγκαάεπ 
πιρςόρειπ θα ποξχθηθεά η μελΪςη. 
 
ΙσκλξτξοιακΫ ΛελΪςη ΚΩομακαπ 

 
Οοξχθξϋμςαι ξι ειρηγΫρειπ ςηπ 
κσκλξτξοιακΫπ μελΪςηπ ςηπ εσοϋςεοηπ 
αρςικΫπ πεοιξυΫπ ΚΩομακαπ πξσ 
εςξιμΩρςηκε απϊ ςξμ ξάκξ νΪμχμ 
εμπειοξγμχμϊμχμ Colin Buchanan and 
Partners. 
 
ΙσκλξτξοιακΫ ΛελΪςη ΟΩτξσ 

 
Οοξχθξϋμςαι ξι ειρηγΫρειπ ςηπ  
κσκλξτξοιακΫπ μελΪςηπ ςηπ εσοϋςεοηπ 
αρςικΫπ πεοιξυΫπ ΟΩτξσ πξσ 
εςξιμΩρςηκε απϊ ςημ κξιμξποανάα ςχμ 
ξάκχμ νΪμχμ εμπειοξγμχμϊμχμ Colin 
Buchanan and Partners και Hughes 
Economic Planning.  
 
ΛελΪςεπ Ισκλξτξοιακόμ Δπιπςόρεχμ 

 
ΑνιξλξγΫθηκαμ μελΪςεπ πξσ εςξάμαραμ 
ιδιόςεπ μελεςηςΪπ για ςιπ 
κσκλξτξοιακΪπ επιπςόρειπ απϊ 
μεγΩλεπ αμαπςϋνειπ.  
 
Οεοιτεοειακϊπ Έλεγυξπ ςηπ Ισκλξτξοάαπ 

 
Γάμεςαι ρσμευΫπ παοακξλξϋθηρη ςηπ 
λειςξσογάαπ ςξσ ΡσρςΫμαςξπ  
Οεοιτεοειακξϋ ΔλΪγυξσ Ισκλξτξοάαπ 
UTC/SCOOT ρε 91 πεοάπξσ 
διαρςασοόρειπ και τχςξελεγυϊμεμεπ 
διαβΩρειπ πεζόμ ςϋπξσ "ΟΔΚΘΙΑΜ" 
ρςη Κεσκχρία, Κεμερϊ και ΚΩομακα.   
 
ΡσγκεκοιμΪμα οσθμάζξμςαι ασςϊμαςα, 
παοακξλξσθξϋμςαι και ελΪγυξμςαι απϊ 
ςξ ρϋρςημα 43 
διαρςασοόρειπ/διαβΩρειπ ρςη 
Κεσκχράα, 14 ρςη Κεμερϊ και 14 ρςη 
ΚΩομακα, εμό παοακξλξσθξϋμςαι και 
ελΪγυξμςαι απϊ ςξ ρϋρςημα με 
ρςαθεοϊ κϋκλξ και υοϊμξ 8 
διαρςασοόρειπ ρςη Κεσκχράα, 10 ρςη 
Κεμερϊ και 1 ρςη ΚΩομακα. 
 
Τόςα οξυαάαπ 

 



 

Ετήσια Έκθεση Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων 2015 

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

55 

ΔιενΩγξμςαι ξι ρυεςικΪπ κσκλξτξοιακΪπ 
Ϊοεσμεπ και ρςα ρημεάα ϊπξσ 
δικαιξλξγξϋμςαι με βΩρη ςα 
απξςελΪρμαςα ςχμ  εοεσμόμ και ςα 
ρυεςικΩ κοιςΫοια τόςα ςοξυαάαπ, 
ποξχθεάςαι η εγκαςΩρςαρη μΪχμ 
μξμΩδχμ τόςχμ ςοξυαάαπ ρε 
παγκϋποια βΩρη. 
 
ΔιαβΩρειπ Οεζόμ 

 
ΔιενΩγξμςαι ξι ρυεςικΪπ 
κσκλξτξοιακΪπ Ϊοεσμεπ ρε ρημεάα 
ϊπξσ ποξςεάμξμςαι για ρΫμαμρη 
διαβΩρεχμ πεζόμ ςϊρξ ρε αρςικΪπ ϊρξ 
και ρε αγοξςικΪπ πεοιξυΪπ. Λε βΩρη ςα 
απξςελΪρμαςα ςχμ κσκλξτξοιακόμ  
εοεσμόμ και ςα ρυεςικΩ κοιςΫοια, 
ϊπξσ δικαιξλξγεάςαι, εγκοάμεςαι  η 
ρΫμαμρη διαβΩρεχμ πεζόμ ςϋπξσ 
"ΕΔΟΠΑ" και τχςξελεγυϊμεμχμ 
διαβΩρεχμ ςϋπξσ “ΟΔΚΘΙΑΜ”. 
ΞδικΫ ΑρτΩλεια 

 
Ρςα πλαάρια ςηπ ποξρπΩθειαπ για 
ρσμευΫ βελςάχρη ςξσ επιπΪδξσ 
αρτΩλειαπ ςξσ ξδικξϋ δικςϋξσ 
ποξχθξϋμςαι, μεςανϋ Ωλλχμ, ςα 
ακϊλξσθα: 
 
(α) ΛελΪςεπ για ςημ ξδικΫ αρτΩλεια 

ρε στιρςΩμεμα και μΪα ρυξλεάα, 
για ςημ ευμικΫ και ΔθμικΫ 
ΔπιςοξπΫ ΞδικΫπ ΑρτΩλειαπ 
Λαθηςόμ. 

 
(β) ΛελΪςεπ και ρυΪδια για ςημ 

εταομξγΫ μΪςοχμ 
κσκλξτξοιακΫπ ϋτερηπ ρε 
διΩτξοξσπ δοϊμξσπ. 

 
(γ) ΛελΪςεπ για ςη βελςάχρη 

μελαμόμ ρημεάχμ (black spots). 
 
Δςξιμαράα Ρυεδάχμ 

 
(α) ΙσκλξτξοιακΫ διαυεάοιρη, 

ρΫμαμρη και ρημαςξδϊςηρη 
αρςικόμ και σπεοαρςικόμ 
δοϊμχμ. 

 
(β) Διαοοϋθμιρη Ιϊμβχμ  

 
(γ) Διαμϊοτχρη ρσμβξλόμ για ςημ 

εγκαςΩρςαρη τόςχμ ςοξυαάαπ 
και ρυΪδια για ςημ εγκαςΩρςαρη 
τχςξελεγυϊμεμχμ διαβΩρεχμ 
πεζόμ ςϋπξσ "ΟΔΚΘΙΑΜ". 

 
ΙσκλξτξοιακΫ Διαυεάοιρη ΛεγΩλχμ 
Ξδικόμ και Οξλεξδξμικόμ Έογχμ 

 
Ρε ρσμεογαράα με ςξσπ Ληυαμικξϋπ 
ςχμ Ϊογχμ και ςημ Αρςσμξμάα γάμεςαι 
η κσκλξτξοιακΫ διαυεάοιρη καςΩ ςημ 
εκςΪλερη ςχμ Ϊογχμ ασςόμ καθόπ και 
Ωλλχμ πξλεξδξμικόμ Ϊογχμ. 
 
Οοξόθηρη Μξμξθεςικόμ ΟοξςΩρεχμ και 
ΛΪςοχμ 
 

(α) Ισοχςικϊπ Μϊμξπ για ςιπ 
Διεθμείπ Ρσμβάρειπ για ςημ 
Ξδική Ρήμαμρη και 
Ρημαςξδϊςηρη (Βιέμμη 1968) 

 
(β) Οοξεςξιμαράα και εταομξγΫ ςξσ 

πεοά Πϋθμιρηπ ςηπ Διακάμηρηπ 
ΟξδηλΩςχμ Μϊμξσ. 

 
 ξ ΜξμξρυΪδιξ ατξοΩ ςη 

οϋθμιρη ςηπ διακάμηρηπ ςχμ 
πξδηλΩςχμ ρςξ ξδικϊ δάκςσξ 
(δοϊμξσπ, πξδηλαςϊδοξμξσπ, 
πξδηλαςξλχοάδεπ και 
πξδηλαςξδιαδοϊμξσπ), ςιπ 
σπξυοεόρειπ ςχμ σπϊλξιπχμ 
υοηρςόμ ςηπ ξδξϋ Ϊμαμςι ςχμ 
πξδηλαςιρςόμ, καθόπ και ςξσ 
ελΩυιρςξσ απαιςξϋμεμξσ 
ενξπλιρμξϋ ςχμ πξδηλΩςχμ. 

 
 
(γ) Οοξόθηρη ςοξπξπξάηρηπ ςξσ 

πεοά ΛηυαμξκιμΫςχμ ΞυημΩςχμ 
και οξυαάαπ ΙιμΫρεχπ 
Ιαμξμιρμόμ. 

 
 Ξι αλλαγΪπ θα ατξοξϋμ καςΩ 

κϋοιξ λϊγξ ςημ ξδΫγηρη ρςξσπ 
κσκλικξϋπ κϊμβξσπ. 

 
ΡΣΜΖΠΖΡΖ ΞΔΘΙΞΣ ΔΘΙΣΞΣ  
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ξ 2015 ςξ μήμα ήςαμ σπεϋθσμξ 
για ςη ρσμςήοηρη 2.556υλμ. 
αρταλςξρςοχμέμχμ δοϊμχμ.  Ρςξμ 
αοιθμϊ ασςϊ δεμ ρσμπεοιλαμβΩμξμςαι 
ξι δοϊμξι πξσ βοάρκξμςαι ρςξ 
καςευϊμεμξ ςμΫμα ςηπ Ιϋποξσ.  
Ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ϊμχπ 522 υλμ. 
δοϊμχμ πξσ βοίρκξμςαι μέρα ρςα 
δημξςικά ϊοια, 1.670υλμ. κϋοιχμ και 
δεσςεοεσϊμςχμ δοϊμχμ πξσ 
απξςελξϋμ μΪοξπ ξδικξϋ δικςϋξσ Ϋ 
κϋοιχμ αρςικόμ λεχτϊοχμ ρε 
ρσμΪυεια σπεοαρςικόμ ξδόμ Ϋ ξδόμ 
ποξπ υχοιΩ, καθόπ και 257 υλμ. 
ασςξκιμηςϊδοξμχμ χπ ακξλξϋθχπ, 
(Κεσκχράαπ - Κεμερξϋ 82,3 υλμ., 
Κεσκχράαπ - ΚΩομακαπ 19,7 υλμ., 
Αεοξδοϊμιξ ΚΩομακαπ - ΔεκΪλειαπ - 
Οαοαλιμμάξσ 54,9 υλμ., ΚΩομακαπ - 
Ιξτάμξσ 21,7 υλμ., Κεμερξϋ - ΟΩτξσ 
61,4 υλμ. και Κεσκχράαπ - 
ΙξκκιμξςοιμιθιΩπ - ΔΪμειαπ 16,8 υλμ). 
 
Ζ ρσμςΫοηρη ςχμ ελεγυϊμεμχμ, απϊ 
ςξ μΫμα Δημξράχμ Έογχμ δοϊμχμ, 
Ϊγιμε μΪρα ρςα πλαάρια ςχμ 
διαθΪριμχμ πιρςόρεχμ.  Αοκεςξά 
δοϊμξι επιρςοόθηκαμ με ποΪμιν 
πΩυξσπ 50 υλρ. για αϋνηρη ςξσ δεάκςη 
λειςξσογικϊςηςαπ ςχμ ξδξρςοχμΩςχμ 
και για παοΩςαρη ςηπ ζχΫπ ςξσπ.  
Άλλξι επιρςοόθηκαμ ρε ασνημΪμξ 
πΩυξπ για πεοαιςΪοχ εμάρυσρη ςξσ 
ξδξρςοόμαςξπ λϊγχ ασνημΪμχμ 
τξοςάχμ.  Δπιποϊρθεςα Ϊυει 
ποξχθηθεά η διαπλΩςσμρη ςξσ 
καςαρςοόμαςξπ πξλλόμ δοϊμχμ για 
πεοαιςΪοχ βελςάχρη ςηπ ξδικΫπ 
αρτΩλειαπ. 
 
Ξι πιρςόρειπ πξσ παοαρυΪθηκαμ ςξ 
2015 για ρκξπξϋπ ρσμςήοηρηπ ήςαμ 
ϋφξσπ €17.293.570. 
 
ΟΔΠΘΞΔΘΙΖ ΡΣΜΖΠΖΡΖ ΔΠΞΛΩΜ 
 
Απϊ ςξ ρσμξλικϊ πξρϊ ςχμ 
€17.293.570 για ρσμςήοηρη 
δοϊμχμ, πξρϊ €11.842.070 
διαςΪθηκε για ςημ πεοιξδικΫ 

ρσμςΫοηρη ςξσ ξδικξϋ δικςϋξσ 
(επιρςοόρειπ με ποΪμιν /ςξπικΪπ 
αμακαςαρκεσΪπ). 
 
ξ μεγαλϋςεοξ μΪοξπ ςηπ πεοιξδικΫπ 
ρσμςΫοηρηπ αμαςΪθηκε, καςϊπιμ 
ποξρτξοόμ, ρε εογξλΩβξσπ. ξ 2015 
ρσμευάρςηκαμ / ρσμπληοόθηκαμ 
ρσμβϊλαια πεοιξδικΫπ ρσμςΫοηρηπ 
δοϊμχμ ποξηγξϋμεμχμ υοϊμχμ.    
 
ΡσμΫθηπ ΡσμςΫοηρη Δοϊμχμ 

 
ξ ρϋρςημα ρσμςΫοηρηπ δοϊμχμ 
διαλαμβΩμει,  εκςϊπ απϊ ςημ πεοιξδικΫ 
ρσμςΫοηρη, καςαγοατΫ και καςΩ 
ποξρΪγγιρη κξρςξλϊγηρη ςχμ 
απαιςξϋμεμχμ εογαριόμ ρσμΫθξσπ 
ρσμςΫοηρηπ,  καςΩ ςξ υοϊμξ ςηπ 
επιθεόοηρηπ. 
 
Απϊ ςξ 2004 δημιξσογΫθηκαμ 
νευχοιρςΩ κξμδϋλια ρσμήθξσπ 
ρσμςήοηρηπ ρςιπ επαουίεπ και για ςξ 
2015 ήςαμ ρσμξλικξϋ πξρξϋ ϋφξσπ 
€4.451.500. Ξ διαμξιοαρμϊπ έγιμε  
με βάρη ςα υιλιϊμεςοα πξσ ρσμςηοεί 
η κάθε Δπαουία .  
Όλεπ ξι πιρςόρειπ πξσ 
παοαυχοΫθηκαμ ςξ 2015 για ρκξπξϋπ 
ρσμςήοηρηπ ατξοξϋραμ μϊμξ ςιπ 
δαπάμεπ για ποξμήθεια σλικόμ και 
υοήρη μηυαμημάςχμ και δεμ 
πεοιλάμβαμαμ ςα εογαςικά, ρϋμτχμα 
με ςξ μΪξ ρϋρςημα FIMAS πξσ 
εταομϊρςηκε ρςξμ Ιοαςικϊ ξμΪα. 
 
Ξδική Ρήμαμρη 
 
ξ 2015 διαςέθηκαμ πιρςόρειπ 
ϋφξσπ €1,00 εκ. πεοίπξσ για 
ρσμςήοηρη και αμαβάθμιρη ςηπ 
ξδικήπ ρήμαμρηπ και 
ρημαςξδϊςηρηπ. Ρςιπ εογαρίεπ ασςέπ 
πεοιλαμβάμξμςαι ξι πιξ κάςχ 
εμέογειεπ: 
 

 ΡσμςΫοηρη ξδικόμ πιμακάδχμ, 
αμαβΩθμιρη ξοιζϊμςιαπ ρΫμαμρηπ 
(γοαμμΪπ) και ρημαςξδϊςηρη 
(πιμακάδεπ) 
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 ΙαςαρκεσΫ και ςξπξθΪςηρη μΪχμ 
ξδικόμ πιμακάδχμ 

 

 ΔγκαςΩρςαρη  ξοιξδεικςόμ και 
καοτιόμ (road studs) 

 

 ΙαςαρκεσΫ και εγκαςΩρςαρη 
μΪχμ διαβΩρεχμ πεζόμ 

 

 ΟοξμΫθεια και ΔγκαςΩρςαρη 
ρςηθαάχμ αρταλεάαπ ρε 
στιρςΩμεμξσπ δοϊμξσπ 

 
- ΟοξρτξοΪπ και Ρσμβϊλαια 

Ξδικόμ και ευμικόμ Έογχμ. 
 
Ξι διαδικαράεπ ποξρτξοόμ εκςΪλερηπ, 
αμΩθερηπ σπηοεριόμ και αγξοΩπ 
αγαθόμ για ξδικΩ και ςευμικΩ Ϊογα 
αμαλαμβΩμξμςαι απϊ ςξμ ΙλΩδξ 
Οοξρτξοόμ και Ρσμβξλαάχμ ςξσ 
μΫμαςξπ. 
 
Ζ εογαράα ασςΫ ατξοΩ ρςημ εςξιμαράα 
καςΩλληλχμ εγγοΩτχμ ποξρτξοόμ 
για ςημ αμΩθερη ρσμβξλαάχμ. 
Ξι διαδικαράεπ ποξεπιλξγΫπ 
εογξλΩβχμ και ρσμβξϋλχμ για 
ρσμβϊλαια ξδικόμ και ςευμικόμ Ϊογχμ 
αμαλαμβΩμξμςαι επάρηπ απϊ ςξμ 
ΙλΩδξ Οοξρτξοόμ και Ρσμβξλαάχμ. 
 
ΟαοΩλληλα ξ ΙλΩδξπ ασςϊπ εςξιμΩζει 
ποϊςσπα ρυΪδια, ποϊςσπα Ϊγγοατα 
ποξρτξοόμ και Ωλλα ποϊςσπα για 
υοΫρη απϊ ςξ μΫμα. 
 
 
ΗΑΚΑΡΡΘΑ EΠΓΑ 

 
Άουιραμ ή ρσμευίρςηκαμ  ξι εογαρίεπ 
ρςα πιξ κάςχ έογα: 
 
 
ΙαςαρκεσΫ θχοΩκιρηπ παοαλιακξϋ 
μεςόπξσ ρςξμ ΙΩςχ Οϋογξ 
 

Ξι εογαρίεπ άουιραμ ρςιπ 12/1/2015 
και ξλξκληοόθηκαμ  ρςιπ 5/7/2015 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΙΖΠΘΑ  
 
Έογα σπϊ εκςΪλερη καςΩ ςξ 2015 

 

Α/Α ΔΠΓΞ 
ΟΞΡΞ ΡΣΛΒΞΚΑΘΞΣ 

(+ Τ.Ο.Α.) € 
 

1. ΙεμςοικΪπ ΤσλακΪπ - ΟςΪοσγα 1 & 2 - Β΄ ΤΩρη 
 

9.600.000 

2. ΑπξκαςΩρςαρη ςξσ Ιςηοάξσ Οοόημ ΞθχμαμικΫπ οΩπεζαπ ρςη ΚΩομακα 
 

1.300.000 

3. ΔπΪκςαρη Γεμικξϋ Μξρξκξμεάξσ ΚΩομακαπ με ςη ΛΪθξδξ ΛελΪςη /  
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Α/Α ΔΠΓΞ 
ΟΞΡΞ ΡΣΛΒΞΚΑΘΞΣ 

(+ Τ.Ο.Α.) € 
 

ΙαςαρκεσΫ / 12εςΫ ΡσμςΫοηρη 
 

20.133.000 

4. Ρϋμπλεγμα απξθηκόμ ςξσ μΫμαςξπ Ιοαςικόμ Αγξοόμ και Οοξμηθειόμ 
 ρςξ ΡΞΟΑΕ 
 

 
530.000 

5. Ρςεγαμξπξίηρη Ξοξτόμ Οςέοσγαπ 1 και 2 ρςιπ Ιεμςοικέπ Τσλακέπ 
(ποόημ Α/5/2014, Α/12/2014) 
 

 
115.000 

6. Δογαρίεπ επιδιϊοθχρηπ ςηπ ποϊρξφηπ και μέοξπ ςηπ Βϊοειαπ ϊφηπ 
ςξσ κςιοίξσ πξσ ρςεγάζεςαι ςξ Σπξσογείξσ Δογαρίαπ και Ιξιμχμικόμ 
Αρταλίρεχμ ρςημ Κεσκχρία 
 

 
 

150.000 

7. Ιέμςοξ Σγείαπ ρςιπ Τσλακέπ (Λελέςη, Ιαςαρκεσή, Ρσμςήοηρη, 
Λεςαλλική Ιαςαρκεσή) 
 

3.400.000 

8. Μέα Λξμάδα Αιμξκάθαορηπ ρςξ Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Κεσκχρίαπ με ςη 
Λέθξδξ Λελέςη / Ιαςαρκεσή / 12εςή Ρσμςήοηρη. Ρσμςήοηρη 
Ισβεομηςικόμ Ιςηοίχμ 
 

 
 

2.200.000 

9. Αναβάθμιζη ηοσ κηιρίοσ ηης Υπηρεζίας Δμπορίοσ ηοσ Υποσργείοσ 
Δνέργειας, Δμπορίοσ και Τοσριζμού 
 

 
365.000 

10. Αναβάθμιζη ηοσ Κηηρίοσ Νομοθεζίας ηοσ Τμήμαηος ΗΜΥ 
 

116.000 
 

11. Προμήθεια Σηεγάζηρων για Σηάζεις Λεωθορείων 
 

50.000 

12. Ανέγερζη Νέοσ Κηιρίοσ ηης ΔΜΑΚ ζηην Κοθίνοσ με ηη Μέθοδο 
Μελέηη, Καηαζκεσή και 12εηής Σσνηήρηζης 
 

 
610.000 

13. Μεηαηροπή Σηέγης «Νέα Δλεούζα» ζηο Κένηρο Παροτής Υπηρεζιών 
 

418.000 
 

14. Μεηαηροπή ηοσ ΑΤΙ ζε εργαζηήρια ηοσ ΚΔΠΑ 
 

500.000 

15. Ανέγερζη Δργαζηηρίων ηης UNIFICYP ζηα Wolseley Barracks. 320.000 
 

 
 

Έογα σπϊ διαυεάοιρη  
καςΩ ςξ 2015 (Οξλσεςήπ ΡσμςΫοηρη) 

 

Α/Α ΔΠΓΞ 
ΟΞΡΞ 

Ρσμβξλαίξσ 
(+ Τ.Ο.Α.) € 

1. ΜΪξ Ιςάοιξ ςηπ Οοερβεάαπ ρςημ ΑθΫμα 
 

18.000.000 

2. ΛελΪςη – ΙαςαρκεσΫ – ΡσμςΫοηρη και Υοημαςξδϊςηρη ςχμ Γοατεάχμ 
ςηπ ΔλεγκςικΫπ Σπηοεράαπ ςηπ Δημξκοαςάαπ 
 

9.500.000 

3. Αμαβάθμιρη / αμακαίμιρη Ρσμεδοιακξϋ Ιέμςοξσ & Νεμξδξυείξσ 
«Τιλξνεμία» ρςη Κεσκχρία 
 

20.500.000 

4. Ανέγερζη Νέοσ Κσβερνηηικού Τσπογραθείοσ 
 

4.100.000 

5. Μελέηη/Καηαζκεσή/Σσνηήρηζη ηων Κενηρικών Γραθείων ηοσ 
Τμήμαηος Πολεοδομίας και Οικήζεως 
 

 
22.822.000 

6. Μεηαηροπή ηων Φαρμακεσηικών Αποθηκών για Σηέγαζη ηων 
Κενηρικών Γραθείων ηων Φαρμακεσηικών Υπηρεζιών ζηη 
Βιομητανική Περιοτή Σηροβόλοσ 
 

2.836.000 

7. Δρεσνηηικός Σηαθμός Θαλάζζιας Υδαηοκαλλιέργειας ζηο  
Μενεού 
 

1.795.000 
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Α/Α ΔΠΓΞ 
ΟΞΡΞ 

Ρσμβξλαίξσ 
(+ Τ.Ο.Α.) € 

8. Μελέηη/Καηαζκεσή/Σσνηήρηζη Κηιριακών Δγκαηαζηάζεων 
Μονάδας Αεροπορικών Δπιτειρήζεων ηης Αζησνομίας ζηο 
Αεροδρόμιο Λάρνακας 
 

 
 

7.920.000 

9. Ανέγερζη Δργαζηηρίοσ Μεηρολογίας 
 

3.500.000 

10. Αίθξσρα Δκδηλόρεχμ ρςξ Οοξεδοικϊ Λέγαοξ  
 

2.734.000 
 

11. Ιαςεδάτιρη ςξσ ποόημ Ρςοαςξπέδξσ «Οξσομάοα» ρςημ 
Ιξκκιμξςοιμιθιά και Διαμϊοτχρη ςξσ Υόοξσ με ςη Λέθξδξ 
Λελέςη – Ιαςαρκεσή και 4εςήπ Ρσμςήοηρη. 
 

 
 

770.000 

12. Δπέκςαρη Ιέμςοξσ Σπξδξυήπ και Τιλξνεμίαπ Αιςηςόμ Διεθμξϋπ 
Οοξρςαρίαπ ρςημ Ιξτίμξσ 
 

 
1.574.000 

 
Έογα σπϊ μελΪςη/ποξρτξοξδϊςηρη 
καςΩ ςξ 2015 

 

Α/Α ΔΠΓΞ 
ΟΞΡΞ 

ΔΙΘΛΖΡΖΡ 
(+ Τ.Ο.Α.) € 

1. ΜΪξ ΙςΫοιξ για ςξ Ισποιακϊ Λξσρεάξ 
 

110.000.000 

2. Δπαουιακϊ Λξσρεάξ ΟΩτξσ (Δκρσγυοξμιρμϊπ) 
 

1.170.000 

3. ΟοξρθΫκη ξοϊτξσ ρςξ Δπαουιακϊ ΔικαρςΫοιξ ΟΩτξσ 
 

5.180.000 

4. ΔπΪκςαρη .Δ.Ο. Γεμικξϋ Μξρξκξμεάξσ Κεμερξϋ 
 

1.000.000 

5. Ιαςαρκεσή Ρςεγάρςοχμ και πεζϊδοξμχμ νεμάγηρηπ ρςξμ 
Αουαιξλξγικϊ Υόοξ Θδαλίξσ 
 

 
400.000 

6. Ρςεγαμξπξίηρη Οςεοϋγχμ 1 & 2 ρςιπ Ιεμςοικέπ Τσλακέπ 
 

115.000 

7. Διαςηοηςέξ Ιςίοιξ Αμχςάςξσ Δικαρςηοίξσ (Οοϊρληφη 
Ρσμβξϋλχμ) 
 

24.000 

8. Αποκαηάζηαζη Γιαηηρηηέας Οικοδομής ζηην οδό Κινύρα 
 

900.000 

9. Αμέγεορη Οσοξρβερςικξϋ Ρςαθμξϋ Αο.1 ρςη Κεμερϊ με ςη Λέθξδξ 
Λελέςη, Ιαςαρκεσή, Ρσμςήοηρη 
 

 
5.000.000 

10. Αμέγεορη Μέξσ Ιςηοίξσ Αρςσμξμικήπ Διεϋθσμρηπ Λϊοτξσ ρςημ 
Δσοϋυξσ με ςη μέθξδξ Λελέςη, Ιαςαρκεσή, Ρσμςήοηρη 
 

 
4.000.000 

11. Αμέγεορη Αρςσμξμικήπ Διεϋθσμρηπ Αμμξυόρςξσ με ςη μέθξδξ 
Λελέςη, Ιαςαρκεσή, Ρσμςήοηρη 
 

 
5.500.000 

12. Αμέγεορη Αρςσμξμικήπ Διεϋθσμρηπ Οάτξσ (Γ’ Τάρη) με ςη 
μέθξδξ Λελέςη, Ιαςαρκεσή, Ρσμςήοηρη 

 
3.100.000 

13. Λεςαςοξπή Ξίκξσ Μξρξκϊμχμ ρε Ομεσμξμξλξγική, 
Τσμαςιξλξγική Ιλιμική ρςξ Μξρξκξμείξ Ισπεοξϋμςαπ 
 

 
2.500.000 

14. Technical and Financial reviews to support investment decisions 
on implementing prison facilities in Cyprus 
 

 
180.000 

15. Οοϊρθεςξ Ιςήοιξ ρςξ Δπαουιακϊ Δικαρςήοιξ Οάτξσ με ςη μέθξδξ 
μελέςη, καςαρκεσή, ρσμςήοηρη 
 

 
5.700.000 

16. Δμξπξίηρη αουαιξλξγικόμ υόοχμ Ιάςχ Οάτξσ 
 

3.200.000 

17. Απξκαςάρςαρη Δημξςικξϋ Ηεάςοξσ Κεσκχρίαπ με ςη μέθξδξ  
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Α/Α ΔΠΓΞ 
ΟΞΡΞ 

ΔΙΘΛΖΡΖΡ 
(+ Τ.Ο.Α.) € 

μελέςη, καςαρκεσή, ρσμςήοηρη 
 

10.900.000 

18. Απξκαςάρςαρη ςξσ εμέμξσπ Ιεπήο ρςη Κεμερϊ 
 

1.000.000 

19. Λελέςη για αμάπλαρη και ενχοαψρμϊ ςηπ πεοιξυήπ ςηπ 
Αουιγοαμμαςείαπ 
 

 
500.000 

20. Απξκαςάρςαρη Ιςηοίξσ Αουιγοαμμαςείαπ για ςημ ρςέγαρη  ςξσ 
Σπξσογείξσ Δρχςεοικόμ 
 

 
4.500.000 

 
 
 
 
 
 
Λικοϊςεοηπ κλάμακαπ Ϊογα 
σπϊ εκςΪλερη καςΩ ςξ 2015 

 
Οέοαμ ςχμ έογχμ πξσ αματέοξμςαι 
πιξ πάμχ, ξ ξμέαπ ποξχθεί ςημ 
καςαρκεσή μικοϊςεοηπ κλίμακαπ 
έογχμ διάτξοχμ Ιοαςικόμ 
Σπηοεριόμ ρε ϊλη ςημ Ιϋποξ.  α 
κσοιϊςεοα είμαι ςα ακϊλξσθα: 
 

Α/Α ΔΠΓΞ 
ΟΞΡΞ 

Ρσμβξλαάξσ 
(+ Τ.Ο.Α.) € 

1. Ιαςαρκεσή Γσμμαρςηοίξσ ρςιπ Ιεμςοικέπ Τσλακέπ 18.000 

2. 
Μξρξκξμείξ Αου. Λακαοίξσ ΘΘΘ. Αμαβάθμιρη ςηπ μξμάδαπ 
εμςαςικήπ Μξρηλείαπ Οαιδιόμ 

300.000 

3. οξπξπξιΫρειπ ρςημ Δάρξδξ ςξσ Αουηγεάξσ Αρςσμξμάαπ  139.000 

4. 

Δγκαςάρςαρη και Ρσμςήοηρη κλειρςξϋ κσκλόμαςξπ 
ςηλεϊοαρηπ CCTV ρςα Γοατεία Δλεγκςικήπ Σπηοερίαπ ςηπ 
Δημξκοαςίαπ 
 

19.000 

5. 
Οοξμήθεια και ςξπξθέςηρη κιμηςήπ επίπλχρηπ, καθιρμάςχμ, 
οξλόμ ρσρκϊςιρηπ και ρςοχμάςχμ ρςξ μέξ κςήοιξ ςηπ ΔΛΑΙ 
ρςημ Ιξτίμξσ 

18.000 

 
Έογα ρςξ Δνχςεοικϊ 
  

Ιαςά ςξ 2015 ποξχθήθηκε η 
σλξπξίηρη ςχμ πιξ κάςχ έογχμ: 
 

Α/Α ΔΠΓΞ 

ΟΞΡΞ 
ΡΣΛΒΞΚΑΘΞΣ / 

ΔΙΘΛΖΡΖ 
(ρσμπ. Τ.Ο.Α.) € 

1. 
Ξάκημα ρςξ ξπξάξ θα ρςεγαρςξϋμ κοαςικΪπ σπηοεράεπ ρςημ ΑθΫμα (Οεοάξδξπ 
ΡσμςΫοηρηπ - ελικΫ ΟαοαλαβΫ) 

7.000.000 

2. Αμαπαλαάχρη ακιμΫςξσ Ιξοχμαάξσ ρςημ ΑθΫμα (ΛελΪςη)  140.000 
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3. 
ΛεςαςοξπΪπ ρε Οοερβεάεπ ςηπ ΙσποιακΫπ Δημξκοαςάαπ (Αγάα Οεςοξϋπξλη, 
Λϊρυαπ, Μαψοϊμπι, ΒελιγοΩδι, ΛξσρκΩς, ΙξσβΪις, Μςϊυα κ.ξ.κ.) 

2.800.000 

4. 
Αμακαάμιρη / Αμαδιαοοϋθμιρη ςηπ ΟοερβεσςικΫπ Ιαςξικάαπ ςηπ ΙσποιακΫπ 
Δημξκοαςάαπ ρςημ ΑθΫμα 

2.400.000 



 

 

 


