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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 287
31 Δεκεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και
άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Άρθρο 1
Αντικείμενο του φόρου
1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επι−
βάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
στα δικαιώματα της παραγράφου 2 του παρόντος, σε
ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα και ανήκουν σε
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντό−
τητες την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
2. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται στα εμπράγματα δικαιώματα
της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της
επικαρπίας, της οίκησης και της επιφάνειας επί του
ακινήτου. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται και στα εμπράγματα
ή ενοχικά δικαιώματα της αποκλειστικής χρήσης θέ−
σης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής
δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του
ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω
εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Εξαιρετικά, επιβάλλεται και
στο δικαίωμα της νομής ή οιονεί νομής, της κατοχής,
καθώς και στη δέσμευση δικαιωμάτων επί του ακινήτου
από Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο
2 του άρθρου 2.
3. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με το άθροισμα του κύριου φό−
ρου επί του κάθε ακινήτου και του συμπληρωματικού
φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων επί
των ακινήτων του υποκειμένου στο φόρο.
4. Τα δικαιώματα επί των οποίων επιβάλλεται ο
ΕΝ.Φ.Ι.Α. ετησίως είναι αυτά που υπάρχουν την 1η Ια−
νουαρίου του έτους φορολογίας, ανεξάρτητα από με−
ταβολές που τυχόν επέρχονται κατά τη διάρκεια του
έτους αυτού και ανεξάρτητα από τη μεταγραφή του
τίτλου κτήσης.
5. Για τον καθορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. λαμβάνεται υπόψη
η πραγματική κατάσταση του ακινήτου. Η πραγματική

κατάσταση του ακινήτου προκύπτει από την οριστική
εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρ−
χει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία
του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης.
Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνονται υπόψη τα
στοιχεία της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου.
Αν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει
αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο
κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην
άδεια οικοδομής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του
ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια
και η πραγματική χρήση του ακινήτου.
Άρθρο 2
Υποκείμενο του φόρου
1. Υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι κάθε πρόσωπο ή οντό−
τητα του άρθρου 1, ανάλογα με το δικαίωμα και το
ποσοστό του, και ειδικότερα:
α) Αυτός που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο από
οποιαδήποτε αιτία, από την ημερομηνία σύνταξης του
οριστικού συμβολαίου κτήσης ή από την ημερομηνία
τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης με την οποία
αναγνωρίζεται δικαίωμα ή καταδικάζεται ο δικαιοπά−
ροχος σε δήλωση βουλήσεως.
β) Ο υπερθεματιστής, από την ημερομηνία σύνταξης
της κατακυρωτικής έκθεσης.
γ) Ο κληρονόμος και ειδικότερα:
αα) Ο εκ διαθήκης κληρονόμος, εφόσον έχει δημοσι−
ευθεί διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προη−
γούμενου της φορολογίας έτους.
ββ) Ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος, εφόσον δεν έχει δη−
μοσιευθεί διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του
προηγούμενου της φορολογίας έτους.
δ) Όποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα σε ακίνητο με
οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο
θάνατος επήλθε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προ−
ηγούμενου της φορολογίας έτους.
2. Υποκείμενο του ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι και:
α) Αυτός που αποκτά δικαίωμα με προσύμφωνο αγο−
ράς, εφόσον σε αυτό προβλέπεται η κατάρτιση της
εμπράγματης δικαιοπραξίας με αυτοσύμβαση, με εξαί−
ρεση το εργολαβικό προσύμφωνο.
β) Ο δικαιούχος ακινήτου από το Δημόσιο ή τον Ορ−
γανισμό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισμό Τοπικής Αυ−
τοδιοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. και για το χρονικό διάστημα πριν
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β. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας συνιστάται
Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (Α.Υ.Σ.) για την παρα−
πομπή σε αυτό θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, με
τις οποίες ορίζονται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητές
του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
γ. Για την αναγκαιότητα θεραπείας με φάρμακα που
δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, καθώς και με φάρμα−
κα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων γνωματεύουν
επιτροπές αποτελούμενες από γιατρούς ειδικότητας
σχετικής με τη νόσο για την οποία συνταγογραφείται
το σκεύασμα, φαρμακοποιούς και ειδικούς επιστήμονες
στην οικονομική αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας ή
τα οικονομικά της υγείας του Φορέα ή ιατρούς του Ε.Σ.Υ.
ή των στρατιωτικών νοσοκομείων, με αναπληρωματικά
μέλη, η διάρκεια των οποίων θα είναι διετής. Πρόεδρος
της κάθε επιτροπής ορίζεται ένα από τα τακτικά μέλη
και γραμματεύς ένας υπάλληλος του Φορέα. Οι Επι−
τροπές συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού
Υγείας, σε αριθμό που κρίνεται απαραίτητος για την
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, με τις οποίες ορίζο−
νται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Τα ανωτέρω φάρμακα παρέχονται μόνο από τα φαρ−
μακεία του Οργανισμού ή των κρατικών νοσοκομείων.»
3. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3918/2011 (Α΄ 31)
Παράταση συμβάσεων μεταξύ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και θεραπευτών ιατρών και άλλες διατάξεις
1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 28 του ν. 3918/2011
(Α΄ 31), όπως αυτή ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται και
έχει ως ακολούθως:
«12. Συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ του
ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ και θεραπευτών ιατρών λύονται αζη−
μίως στις 31.12.2011, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι προαναφερόμενοι
ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών
Υγείας αυτού μέχρι δύο χρόνια από 1.1.2012, εφόσον
υποβάλουν δήλωση στον οργανισμό εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης
αυτής. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και
Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αμοιβής και ο
αριθμός των επισκέψεων των ιατρών από 1.12.2013. Για
την αποζημίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με
εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.
Συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και των θεραπευτών ιατρών και οι οποίες λήγουν στις
31.12.2013, παρατείνονται με τους ίδιους όρους μέχρι
και 30.3.2014.
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει
αζημίως τις συμβάσεις αυτές πριν την παρέλευση του
τριμήνου, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση των θερα−
πευτών ιατρών τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία
καταγγελίας των συμβάσεων.
Η διάταξη του εδαφίου γ΄ της παρούσας παραγράφου
έχει εφαρμογή και επί των ισχυουσών συμβάσεων.»
2. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 3918/
2011 (Α΄ 31), όπως αυτή ισχύει σήμερα, προστίθεται νέα
παράγραφος με αριθμό δεκατρία (13), με το ακόλουθο
περιεχόμενο:
«13. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και
Οικονομικών καθορίζεται, μετά από εισήγηση του Δ.Σ.,
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο αριθμός των συμβαλλόμενων ιατρών

με τον Οργανισμό, οι ειδικότητες αυτών, το ύψος της
αμοιβής τους, ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια.»
3. Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του άρθρου
31 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Δεν απαιτείται γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. για την τροποποίη−
ση απόφασης επιστημονικής διασύνδεσης Μ.Χ.Α. λόγω
αλλαγής της επωνυμίας της.» β. Η περίπτωση α΄ του
παρόντος ισχύει από την ψήφισή της.
4. Κατάργηση διάταξης της πρώτης παραγράφου του
άρθρου 29 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) − Ιατρική Περίθαλψη
μόνιμων ιατρών του ΕΟΠΥΥ στα ιδιωτικά τους ιατρεία.
Προστίθεται, νέα παράγραφος και αριθμείται δεκα−
τρία (13) στο άρθρο 28 του ν. 3918/2011, της οποίας το
περιεχόμενο έχει ως ακολούθως:
«13. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 29 του ν. 4038/
2012 (A΄ 14), με την οποία προστέθηκαν εδάφια στο
τέλος της παρ. 12 του άρθρου 28 του ν. 3918/2011, κα−
ταργείται.»
5. Αναστολή ισχύος των διατάξεων της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41)
Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1,
του τέταρτου άρθρου, του ν. 4118/2013 (Α΄ 32), αναστέλ−
λεται έως τις 31.12.2014. Η ισχύς των ως άνω διατάξεων
άρχεται από 1.1.2015. Η παρ. 1 του τέταρτου άρθρου του
ν. 4118/2013 καταργείται.
6. Έλεγχος ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Οι−
κονομικών, δύναται να εξουσιοδοτείται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., για
λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, εύ−
ρυθμης λειτουργίας του και επίσπευσης των διαδικα−
σιών αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών, στη λήψη
όλων των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να αναλαμ−
βάνονται από ιδιωτικούς ελεγκτικούς φορείς, ο πλήρης
έλεγχος των αναλυτικών παραστατικών δαπανών που
έχουν υποβάλει οι δικαιούχοι, καθώς και στην αποδο−
χή των αποτελεσμάτων που θα προκύπτουν από τους
εν λόγω ελέγχους προς αναγνώριση, εκκαθάριση και
εντολή πληρωμής τους. Ως δικαιούχοι στην παρούσα
παράγραφο, νοούνται τα φαρμακεία, οι λοιποί συμβε−
βλημένοι ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας (ιατροί,
κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια κ.λπ.), οι
φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού
και λοιπού υλικού κ.λπ.. Το σύνολο των δαπανών για
την υλοποίηση των ανωτέρω ελέγχων βαρύνει τους
δικαιούχους. Οι διατάξεις της παρούσης αφορούν τις
μη εκκαθαρισμένες οφειλές για το χρονικό διάστημα
πριν την 1η Ιανουαρίου 2013.
Άρθρο 55
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
και άλλες διατάξεις
1. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 η σύ−
ναψη Συμβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το Σύστημα ή το
Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών.
2. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 η σύνα−
ψη συμβάσεων πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς
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με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και
τον Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων
Νησιών. Από την αναστολή του προηγούμενου εδαφίου
εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες μέχρι την
9η Μαΐου 2013 είχε κατατεθεί πλήρης φάκελος για την
υπογραφή σύμβασης πώλησης.
3. Η αναστολή σύναψης συμβάσεων των δύο προη−
γούμενων παραγράφων μπορεί να αίρεται πριν από την
31η Δεκεμβρίου 2014 με απόφαση του Υπουργού Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από
γνώμη της ΡΑΕ, εκτιμώντας την πορεία του ελλείμματος
του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/
1999 και την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται
βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006.
4. Από την αναστολή της παραγράφου 1 εξαιρούνται
οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην
κ.υ.α. «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών
Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε
δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/2009), καθώς και οι
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εντάσσονται στην
κατηγορία του αυτοπαραγωγού και αποτελούν μέρος
επιχειρηματικού σχεδίου που συγχρηματοδοτείται από
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Το άρθρο 24 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202), όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του
ν. 3734/2009 (Α΄ 8), αντικαθίσταται ως εξής:
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«α. Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο − Απαίτηση ασφαλι−
στικής κάλυψης κατά συγκεκριμένων κινδύνων ή χορή−
γησης εγγυητικής επιστολής.
Το νομικό πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να χορηγη−
θεί η Άδεια Εμπορίας πρέπει να ικανοποιεί μία από τις
ακόλουθες εναλλακτικές απαιτήσεις:
αα) ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, ως ακολούθως:
Για την άδεια κατηγορίας Α,
ανάλογα με τον όγκο
πωλήσεων πετρελαιοειδών
προϊόντων κατά το προηγού−
μενο ημερολογιακό έτος
ως εξής:

Ελάχιστο
Εταιρικό
Κεφάλαιο

Όγκος Πωλήσεων
(κατά το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος)
Έως και 300.000 Μ.Τ.

500.000 ΕΥΡΩ

Από 300.000 Μ.Τ. έως και
600.000 Μ.Τ.

1.000.000 ΕΥΡΩ

Άνω των 600.000 Μ.Τ.

1.500.000 ΕΥΡΩ

Για την άδεια κατηγορίας Β1:

500.000 ΕΥΡΩ

«Άρθρο 24

Για την άδεια κατηγορίας Β2:

500.000 ΕΥΡΩ

1. Παρατείνεται μέχρι την 31.12.2015 η ισχύς της Προ−
σωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας που χορηγήθη−
κε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του
ν. 2941/2001 (Α΄ 201) στις μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες
αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286),
και περιλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της
ΔΕΗ Α.Ε., όπως αυτή ίσχυε στις 28.1.2009. Ειδικά όσον
αφορά τους θερμικούς σταθμούς των Μη Διασυνδεδε−
μένων Νησιών και την προσθήκη τηλεθέρμανσης στους
θερμικούς σταθμούς του διασυνδεδεμένου συστήματος,
η παράταση καταλαμβάνει τις οικείες μονάδες που πε−
ριλαμβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της ΔΕΗ
Α.Ε., όπως αυτή ισχύει στις 31.12.2013.
2. Στις μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. που περιλαμβάνονται
στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής και σε εκείνες στις οποίες
έχουν χορηγηθεί Άδειες Παραγωγής από την 24.1.2002
μέχρι την 28.1.2009, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί μέ−
χρι την 28.1.2009, χορηγείται μέχρι την 31.12.2015 Προσωρι−
νή Άδεια Λειτουργίας, κατά την έννοια της παραγράφου
5 του άρθρου 8 του ν. 2941/2001 (Α΄ 201).
3. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 εφαρ−
μόζονται και σε όσες από τις παραπάνω Μονάδες της
ΔΕΗ Α.Ε. έχουν μεταβιβαστεί στην εταιρεία «ΔΕΗ Ανα−
νεώσιμες Α.Ε.».
4. Η ΔΕΗ Α.Ε. και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. οφείλουν
να καταθέσουν για όλες τις μονάδες που διέπονται από
ειδικό καθεστώς προσωρινής άδειας λειτουργίας, σχε−
τικές αιτήσεις συνοδευόμενες από πλήρεις φακέλους
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
τουλάχιστον ένα (1) έτος πριν από τη λήξη της Προσω−
ρινής Άδειας Λειτουργίας.»
6. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6
του ν. 3054/2002 (Α΄ 230), όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 104 παράγραφος 1 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167),
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Για την άδεια κατηγορίας Γ:

500.000 ΕΥΡΩ

Για την άδεια κατηγορίας Δ:

500.000 ΕΥΡΩ

ββ) ασφαλιστική κάλυψη της ευθύνης του αιτούμε−
νου τη χορήγηση άδειας εμπορίας κατά κινδύνων από
την επιβολή διοικητικών προστίμων κατά την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία λόγω: i) μη τήρησης των όρων
και προϋποθέσεων της αδειοδότησης, ii) διακίνησης μη
κανονικού καυσίμου, iii) συνέχισης της δραστηριότητας
μετά τη λήξη της άδειας εμπορίας ή την ανάκληση
αυτής και iv) μη τήρησης των αποθεμάτων έκτακτης
ανάγκης, με ασφαλισμένο κεφάλαιο ποσό ίσο με το
κατά τις ανωτέρω διακρίσεις ελάχιστο εταιρικό κεφά−
λαιο. Αντί της ανωτέρω ασφαλιστικής κάλυψης είναι
δυνατή η παροχή εγγυητικής επιστολής, που πληροί
τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρ−
θρου 25 του π.δ. 118/2007, αναλόγως εφαρμοζομένων,
με την οποία ο εκδότης της εγγυάται την καταβολή
προς το Ελληνικό Δημόσιο οποιουδήποτε ποσού μέχρι
ποσού που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ελάχιστο εταιρι−
κό κεφάλαιο, για την εξόφληση των απαιτήσεων υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος του αιτούμενου
τη χορήγηση άδειας εμπορίας από την επιβολή των
ανωτέρω διοικητικών προστίμων. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής
της παρούσας υποπερίπτωσης ββ΄ αναφορικά με την
ασφαλιστική κάλυψη και τη διάρκεια, το περιεχόμενο,
τις προϋποθέσεις κατάπτωσης και τη συμπλήρωση της
εγγυητικής επιστολής.»
7. Παρατείνονται μέχρι την εγκατάσταση του πλειο−
δότη που θα αναδειχθεί κατόπιν διενέργειας ανοιχτού
διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, που θα προκηρύξει
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής

