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ΘΓΜΑ: Απάμηηζη ζε ερώηημα – παροτή διεσκριμήζεωμ
ΥΓΣ: Σξ ρπ’ αοιθμ. 20782 / 9-11-2018 έγγοαθξ ζαπ.
ε απάμηηζη ηξρ παοαπάμτ ζςεηικξύ εγγοάθξρ ζαπ, ζαπ εμημεοώμξρμε για ηα ενήπ:
Α. Διαγωμιζηική Διαδικαζία - Διεσκρίμηζη
ύμθτμα με ηη ζςεηική διακήορνη, δεμ ποξκύπηει από πξρθεμά όηι δεμ θα ηηοηθξύμ ξι
ποξθεζμίεπ άζκηζηπ έμζηαζηπ καηά ποάνηπ αομξδίξρ απξθαιμόμεμξρ ξογάμξρ. Γπξμέμτπ θα
ηηοηθξύμ ξι μόμιμεπ διαδικαζίεπ εάμ γίμει εμποόθεζμη καηάθεζη έμζηαζηπ και θα αμαμέμξρμε
ηημ έκβαζη ηηπ ποξκειμέμξρ μα ηηοήζξρμε ηα αμαγοαθόμεμα ζε αρηήμ. ε κάθε πεοίπητζη
ειδικόηεοα έςει εθαομξγή ηξ άοθοξ 3.4 ηηπ ζςεηικήπ διακήορνηπ.
Β. Σετμικά θέμαηα - Διεσκριμήζεις
Δεμ ποξβλέπεηαι ζηημ παοξύζα μελέηη μεηαλλικό πλαίζιξ (επιςειοηζιακό πλαίζιξ), τζηόζξ
ηξ θοάγμα θα ποέπει μα διαθέηει αμάλξγξ αοιθμό μεηαλλικώμ ξδηγώμ για ηημ εύκξλη
αμάπηρνη, αμάκηηζη και αμάοηηζη ηξρ ζε μεηαλλικό πλαίζιξ ώζηε ζε πεοίπητζη πξρ
μεηαγεμέζηεοα κοιθεί αμαγκαίξ, μα ποξβξύμε ζηημ ποξμήθειά ηξρ.
Με ηξμ όοξ Αζθαλή ζρζκεραζία μξείηαι η ζρζκεραζία πξρ δεμ επιηοέπει ηη διαοοξή ηξρ
είδξρπ απ’ αρηή, ηξ ποξζηαηεύει από ηη ζκόμη και ηξμ εγκλτβιζμό ύδαηξπ, ηξρ ποξζδίδει μία
ξμξιόμξοθη διάηανη εμώ είμαι ζρμάοηηζη ηξρ βάοξρπ και ηξρ όγκξρ ηξρ και ητμ βαζικώμ
αοςώμ ζρζκεραζίαπ

Για παοάδειγμα για ηξ πλτηό θοάγμα εμδεικηικά αμαθέοεηαι όηι θα μπξοξύζε μα
ζρζκεραζηεί αμά ημήμα μήκξρπ 10 έτπ 20 μέηοτμ τπ ενήπ :
Α) ζε παλέηα νύλιμη ή πλαζηική όπξρ έςει καλρθθεί πεοιμεηοικά με καηάλληλξ ρλικό
(μεβοάμη, αθοώδεπ ρλικό κ.α) πξρ θα ηξ ποξθρλάζζει από ηη ζκόμη ή και ηξ μεοό εμώ θα
δρμηηικά θα μπξοεί μα θέοει ιμάμηα ποόζδεζηπ ζηξ κάητ μέοξπ για μεγαλύηεοη ζηαθεοόηηηα
ή
Β) εμηόπ κιβτηίξρ αμξικηξύ ή κλειζηξύ ηύπξρ με ειδικέπ ςειοξλαβέπ για ηη μεηαθξοά ηξρ
ή
Γ) εμηόπ κιβτηίξρ αμξικηξύ ή κλειζηξύ ηύπξρ με ειδικέπ ςειοξλαβέπ, οξδάκια και θοέμξ
ε κάθε πεοίπητζη η αμτηέοτ αμαθξοά ζε ζρζκεραζίεπ είμαι εμδεικηική και δεμ είμαι
εναμηληηική και ζίγξροα έςει μα κάμει με ηη δρμαηόηηηα ηξρ εκάζηξηε καηαζκεραζηικξύ ξίκξρ
μα διαθέηει ηξ θοάγμα ζε ημήμαηα μήκξρπ 10 έτπ 20 μέηοτμ ηξ καθέμα, ηξ βάοξπ αμά μέηοξ
μήκξρπ, ηξ ζρμξλικό βάοξπ ηξρ ημήμαηξπ και ηξμ όγκξ πξρ καηαλαμβάμει.

Ο Αμηιδήμαρτος
Οικομομικώμ Τπηρεζιώμ

Γμμαμοσήλ Πλεσράκης

