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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ έτους 2021 
 

Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων για παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού στο 
πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 61, παρ.1, περ.β Ν.4756/2020 ώστε "να προβαίνουν σε 

ηλεκτρονική καταγραφή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων" του ΟΑΕΔ. 
 

H Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών-Β5 της Γενικής Δ/νσης Υποστήριξης του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγου 
ενδιαφερομένων για παροχή Υπηρεσιών  Μηχανικού στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 
61, παρ.1, περ.β Ν.4756/2020 περιλαμβανομένων των Υπηρεσιών γεωμετρικής και 
γεωχωρικής τεκμηρίωσης των ακινήτων ώστε "να προβαίνουν σε ηλεκτρονική 
καταγραφή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων" του Οργανισμού, για το έτος 2021 

Κ Α Λ Ε Ι  
Τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς/ανάδοχους, με εμπειρία κι εξειδίκευση στον τομέα της 
γεωμετρικής και γεωχωρικής τεκμηρίωσης ακίνητης περιουσίας (μελέτες Τοπογραφίας) και 
αντίστοιχο ιδιόκτητο εξοπλισμό συλλογής και απεικόνισης γεωχωρικών δεδομένων με σύγχρονα 
μέσα και μεθόδους (total station ακρίβειας τουλάχιστον 3’’, δορυφορικούς δέκτες GNSS, UAS 
(ΣμηΕΑ-DRONES) κ.λπ.) καθώς και τις σχετικές προς τούτο αδειοδοτήσεις (μέλους Τ.Ε.Ε., 
χειριστή UAS, ασφαλιστήριο συμβόλαιο UAS εν ισχύ κ.λπ. όπως αναλύονται κατωτέρω), που 
ενδιαφέρονται να εγγραφούν στον αντίστοιχο κατάλογο της, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο 
Πρωτόκολλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Β5 εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση 
της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) (Πληροφορίες: Βασίλειος 
Μπούρχας, τηλ. επικοιν. 2109989908) 

Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αποστολή επί αποδείξει, 
είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση b5@oaed.gr μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. 

Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του 
ενδιαφερόμενου ως εξής: 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ: 
ΟΑΕΔ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – Β5 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
«για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων για παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού στο 
πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 61, παρ.1, περ.β Ν.4756/2020 ώστε "να προβαίνουν σε 

ηλεκτρονική καταγραφή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων" του ΟΑΕΔ» 
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Η αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από όλες τις 
εγκριτικές αποφάσεις/βεβαιώσεις/αδειοδοτήσεις όπως αναφέρονται παρακάτω, καθώς και 
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί της αληθείας των δηλούμενων, υπόδειγμα της 
οποίας επίσης επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

Α. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
Πέραν των ανωτέρω στην παρούσα πρόσκληση, τίθενται οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις 
τεχνικής ικανότητας, τις οποίες πρέπει να πληρούν οι οικονομικοί φορείς για την εγγραφή τους 
στους καταλόγους: 

 Εμπειρία κατάρτισης ορθοφωτοχάρτη γεωτεμαχίων έκτασης τουλάχιστον 600 στρ. 

 Ιδιόκτητος εξοπλισμός συλλογής και απεικόνισης γεωχωρικών δεδομένων με σύγχρονα μέσα 
και μεθόδους (total station ακρίβειας τουλάχιστον 3’’, δορυφορικοί δέκτες GNSS, UAS (ΣμηΕΑ-
DRONE) κ.λπ.) 

 Σχετικές αδειοδοτήσεις: 

α) Μέλος Τ.Ε.Ε. εγγεγραμμένο σε αντίστοιχο επαγγελματικό μητρώο (στην περίπτωση 
νομικών προσώπων αφορά στον συντονιστή υπεύθυνο, τον υπογράφοντα τα διαγράμματα 
και λοιπά παραδοτέα), 

β) (άδεια) χειριστή UAS (Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών-ΣμηΕΑ-DRONE) 
αδειοδοτημένου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας(Υ.Π.Α.), 

γ) ασφαλιστήριο συμβόλαιο UAS (ΣμηΕΑ-DRONE) εν ισχύ (στο όνομα του χειριστή). 

Για την απόδειξη των ανωτέρω απαιτήσεων τεχνικής ικανότητας, απαιτείται η προσκόμιση (μαζί 
με την αίτηση, μέσα στον σφραγισμένο φάκελο) των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων/ 
βεβαιώσεων/αδειοδοτήσεων του εκάστοτε αρμόδιου Φορέα. 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας εμφαίνονται τα ακίνητα ενδιαφέροντος που τελούν στην 
ιδιοκτησία του Οργανισμού, τα εμπράγματα δικαιώματα των οποίων πρέπει να διασφαλιστούν 
εμπρόθεσμα, καθώς και η αντίστοιχη εκτιμώμενη δαπάνη των Υπηρεσιών Μηχανικού στο 
πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 61, παρ.1, περ.β Ν.4756/2020 με έμφαση στις υπηρεσίες 
γεωμετρικής και γεωχωρικής τεκμηρίωσης των ακινήτων, βάσει των οριζόμενων στην υπό 
στοιχεία ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/2017 (Β΄ 2519/20.7.2017) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών περί «Έγκρισης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και 
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147)», ιδίως δε του άρθρου ΓΕΝ.4Β «Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων 
ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης», όπως έχει εγκριθεί με τις με αρ. 2771/50/11.05.2021 και 
3530/64/22.06.2021 σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. ΟΑΕΔ. 

 
Γ. ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η ανάθεση των Υπηρεσιών Μηχανικού θα γίνει με απόφαση Διοικητή ΟΑΕΔ σε συνέχεια των ως 
άνω με αρ. 2771/50/11.05.2021, 3530/64/22.06.2021 και 4032/76/20-07-2021 σχετικών 
αποφάσεων Δ.Σ. ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 61, παρ.1 Ν.4756/2020 σε συνδυασμό με το 
άρθρο 50 Ν.4782/2021 (ισχύς από 01.06.2021 κι εξής). 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς του οικονομικού φορέα δεν συνιστά δέσμευση για 
την κατά τα ανωτέρω ανάθεση Υπηρεσιών Μηχανικού από πλευράς του Οργανισμού. 

 
Δ. ΣΚΟΠΟΣ ΚΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Οι προς ανάθεση Υπηρεσίες αποσκοπούν εν τέλει στη διασφάλιση των εμπράγματων 
δικαιωμάτων του Οργανισμού ανά την επικράτεια δεδομένων των ασφυκτικών προθεσμιών 
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του Εθνικού Κτηματολογίου, αφού μεγάλο πλήθος δικαιωμάτων οριστικοποιείται στο τέλος 
τρέχοντος έτους κι εξακολουθεί διαδοχικά στα επόμενα χρόνια. Παράλληλο σκοπό αποτελεί η 
τεκμηρίωση της ακίνητης περιουσίας στην προσπάθεια κατάρτισης της ταυτότητας της στο 
πλαίσιο της διαχρονικής παρακολούθησης της. 

Η χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης των προς ανάθεση Υπηρεσιών ορίζεται σε 2 μήνες από του 
χρόνου υπογραφής της σχετικής συμβάσεως. 

 
Δ.1 Ανάλυση Υπηρεσιών Μηχανικού περ. β), παρ. 1, άρθρου 61 Ν.4756/2020 
Για την ηλεκτρονική καταγραφή των εμπράγματων δικαιωμάτων απαιτείται η γεωμετρική και 
γεωχωρική τεκμηρίωση των ακινήτων του Οργανισμού που εμπίπτει ως επιμέρους δέσμη 
ενεργειών στο πλαίσιο των αντίστοιχων "υποστηρικτικών εργασιών", συγκεκριμένα δε αφορά 
κατά περίπτωση αποθέματος με ομοειδή χαρακτηριστικά ακίνητης περιουσίας σε ότι αφορά την 
απαίτηση ολοκλήρωσης διακριτών στοιχείων όπως αναφέρονται παρακάτω: 

Δ.1.1 Περίπτωση ΟΙΚΙΣΜΩΝ τ.ΟΕΚ όπου εκκρεμεί η έκδοση Οριστικών 
Παραχωρητηρίων (οικισμοί με ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ έκτασης 1-290 
στρεμμάτων και κατά Μ.Ο. 28,5 στρ.) 

Δ.1.2 Περίπτωση ΑΔΟΜΗΤΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ (έκτασης 0,2-38 
στρεμμάτων και κατά Μ.Ο. 7,5 στρ.) 

Δ.1.3 Περίπτωση ΑΔΟΜΗΤΩΝ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ (έκτασης 1,5-660 στρ. και 
κατά Μ.Ο. 32 στρ.) 

Δ.1.4 Περίπτωση ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΑΕΔ (ομοίως με ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ τ.ΟΕΚ 
περ. Δ.1.1) 

Δ.1.5 Περίπτωση ΟΙΚΙΣΜΩΝ τ.ΟΕΚ όπου έχουν εκδοθεί Οριστικά Παραχωρητήρια 
(ενέργειες για εγγραφή στο Κτηματολόγιο μεμονωμένων χώρων πάγιας κυριότητας 
Οργανισμού εντός των οικισμών, πλην ειδικών περιπτώσεων) 

Δ.1.6 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΔΗΛΩΣΗ στο Εθνικό Κτηματολόγιο) 
 

Δ.2. Τεχνικές Προδιαγραφές και Παραδοτέα 
Δ.2.1 Για τις περιπτώσεις Δ.1.1, Δ.1.2, Δ.1.3, Δ.1.4: 
α) Η σύνταξη πλήρους οριζοντιογραφικού και υψομετρικού διαγράμματος του 
οικισμού/γεωτεμαχίου/ακινήτου εξαρτημένου από το ΕΓΣΑ’87, σε κλίμακα 1:500, σε αναλογική 
(έντυπη) και ψηφιακή μορφή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας (δήλωση 
Ν.651/77, Κτηματολογίου, χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού κ.λπ.), που να εμπεριέχει ενδεικτικά 
αλλά όχι περιοριστικά, τα όρια της ιδιοκτησίας, το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, τα 
υλοποιημένα περιγράμματα κτιρίων, το διατρέχον ρέμα τον οικισμό -όπου τέτοιο υφίσταται- με τις 
τυχόν υφιστάμενες οριοθετήσεις του και εγκρίσεις του, τις υλοποιημένες στάθμες δαπέδων 
ισογείων και περιβάλλοντος χώρου και του ύψους των κτιρίων. Επίσης και οιοδήποτε άλλο 
στοιχείο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, είτε κατά την κρίση του Αναδόχου για την 
επίτευξη του σκοπού της Υπηρεσίας. 

β) Σύνταξη ορθοφωτοχάρτη του οικισμού/γεωτεμαχίου/ακινήτου, εξαρτημένου από το ΕΓΣΑ’87, 
σε κλίμακα 1:500, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422/2016, 
ΦΕΚ3152/Β/30-09-2016 όπως ισχύει). 

γ) Τεχνική έκθεση με αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας, πιθανών ιδιοκτησιακών αποκλίσεων 
και των τυχόν πολεοδομικών αποκλίσεων της υφιστάμενης κατάστασης των κτιρίων (πλην του 
εσωτερικού των κατοικιών) και του περιβάλλοντος χώρου του οικισμού/ακινήτου από τα 
προβλεπόμενα στα οικεία εγκεκριμένα σχέδια, κατά τις διατάξεις του νόμου 4495/2017, καθώς 
και αντίστοιχων προτάσεων θεραπείας. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω διαγράμματα θα συνταχθούν σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Επίσης τόσο η έντυπη όσο και η ψηφιακή μορφή των διαγραμμάτων που θα 
συνταχθούν, θα πρέπει να έχουν πληρότητα απολύτως συμβατή με τον ψηφιακό υποδοχέα της 
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Ελληνικό Κτηματολόγιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις (Νόμος 4409/2016, 
ΦΕΚ 136/Α άρθρο 40, και απόφαση αριθ. ΥΠΕΝ /ΔΜΕΠ/27623/1752, ΦΕΚ2216/Β’/14-06-2018, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
Το παραδοτέο των Υπηρεσιών θα είναι: 

α) το (τελικό) έντυπο και ηλεκτρονικό τοπογραφικό διάγραμμα του οικισμού/γεωτεμαχίου/ 
ακινήτου, έπειτα από την συλλογή γεωχωρικών δεδομένων υπαίθρου με σύγχρονα μέσα και 
μεθόδους, εξαρτημένων από το ΕΓΣΑ’87, πληρότητας πληροφορίας κλίμακας 1:500, για την 
ταυτοποίηση της υφιστάμενης κατάστασης με τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, 
όπου υπάρχουν, και περαιτέρω εφαρμογή των στοιχείων πολεοδομικής και ιδιοκτησιακής 
τεκμηρίωσης καθώς και συσχέτιση των κτηματογραφικών/ κτηματολογικών διαγραμμάτων (όπου 
υπάρχουν) του Εθνικού Κτηματολογίου για το εξεταζόμενο ακίνητο, επί σύγχρονου 
ορθοφωτοχάρτη εξαρτημένου από το ΕΓΣΑ’87, σε κλίμακα 1:500,  

β) η Τεχνική έκθεση με αναλυτική περιγραφή της υπηρεσίας, πιθανών ιδιοκτησιακών αποκλίσεων 
και των τυχόν πολεοδομικών αποκλίσεων της υφιστάμενης κατάστασης των κτιρίων (πλην του 
εσωτερικού των κατοικιών) και του περιβάλλοντος χώρου του οικισμού/ακινήτου από τα 
προβλεπόμενα στα οικεία εγκεκριμένα σχέδια, κατά τις διατάξεις του νόμου 4495/2017, καθώς 
και αντίστοιχων προτάσεων θεραπείας, και 
β) ο αντίστοιχα παραγόμενος Κωδικός Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) έπειτα από την 
εισαγωγή του ως άνω (ηλεκτρονικού) τοπογραφικού στον ψηφιακό υποδοχέα της Ελληνικό 
Κτηματολόγιο. 

 

Δ.2.2 Για την περίπτωση Δ.1.5: 
Η Υπηρεσία αφορά στη Δημιουργία Ψηφιακών Πολυγώνων Χώρων Πάγιας Κυριότητας 
(κατά κανόνα γεωτεμαχίων καταστημάτων κι αιθουσών συγκέντρωσης) εντός Οικισμών τ.ΟΕΚ 
με Οριστικά παραχωρητήρια, σε συνέχεια εφαρμογής και ψηφιακής διασύνδεσης σε 
περιβάλλον CAD όλων των επιμέρους διαγραμμάτων (τοπογραφικό διάγραμμα συμβολαίου 
απόκτησης γης, γενική διάταξη οικισμού, σχέδιο αρίθμησης-κλήρωσης κατά περίπτωση, 
διάγραμμα κάλυψης όπου υφίσταται, ρυμοτομικό διάγραμμα καθώς και έγχρωμο (συνιδιόκτητο) 
διάγραμμα σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών (κυρίως τις παλαιότερες συστάσεις προ έτους 
2004), ορθοεικόνα κ.ά.) του οικισμού (εργασίες ψηφιακής επεξεργασίας και σύνθεσης σε 
περιβάλλον CAD των διαθέσιμων διαγραμμάτων ανά περίπτωση οικισμού/ακινήτου 
ΟΑΕΔ/τ.ΟΕΚ) προς απόκτηση Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (Κ.Η.Δ.), με πληρότητα 
παραδοτέου διαγράμματος (κλίμακας 1:500) απαιτούμενης να στηρίξει τις περαιτέρω νομικές 
ενέργειες προς διασφάλιση της κυριότητας των ακινήτων του Οργανισμού. 

 

Το παραδοτέο της Υπηρεσίας θα είναι: 

α) το (τελικό) έντυπο (κλίμακας 1:500) και ηλεκτρονικό διάγραμμα πολυγώνων χώρων 
πάγιας κυριότητας σε οικισμούς ΟΑΕΔ/τ.ΟΕΚ όπου έχουν εκδοθεί οριστικά 
παραχωρητήρια, χωρίς συλλογή γεωχωρικών δεδομένων υπαίθρου, όπου η ταυτοποίηση της 
υφιστάμενης κατάστασης με τα εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας, όπου υπάρχουν, και 
περαιτέρω εφαρμογή των στοιχείων πολεοδομικής και ιδιοκτησιακής τεκμηρίωσης καθώς και 
συσχέτιση των κτηματογραφικών/ κτηματολογικών διαγραμμάτων του Εθνικού Κτηματολογίου 
για το εξεταζόμενο ακίνητο, επί ορθοφωτοχάρτη της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, θα γίνουν 
με γραφικό τρόπο, και 

β) ο αντίστοιχα παραγόμενος Κωδικός Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) έπειτα από την 
εισαγωγή του ως άνω (ηλεκτρονικού) τοπογραφικού στον ψηφιακό υποδοχέα της Ελληνικό 
Κτηματολόγιο. 

 

Δ.2.3 Για την περίπτωση Δ.1.6: 
Το παραδοτέο της Υπηρεσίας θα είναι το αποδεκτικό υποβολής της δήλωσης του εμπράγματου 
δικαιώματος του Οργανισμού στην πλατφόρμα του Εθνικού Κτηματολογίου. 
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Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού ( www.oaed.gr ). 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
1. Πίνακας ακινήτων ενδιαφέροντος που τελούν 

στην ιδιοκτησία του Οργανισμού τα 
εμπράγματα δικαιώματα των οποίων πρέπει 
να διασφαλιστούν εμπρόθεσμα, και 
εκτιμώμενη δαπάνη των συναφών προς 
ανάθεση Υπηρεσιών Μηχανικού 

2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οικ.φορέα 
3. Υπεύθυνη δήλωση οικ.φορέα 
 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Διοικητή ΟΑΕΔ 
2. Γραφεία Α’ & Β’ Αντιπροέδρων 
3. Γεν. Δ/ντή Υποστήριξης 
4. Προϊσταμ. Δ/νσεων Β1, Β4, Β5 
 
 

   Οι Συντάξαντες Ο Προϊστάμενος Δ/νσης 
 Τεχνικών Υπηρεσιών – Β5 

 Γ.ΚΑΠΝΙΑΖΗΣ 
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός 
 
 
   Ο.ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ     ΒΑΣ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

1. Πίνακας ακινήτων ενδιαφέροντος που τελούν στην ιδιοκτησία του Οργανισμού, τα εμπράγματα 
δικαιώματα των οποίων πρέπει να διασφαλιστούν εμπρόθεσμα, και εκτιμώμενη δαπάνη των 
συναφών προς ανάθεση Υπηρεσιών Μηχανικού 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
2. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οικ.φορέα 
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3. Υπεύθυνη δήλωση οικ.φορέα 
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