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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 

  

Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΚΙΛΚΙ    
ΔΑΑΡΦΔΙΟ ΚΙΛΚΙ   

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΝ 

ΓΙΑ ΣΗ ΛΗΧΗ ΔΓΓΡΑΥΩΝ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΩΝ  
ΤΝΣΗΡΗΗΗ ΔΑΙΚΟΤ ΟΔΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΚΑΙ ΥΡΤΓΑΝΔΤΔΩΝ ΑΝΣΙΠΤΡΙΚΟΤ  

ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΔΡΙΟΦΗ ΔΤΘΤΝΗ ΔΑΑΡΦΔΙΟΤ ΚΙΛΚΙ ΔΣΟΤ 2014 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: Μέυοι 10.000,00 (με Υ.Π.Α.) 

 
Ο ΔΑΑΡΦΗ ΚΙΛΚΙ 

 
Αμακξιμόμει ςη λήφη ρτοαγιρμέμχμ εγγοάτχμ ποξρτξοόμ άμεσ δημξποαρίαπ, ρϋμτχμα με 

ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 3 ςξσ αοθ. 9 ςξσ Π.Δ. 437/81, για ςημ εκςέλερη με ασςεπιρςαρία δια μι-

κοξεογξλαβιόμ, ςχμ εογαριόμ: «σμςήοηρη Δαρικξύ Οδικξύ Δικςύξσ και τοσγαμεύρειπ α-

μςιπσοικξύ δικςύξσ πεοιξυήπ εσθύμηπ Δαραουείξσ Κιλκίπ έςξσπ 2014» με ςξ ρϋρςημα ποξ-

ρτξοάπ εμιαίξσ πξρξρςξϋ έκπςχρηπ επί ςχμ ςιμόμ ςξσ ςιμξλξγίξσ ςχμ εογαριόμ ςηπ μελέςηπ ρε 

ρσμπληοχμέμξ έμςσπξ ςηπ σπηοερίαπ. Η εκςέλερη ςχμ εμ λϊγχ εογαριόμ  θα αμαςεθεί ρςξ μει-

ξδϊςη πξσ θα δόρει ςη μεγαλϋςεοη έκπςχρη. Η ρσμξλική δαπάμη ςχμ εογαριόμ πξσ θα εκςε-

λερςξϋμ θα αμέλθει μέυοι ςξ πξρϊ ςχμ 10.000,00 € (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ΥΠΑ).  

Η εκςέλερη ςχμ εογαριόμ θα γίμει καθ’ σπϊδεινη και με ασςεπιρςαρία απϊ ςξ Δαραουείξ Κιλκίπ. 

Η έγκοιρη ςχμ ποχςξκϊλλχμ παοαλαβήπ θα γίμει απϊ ςη Δ/μρη Δαρόμ Κιλκίπ. 

Η διαδικαρία ςηπ λήφηπ ςχμ εγγοάτχμ ποξρτξοόμ είμαι ξι παοακάςχ :  

 

Άοθοξ 1 : Ιρυύξσρεπ διαςάνειπ και ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ  

Ο διαδικαρία, η ρϋμβαρη και ϊςι άλλξ έυει ρυέρη με ςημ εκςέλερη και ςημ παοαλαβή ςχμ εογα-

ριόμ διέπξμςαι απϊ : 

1.  Σιπ διαςάνειπ ςξσ Π.Δ. 437/81 (ΥΔΚ Α΄ 120/1981). 

2. Σημ αοιθ. 3906/4-4-2014 απϊταρη ςηπ Δ/μρηπ Δαρόμ Κιλκίπ, πεοί έγκοιρηπ ςηπ Μελέςηπ 

«σμςήοηρη Δαρικξϋ Οδικξϋ Δικςϋξσ και τοσγαμεϋρειπ αμςιπσοικξϋ δικςϋξσ πεοιξυήπ εσθϋμηπ 

Δαραουείξσ Κιλκίπ έςξσπ 2014». 

 

Άοθοξ 2 : Καθξοιρμόπ ςξσ διαδικαρίαπ 

Η διαδικαρία λήφηπ ςχμ εγγοάτχμ ποξρτξοόμ θα γίμει ρςα γοατεία ςξσ Δαραουείξσ Κιλκίπ 

εμόπιξμ ςηπ αομϊδιαπ επιςοξπήπ λήφηπ εγγοάτχμ ποξρτξοόμ, πξσ ξοίρθηκε με ςημ αοιθμ. 

6062/20-05-2014 απϊταρη ςξσ Δ/μςή Δαρόμ Ν. Κιλκίπ, ςημ 26-08–2014, ημέοα Σοίςη και όοα 

10:00 π.μ. (λήνη επίδξρηπ ποξρτξοόμ). 

ε πεοίπςχρη πξσ η διαδικαρία απξβεί άγξμη ή αρϋμτξοη για ςξ Δλλημικϊ Δημϊριξ θα επαμα-

λητθεί με ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ ρςξμ ίδιξ ςϊπξ και όοα ςημ 02–09–2014, ημέοα Σοίςη και υχοίπ 

άλλη έκδξρη απϊταρηπ ή δημξρίεσρηπ. 

Κιλκίπ, 12-08-2014 
 

Αοιθ. Ποχς.:  9963   

ΑΓΑ: ΒΣΩΓΟΡ1Υ-ΚΞΟ 

ΑΓΑΜ: 14PROC002236801 2014-08-12 
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Άοθοξ 3 : Φοημαςξδόςηρη ςχμ εογαριώμ– Πληοχμή αμαδόυξσ – Κοαςήρειπ. 

Η δαπάμη πξσ θα ποξκληθεί θα καλστθεί απϊ ςιπ πιρςόρειπ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ Δημξρίχμ Δπεμ-

δϋρεχμ, ςξσ έογξσ 2014ΔΠ50800003 ςηπ ΑΔΠ 508, ή ξπξιαρδήπξςε άλληπ πηγήπ υοημαςξδϊςη-

ρηπ και σπϊκειςαι ρε κοαςήρειπ, πξσ ποξβλέπξμςαι για ςα έογα ασςά, καθόπ και ρςημ καςαβξλή 

τϊοξσ ειρξδήμαςξπ. Δπίρηπ ξ αμάδξυξπ θα καςαβάλλει κοάςηρη 6‰ ποξ Υ.Π.Α. σπέο Δικαιχ-

μάςχμ Γεχςευμικόμ (αοθ. 8 παο. 2 ςξσ Ν. 2342/1995) με καςάθερη ρςξμ ΚΑΔ 3425 ρε ξπξιαδή-

πξςε Δ.Ο.Τ.  

Η εκςέλερη ςχμ εογαριόμ θα γίμει με ασςεπιρςαρία διά μικοξεογξλαβιόμ (αοθ. 9 ςξσ Π.Δ. 

437/81) και δεμ θα καςαβληθεί εογξλαβικϊ ϊτελξπ επειδή ποϊκειςαι για εογαρίεπ εκςελξϋμεμεπ 

με ασςεπιρςαρία ρϋμτχμα με ςξ Π.Δ. 437/81, ρϋμτχμα με ςημ αοιθ. 36454/13-05-2014 εγκϋ-

κλιξ ςηπ Γεμικήπ Δ/μρηπ & Αγοξςικόμ Τπξθέρεχμ ςηπ Α.Δ.Μ.Θ.. 

Ο αμάδξυξπ θα πληοχθεί αμάλξγα με ςιπ μξμάδεπ εογαρίαπ πξσ θα εκςελέρει μεςά απϊ εμςξλή 

ςξσ επιβλέπξμςα Δαρξλϊγξσ ή Δαρξπϊμξσ ςηπ Τπηοερίαπ μαπ και ϋρςεοα απϊ ςημ παοαλαβή 

απϊ ςημ αομϊδια επιςοξπή και έγκοιρη ςξσ ποακςικξϋ παοαλαβήπ ςχμ εκςελερμέμχμ εογαριόμ 

απϊ ςημ Δ/μρηπ Δαρόμ Κιλκίπ. 

Ο Υ.Π.Α. βαοϋμει ςξμ κϋοιξ ςξσ έογξσ και καςαβάλλεςαι ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ 

μαζί με ςιπ πιρςξπξιήρειπ ςχμ εογαριόμ. 

Δεμ θα καςαβληθεί ποξκαςαβξλή ρςξμ μειξδϊςη πξσ θα αμαλάβει ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ. 

 

Άοθοξ 4 : Πεοίληφη αμακξίμχρηπ - Πληοξτξοίεπ. 

Οι εμδιατεοϊμεμξι, μπξοξϋμ μα ποξμηθεσςξϋμ ςημ παοξϋρα Αμακξίμχρη – σγγοατή Τπξυοεό-

ρεχμ, καθόπ και ςξ έμςσπξ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ, ςξ ξπξίξ θα δίμεςαι ποχςϊςσπξ, απϊ 

ςξ γοατείξ ςξσ Σμήμαςξπ Δκςέλερηπ Δαρξςευμικόμ Έογχμ ςξσ Δαραουείξσ Κιλκίπ, ξδϊπ 21ηπ Ι-

ξσμίξσ 207, 3ξπ ϊοξτξπ (ςηλέτχμξ: 2341022400, αομϊδιξπ κ. Γ. Καγιάμμηπ ή Φ. Ρακιςζϊπξσλξπ), 

καςά ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ και ςξ αογϊςεοξ μέυοι ςημ ποξηγξϋμεμη ημέοα διεναγχγήπ 

ςηπ διαδικαρίαπ λήφηπ ςχμ ποξρτξοόμ. 

Πεοίληφη ςηπ παοξϋρηπ θα αμαοςηθεί ρςξμ Πίμακα Αμακξιμόρεχμ ςξσ Δαραουείξσ Κιλκίπ, ρςα 

Δαραουεία Γξσμέμιρραπ, Λαγκαδά, Θερραλξμίκηπ, ιδηοξκάρςοξσ και εοοόμ, ρςξ διαδικςσακϊ 

ςϊπξ  Διαϋγεια, ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ και ρςξσπ 

Δήμξσπ Κιλκίπ και Παιξμίαπ ςηπ Π.Δ. Κιλκίπ. 

 

Άοθοξ 5 : Σευμική Πεοιγοατή 

Οι εογαρίεπ πξσ θα εκςελερθξϋμ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ αμεκςέλερςεπ εογα-

ρίεπ ςηπ εγκεκοιμέμηπ, με ςημ αοιθ. 3906/4-4-2014 απϊταρη Δ/μρηπ Δαρόμ Κιλκίπ, ξοιρςικήπ 

μελέςηπ με ςίςλξ «Συμτήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου και φρυγαμεύσεις αμτιπυρικού δικτύ-

ου περιοχής ευθύμης Δασαρχείου Κιλκίς έτους 2014» και ατξοξϋμ ςξ δαρικϊ και αμςιπσοικϊ 

δίκςσξ ρε ϊλη ςημ πεοιξυή εσθϋμηπ ςξσ Δαραουείξσ Κιλκίπ, ρσμξλικξϋ μήκξσπ 1.376,188 υιλιξ-

μέςοχμ. 

Οι εογαρίεπ θα εκςελερθξϋμ ρϋμτχμα με ςιπ παοακάςχ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ: 

1. Οι εογαρίεπ ιρξπέδχρηπ καςαρςοόμαςξπ και καθαοιρμξϋ ςάτοχμ θα ποαγμαςξπξιηθξϋμ με 

διαμξοτχςήοα ξ ξπξίξπ θα είμαι απαοαίςηςα ιππξδϋμαμηπ άμχ ςχμ 120 ίππχμ και θα δια-

θέςει εμποϊρθιξ μαυαίοι. ε πεοίπςχρη πξσ απαιςηθεί η σλξπξίηρη εογαριόμ άορηπ καςα-
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πςόρεχμ ασςέπ μπξοεί μα εκςελερςξϋμ με ςη υοήρη τξοςχςή ή ποξχθηςή γαιόμ εάμ δεμ 

επαοκεί η υοηριμξπξίηρη ςξσ εμποϊρθιξσ μαυαιοιξϋ ςξσ διαμξοτχςή.  

2. Δπειδή ξι εογαρίεπ  ατξοξϋμ ποχςίρςχπ ςημ πσοξποξρςαρία και ακξλξϋθχπ ςημ διαυείοιρη 

ςχμ δαρόμ και δαρικόμ εκςάρεχμ ςηπ πεοιξυήπ εσθϋμηπ ςηπ, η σπηοερία έυει ςξ δικαίχμα 

ετϊρξμ καςά ςημ κοίρη ςηπ ξι εογαρίεπ καθσρςεοξϋμ, μα σπξυοεόρει ςξμ αμάδξυξ μα υοη-

ριμξπξιήρει επιπλέξμ μηυαμήμαςα για ςημ επίρπεσρη ςηπ ξλξκλήοχρηπ ςχμ εογαριόμ. Ο 

αμάδξυξπ θα έυει ςημ σπξυοέχρη μεςά απϊ εμςξλή ςηπ Τπηοερίαπ μα μεςατέοει ςα μηυαμή-

μαςα ρε ϊπξια πεοιξυή ςξσ ζηςηθεί. 

3. ε καμία τάρη ςχμ εογαριόμ δεμ θα κλείμξσμ (δεμ θα απξκϊπςεςαι η κσκλξτξοία) ξι αμςι-

πσοικξί δοϊμξι και ζόμεπ, ςα δε ποξψϊμςα εκρκατόμ θα διαμξοτόμξμςαι όρςε μα μημ πα-

οακχλϋξσμ ςημ κσκλξτξοία ςχμ ξυημάςχμ και ςα ποαμή θα διαμξοτόμξμςαι πλήοχπ. Δπί-

ρηπ εμςϊπ ςηπ ημέοαπ θα ξλξκληοόμεςαι η εογαρία ρσμςήοηρηπ ρςξ ςμήμα πξσ ρσμςηοείςαι 

ποξκειμέμξσ μα απξτεσυθεί η παοαμξμή ρχοόμ υόμαςξπ επί ςξσ καςαρςοόμαςξπ ςξσ δοϊ-

μξσ πξσ καςά ςημ διάοκεια ςηπ μϋκςαπ είμαι δσρδιάκοιςξ απϊ ςξσπ ξδηγξϋπ ςχμ ξυημάςχμ 

και πεοικλείει μεγάλξσπ κιμδϋμξσπ γι’ ασςξϋπ και ςα ξυήμαςά ςξσπ. 

4. Η ιρξπέδχρη και μϊοτχρη ςξσ καςαρςοόμαςξπ ςχμ δοϊμχμ θα γίμεςαι ρε ϊλξ ςξ πλάςξπ 

ςξσ, υχοίπ μα μέμει αμάυχμα ρςημ άκοη ποξπ ςα καςάμςη ασςξϋ (ρειοάδι). 

5. Ο καθαοιρμϊπ και η μϊοτχρη ςχμ ςάτοχμ θα γίμει με ςέςξιξ ςοϊπξ όρςε μεςά ςημ μϊοτχρη 

ασςξϋ ςξ βάθξπ ςηπ ςάτοξσ μα είμαι ςξσλάυιρςξμ 0,40 μέςοα. Σα ποξψϊμςα απϊ ςξμ καθαοι-

ρμϊ και μϊοτχρη ςχμ ςάτοχμ θα διαρκξοπίζξμςαι ξμξιϊμξοτα ρςξ καςάρςοχμα και ςα 

υξμδοά σλικά θα απξμακοϋμξμςαι. ε καςάλληλεπ θέρειπ (ρςοξτέπ, ελιγμξϋπ κλπ.) θα δίμε-

ςαι ποξρξυή όρςε ξι ςάτοξι μα διαμξοτόμξμςαι έςρι όρςε μα ξδηγξϋμ ςα ϊμβοια ϋδαςα ε-

κςϊπ καςαρςοόμαςξπ δοϊμξσ. 

6. Ο καθαοιρμϊπ ςχμ αμςιπσοικόμ ζχμόμ θα γίμεςαι έςρι όρςε μα απξμακοϋμεςαι απ’ ασςέπ 

κάθε εϋτλεκςη τοσγαμόδη βλάρςηρη και θα δίμεςαι ποξρξυή όρςε ασςέπ μα είμαι ποξρπε-

λάριμεπ απϊ ςα πσοξρβερςικά ξυήμαςα και ςα ξυήμαςα ςηπ Δαρικήπ Τπηοερίαπ. ςξ καθαοι-

ρμϊ ςχμ αμςιπσοικόμ ζχμόμ θα λαμβάμξμςαι σπϊφη ςα γεχμεςοικά ρςξιυεία κάθε ζόμηπ 

όρςε ασςή αμάλξγα με ςξ πλάςξπ ςηπ, ςη θέρη ςηπ ρςξ υόοξ (καςά μήκξπ πλαγιόμ, οαυόμ 

κλπ.) και ςξ ρκξπϊ για ςξμ ξπξίξ καςαρκεσάρθηκε, μα ποξρτέοει ςα μέγιρςα ρςημ αμςιπσ-

οική ποξρςαρία ςξσ δάρξσπ. Διδικά ρςιπ ζόμεπ με ανξμικέπ κλίρειπ άμχ ςξσ 10 % θα ποέπει 

μα δίμεςαι ποξρξυή όρςε ςα ϊμβοια ϋδαςα μα ξδηγξϋμςαι εκςϊπ ασςόμ. 

7. Δπί ςξσ καςαρςοόμαςξπ ςχμ δοϊμχμ – αμςιπσοικόμ ζχμόμ, ρςημ αουή και ρςξ ςέλξπ ςξσ 

εκάρςξςε ςμήμαςξπ ϊπξσ θα ποαγμαςξπξιξϋμςαι ξι εογαρίεπ ρσμςήοηρηπ, θα ςξπξθεςξϋμςαι 

ειδικά ποξειδξπξιηςικά ρήμαςα. 

8. Η άορη ςχμ καςαπςόρεχμ θα γίμει με μεςατξοά ρε ξπξιαδήπξςε απϊρςαρη και απϊθερη ρε 

θέρειπ έγκοιρηπ ςηπ σπηοερίαπ ςχμ ποξψϊμςχμ καςάπςχρηπ ποξπ καςαρκεσή ή ρσμπλήοχρη 

επιυχμάςχμ ή ποξπ ποξρχοιμή απϊθερη ή ποξπ ξοιρςική απξμάκοσμρη εκςϊπ ςξσ καςα-

ρςοόμαςξπ, πεοιλαμβαμξμέμηπ και ςσυϊμ εκθάμμχρηπ ή και εκοίζχρηπ δέμςοχμ ξπξιαρδή-

πξςε πεοιμέςοξσ και απξμάκοσμρήπ ςξσπ απϊ ςξ καςάρςοχμα ςξσ δοϊμξσ. 

 

Άοθοξ 6 : Σιμξλόγιξ εογαριώμ 

Ωπ ςιμέπ εκκίμηρηπ ξοίζξμςαι ξι ςιμέπ ςξσ Σιμξλξγίξσ Δταομξγήπ ςχμ εογαριόμ ςηπ εγκεκοιμέ-

μηπ μελέςηπ, βάρει ςηπ αοιθ. 3906/4-4-2014 απϊταρηπ ςηπ Δ/μρηπ Δαρόμ Κιλκίπ: 
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α/α Δίδξπ Δογαρίαπ 
α/α 

Σιμξλξγίξσ 

Άοθοξ Αμα-

θεώοηρηπ 

ΑΣΔΟ 

Μξμάδα 

Σιμή 

Μξμάδαπ 

ρε € 

1 
Ιρξπέδχρη καςαρςοόμαςξπ 

(εογαρία διαμξοτχςήοα) 
- 1140α 

ςεςοαγχμικϊ 

μέςοξ 

(m2) 

0,032 

2 

Καθαοιρμϊπ και Μϊοτχρη 

ςάτοξσ ςοιγχμικήπ διαςξμήπ  

(εογαρία διαμξοτχςήοα) 

Α-14 ΟΔΟ-1310 
ςοέυξμ μέςοξ 

(m) 
0,114 

3 
Άορη καςαπςόρεχμ για κάθε 

είδξπ εδάτξσπ 
Α-16 ΟΔΟ-1420 

κσβικϊ μέςοξ 

(m3) 
1,20 

 

Σξ ρϋρςημα ποξρτξοάπ θα γίμει με ςημ σπξβξλή εμιαίξσ πξρξρςξϋ έκπςχρηπ για ϊλεπ ςιπ εογα-

ρίεπ, ρε ακέοαιεπ μξμάδεπ επί ςξσ αμχςέοξσ ςιμξλξγίξσ, ρε έμςσπξ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ 

πξσ θα υξοηγηθεί απϊ ςημ Τπηοερία.  

Λόγχ ςηπ αμαγκαιόςηςαπ ςηπ άμερηπ εκςέλερηπ ςχμ εμ λόγχ εογαριώμ για ςημ καλύςεοη 

ποξρςαρία ςχμ δαρικώμ ξικξρσρςημάςχμ ςηπ πεοιξυήπ εσθύμηπ ςηπ σπηοερίαπ μαπ, ςξ είδξπ 

και ξι ρσμξλικέπ πξρόςηςεπ ςχμ εογαριώμ πξσ θα εκςελερςξύμ, θα ιεοαουηθξύμ ρςα πλαί-

ρια ςηπ εγκεκοιμέμηπ μελέςηπ καςά ςημ κοίρη ςηπ σπηοερίαπ με κοιςήοιξ ςημ αμςιπσοική 

θχοάκιρη ςχμ δαρώμ και δαρικώμ εκςάρεχμ ςηπ πεοιξυήπ εσθύμηπ ςξσ Δαραουείξσ Κιλκίπ 

και θα καθξοιρςξύμ αμάλξγα με ςημ έκπςχρη πξσ θα επιςεσυθεί ρςξ διαγχμιρμό και ρε κα-

μία πεοίπςχρη δεμ θα σπεοβξύμ ςιπ ρσμξλικέπ αμεκςέλερςεπ πξρόςηςεπ πξσ πεοιλαμβάμξ-

μςαι ρςημ  εγκεκοιμέμη μελέςη ςξσ έογξσ και υχοίπ μα γίμει σπέοβαρη ςξσ αμώςεοξσ ξοίξσ 

ςηπ εγκεκοιμέμηπ για ςξ ρκξπό ασςό πίρςχρηπ ςχμ 10.000,00 εσοώ με Υ.Π.Α..  

Δάμ κοιθεί αμαγκαίξ, ξοιρμέμα είδη εογαριόμ (π.υ. καθαοιρμϊπ και μϊοτχρη ςάτοξσ ςοιγχμι-

κήπ διαςξμήπ ή άορη καςαπςόρεχμ) μπξοεί μα μημ εκςελερςξϋμ καθϊλξσ, ποξκειμέμξσ μα εκςε-

λερςξϋμ εογαρίεπ  ιρξπέδχρηπ καςαρςοόμαςξπ και τοσγαμεϋρεχμ πξσ θα θεχοηθξϋμ ποόςηπ 

ποξςεοαιϊςηςαπ. 

 

Άοθοξ 7 : Δικαιξύμεμξι ρσμμεςξυήπ ρςη διαδικαρία. 

ςη διαδικαρία δικαιξϋμςαι μα ρσμμεςάρυξσμ: 

1. Μεμξμχμέμεπ εογξληπςικέπ επιυειοήρειπ: 

α.   Δγγεγοαμμέμεπ 

α1. ρςξ Μηςοόξ Δογξληπςικόμ Δπιυειοήρεχμ πξσ ςηοείςαι ρςη ΓΓΔΔ ςξσ ΤΠΔΦΩΔΔ ετϊ-

ρξμ αμήκξσμ ρε ξπξιαδήπξςε ςάνη για έογα καςηγξοίαπ ΠΡΑΙΝΟΤ ρςελευχμέμεπ 

απϊ Δαρξλϊγξ ή Δαρξπϊμξ ή 

α2.  ρςξ Μηςοόξ Δογξληπςικόμ Δπιυειοήρεχμ πξσ ςηοείςαι ρςη ΓΓΔΔ ςξσ ΤΠΔΦΩΔΔ ετϊ-

ρξμ αμήκξσμ ρε ξπξιαδήπξςε ςάνη για έογα καςηγξοίαπ ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

β. Δογξλήπςεπ Δημξρίχμ Δαρξςευμικόμ Έογχμ (ΔΔΔΔ), ετϊρξμ αμήκξσμ ρςημ Α΄ και Β΄ ςά-

νη, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 16 και 17 ςξσ ΠΔ 437/81 και ςηπ αοιθ. 107987/1341/26-03-

2014-(ΥΔΚ:964/Β/16-04-2014) Τπξσογικήπ Απϊταρηπ για ςξμ ξοιρμϊ ςξσ ρσμςελερςή Μ 

πξσ υοηριμξπξιείςαι για ςημ εταομξγή ξοιρμέμχμ διαςάνεχμ ςξσ Π.Δ.437/81 για ςξ έςξπ 

2014. 
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γ. Δογξληπςικέπ επιυειοήρειπ εγγεγοαμμέμεπ ρςα Νξμαουιακά Μηςοόα για έογα ξδξπξιίαπ 

ή υχμαςξσογικόμ πξσ μξμιμξπξιξϋμ ςημ ρσμμεςξυή ςξσπ. 

2. Κξιμξποανίεπ Δογξληπςικόμ Δπιυειοήρεχμ ςχμ παοαπάμχ πεοιπςόρεχμ α και β ρε ξπξι-

ξμδήπξςε ρσμδσαρμϊ μεςανϋ ςξσπ, σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ άοθοξσ 2 παο. 7 ςξσ Π.Δ. 609/85 

(Κξιμξποανία ρςημ ίδια καςηγξοία), σπϊ ςξμ ϊοξ ϊςι κάθε Δογξληπςική Δπιυείοηρη θα ρσμ-

μεςέυει ρςξ κξιμξποακςικϊ ρυήμα με πξρξρςϊ ϊυι μικοϊςεοξ ςξσ 25% ςηπ καλξϋμεμηπ καςη-

γξοίαπ.  

3. Κάθε εογξληπςική επιυείοηρη ρσμμεςέυει, είςε μεμξμχμέμα, είςε χπ μέλξπ εμϊπ κξιμξποα-

κςικξϋ ρυήμαςξπ. 

 

Άοθοξ 8 : Δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ 

Κάθε ρσμμεςέυχμ ρςη διαδικαρία ποέπει μα ποξρκξμίρει ρςα μέλη ςηπ  αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ ασ-

ςξποξρόπχπ, ρε τάκελξ πξσ θα τέοει ςημ έμδεινη «ΥΑΚΔΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ» και θα αμαγοά-

τει ςξμ ςίςλξ ςχμ δημξποαςξϋμεμχμ εογαριόμ και ςα πλήοη ρςξιυεία ςηπ επιυείοηρηπ, ςα πα-

οακάςχ δικαιξλξγηςικά :  

1. Δγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ αμαγμχοιρμέμηπ ρςημ Δλλάδα Σοάπεζαπ ή γοαμμάςιξ Σα-

μείξσ Παοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ ή άλλξσ αμαγμχοιρμέμξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ ιδοϋμα-

ςξπ, ανίαπ 2% ςηπ ποξωπξλξγιρμέμηπ δαπάμηπ ςχμ εογαριόμ υχοίπ Υ.Π.Α., ήςξι (162,60 €) 

εσοό, η ξπξία θα απεσθϋμεςαι ποξπ ςξ Δαραουείξ Κιλκίπ και η διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ ξπξίαπ 

δεμ μπξοεί μα είμαι μικοϊςεοη ςχμ  60 ημεοόμ.  

2. Ποξκειμέμξσ πεοί εογξληπςικήπ επιυείοηρηπ εγγεγοαμμέμηπ ρςξ Μ.Δ.Δ.Π. ποχςόςσπξ πι-

ρςξπξιηςικό εγγοατήπ ρε ασςϊ ρςημ ςάνη και καςηγξοία πξσ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 7 ςηπ πα-

οξϋραπ, για Δογξληπςική επιυείοηρη Δημξρίχμ Δαρξςευμικόμ Έογχμ ποχςόςσπξ ειδικό 

πςσυίξ δαρξςευμικώμ έογχμ (άοθοξ 16 ςξσ ΠΔ 437/81) και για επιυείοηρη εγγεγοαμμέμη 

ρςα Νξμαουιακά Μηςοόα ποχςόςσπξ πιρςξπξιηςικό εγγοατήπ ρςξ Νξμαουιακϊ Μηςοόξ 

Νξμξϋ Κιλκίπ ή με δηλχμέμξ ςξμ Νξμϊ Κιλκίπ χπ δεϋςεοξ Νξμϊ. Σα δικαιξλξγηςικά επαγ-

γελμαςικήπ εγγοατήπ, ποξκειμέμξσ μα γίμξσμ απξδεκςά, θα ποέπει μα ιρυϋξσμ καςά ςημ 

ημεοξμημία λήνηπ ςηπ παοαλαβήπ ςχμ ποξρτξοόμ. 

3. Τπεϋθσμη δήλχρη ςξσ Ν. 1599/86 ρςημ ξπξία ξ διαγχμιζϊμεμξπ δηλόμει ϊςι : α) έλαβε 

γμώρη ςχμ όοχμ ςηπ παοξύραπ ρσγγοατήπ σπξυοεώρεχμ και ςξσπ απξδέυεςαι αμεπι-

τύλακςα και είμαι γμώρςηπ ςχμ εογαριώμ πξσ ποόκειςαι μα εκςελερθξύμ, ςχμ ρσμθη-

κώμ εογαρίαπ και γεμικά ςξσ υώοξσ πξσ θα εογαρθεί, β) δεμ έυει κηοσυθεί έκπςχςξπ 

ρε άλλξ διαγχμιρμό.  

4. Πιρςξπξιηςικϊ εκπλήοχρηπ ξικξμξμικόμ σπξυοεόρεχμ σπέο ςξσ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ή αμαλϊγχμ 

επαγγελμαςικόμ εμόρεχμ, πξσ η εκπλήοχρή ςξσπ απξςελεί ρϋμτχμα με ςξ Νϊμξ ποξωπϊ-

θερη ρσμμεςξυήπ ρςη διαδικαρία. 

5. Απξδεικςικϊ τξοξλξγικήπ εμημεοϊςηςαπ. 

6. Βεβαίχρη ενϊτληρηπ αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ ςξσ κξιμχμικξϋ αρταλιρςικξϋ τξοέα για ασ-

ςαρτάλεια και για αρτάλιρη ποξρχπικξϋ, ετϊρξμ απαρυξλεί. ε πεοίπςχρη πξσ δεμ απα-

ρυξλεί ποξρχπικϊ, θα ςξ δηλόμει ρε σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ Ν. 1599/86. 

7. Αρςσμξμική ςασςϊςηςα, ή διαβαςήοιξ ή άλλξ απξδεικςικϊ ρςξιυείξ, διαπίρςχρηπ ασςξποϊ-

ρχπξσ ρσμμεςξυήπ ρςη διαδικαρία.  
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8. Σξ απαιςξϋμεμξ έμα (1) μηυαμϊρημξ ςξσ Σ..Μ.Δ.Δ.Δ. ή ποχςϊςσπξ ιρϊπξρξ γοαμμάςιξ εί-

ρποανηπ αγξοάπ εμρήμχμ Σ..Μ.Δ.Δ.Δ. (επ’ ξμϊμαςι ςξσ διαγχμιζξμέμξσ). Μηυαμϊρημα 

πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξμ κλειρςϊ τάκελξ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ γίμξμςαι απξδεκςά. 

9. α) Για εογξληπςικέπ επιυειοήρειπ πξσ διαθέςξσμ ιδιϊκςηςα μηυαμήμαςα έογχμ (Μ.Δ.):  

1) Απϊδεινη ή βεβαίχρη καςαβξλήπ ςελόμ υοήρηπ ςξσ ή ςχμ Μ.Δ. πξσ διαθέςξσμ και θα 

υοηριμξπξιήρξσμ ρςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ. 

β) Για εογξληπςικέπ επιυειοήρειπ πξσ δεμ διαθέςξσμ ιδιϊκςηςα μηυαμήμαςα έογχμ:  

1) Βεβαίχρη ή σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ Ν. 1599/86 μη καςξυήπ Μ.Δ.,  

2) Τπεϋθσμη δήλχρη ςξσ Ν. 1599/86 ρςημ ξπξία θα αμαγοάτεςαι, ϊςι αμαλαμβάμξσμ ςημ 

σπξυοέχρη μα ποξρκξμίρξσμ ρςξ Δαραουείξ Κιλκίπ αμςίγοατξ απϊδεινηπ ή βεβαίχρηπ κα-

ςαβξλήπ ςελόμ υοήρηπ Μ.Δ. για κάθε μηυάμημα πξσ θα υοηριμξπξιήρξσμ καςά ςη διάοκεια 

εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ. 

Όρξι απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ δεμ καςαθέρξσμ ςα παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά απξκλείξμςαι απϊ 

ςη διαδικαρία και απξοοίπςεςαι η ποξρτξοά ςξσπ. 

Δμςϊπ ςξσ «Υακέλξσ Ποξρτξοάπ» θα ςξπξθεςηθεί, μέρα ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ πξσ θα τέοει 

ςημ έμδεινη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» και θα αμαγοάτει ςξμ ςίςλξ ςχμ ποξπ εκςέλερη εογα-

ριόμ και ςα πλήοη ρςξιυεία ςηπ επιυείοηρηπ και θα είμαι σπξγεγοαμμέμη και ρτοαγιρμέμη. Σξ 

έμςσπξ ςηπ ξικξμξμικήπ  ποξρτξοάπ ςξσ ρσμμεςέυξμςα, με ποχςϊςσπη ρτοαγίδα ςηπ Τπηοερίαπ 

μαπ (θα δξθεί ρςξσπ εμδιατεοξμέμξσπ μαζί με ςημ Αμακξίμχρη – σγγοατή Τπξυοεόρεχμ ςξ 

αογϊςεοξ ςημ ποξηγξσμέμη ημέοα διεναγχγήπ ςηπ διαδικαρίαπ). Η ποξρτεοϊμεμη έκπςχρη, θα 

είμαι ρε ακέοαιεπ εκαςξρςιαίεπ μξμάδεπ επί ςχμ ςιμόμ εκκίμηρηπ πξσ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 6 και 

γοαμμέμη ξλξγοάτχπ και αοιθμηςικόπ. ε πεοίπςχρη πξσ η ξλϊγοατη αμαγοατή ςηπ ξικξμξ-

μικήπ ποξρτξοάπ είμαι διατξοεςική απϊ ςημ αοιθμηςική, λαμβάμεςαι σπϊφη η ξλϊγοατη.  

 

Άοθοξ 9 : Διαδικαρία καςάθερηπ και ενέςαρηπ ςχμ ποξρτξοώμ 

Μεςά ςημ παοαλαβή ςχμ τακέλχμ ςχμ ποξρτξοόμ, η Δπιςοξπή αμξίγει ϊλξσπ ςξσπ τακέλξσπ 

παοξσρία ςχμ εμδιατεοξμέμχμ και μξμξγοάτει ξ ποϊεδοξπ ϊλα ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ποξ-

βλέπξμςαι απϊ ςημ παοξϋρα ρσγγοατή σπξυοεόρεχμ. ςη ρσμέυεια ποξυχοεί ρςημ απξρτοά-

γιρη ςχμ τακέλχμ ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ και αμακξιμόμει ςα επί μέοξσπ ρςξιυεία ςξσπ 

ςα ξπξία καςαυχοεί ρε ποακςικϊ.   

Ο πλήοηπ έλεγυξπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ και ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ ξλξκλη-

οόμεςαι ςημ ημέοα διεναγχγήπ ςηπ διαδικαρίαπ και διεμεογείςαι καςά ρειοά ςηπ μειξδξρίαπ, αο-

υίζξμςαπ απϊ ςξμ ποόςξ μειξδϊςη. ε πεοίπςχρη πξσ δϋξ ή πεοιρρϊςεοεπ ποξρτξοέπ ρσμπί-

πςξσμ, ςϊςε θα γίμει κλήοχρη. 

Η εταομξγή ςηπ ϊληπ διαδικαρίαπ καςαυχοείςαι ρςξ ποακςικϊ ςηπ επιςοξπήπ πξσ σπξγοάτεςαι 

απϊ ςξμ ποϊεδοξ και ςα μέλη ςηπ και σπξβάλλεςαι αμέρχπ μεςά ςξ πέοαπ ςηπ διαδικαρίαπ ρςξμ 

ποξψρςάμεμξ ςηπ σπηοερίαπ για έγκοιρη.  

 

Άοθοξ 10 : Έγκοιρη – Ακύοχρη – Δπαμάληφη ςηπ διαρικαρίαπ. 

Παοαςσπία καςά ςη διεναγχγή ςηπ διαδικαρίαπ ή μαςαίχρή ςηπ ή μη καςακϋοχρη ςξσ απξςελέ-

ρμαςξπ για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ, καμέμα δικαίχμα ή απαίςηρη δημιξσογξϋμ σπέο ςξσ μειξδϊςη. 
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Ο αμαδειυθείπ μειξδϊςηπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρη απϊ αποϊβλεπςη ςσυϊμ μεςαβξλή ςχμ 

ξικξμξμικόμ ρσμθηκόμ καςά ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 388 ςξσ Αρςικξϋ Κόδικα. 

Οι ςιμέπ πξσ θα επιςεσυθξϋμ ρςη διαδικαρία είμαι ρςαθεοέπ καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ 

και ρε καμία πεοίπςχρη δεμ σπϊκειμςαι ρε αμαποξραομξγή ή ποξραϋνηρη για ξπξιξδήπξςε λϊ-

γξ. 

ε πεοίπςχρη πξσ δεμ καςαςεθεί καμία ποξρτξοά ή δεμ γίμει ςελικά δεκςή καμία ποξρτξοά,  η 

διαδικαρία θα επαμαλητθεί ςημ ημέοα και όοα πξσ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 2.  

 

Άοθοξ 11 : ύμβαρη αμάληφηπ εογαρίαπ, εκςέλερη και παοαλαβή ςχμ εογαριώμ. 

Μεςά ςημ καςακϋοχρη ςχμ εογαριόμ, επιρςοέτξμςαι ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ ρε ασςξϋπ 

πξσ έλαβαμ μέοξπ ρςη διαδικαρία, πλημ ςξσ ςελικξϋ μειξδϊςη, ξ ξπξίξπ καλείςαι εγγοάτχπ μα 

ποξρέλθει ρςα γοατεία ςξσ Δαραουείξσ Κιλκίπ, μέρα ρε πέμςε (5) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη 

ρε ασςϊμ ςηπ ρυεςικήπ απϊταρηπ, για ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ, 

ποξρκξμίζξμςαπ εγγϋηρη, πξσ καλϋπςει ςημ καλή εκςέλερη ςχμ εογαριόμ, ςημ πιρςή εταομξγή 

ϊλχμ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ και ξπξιαδήπξςε απαίςηρη ςξσ κσοίξσ ςξσ έογξσ και ξοίζεςαι ρε 

πξρξρςϊ 5% ςξσ ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ (υχοίπ Υ.Π.Α.) ςηπ Τπηοερίαπ, ήςξι εσοό (406,50 

€) η ξπξία θα αμαγοάτει ϊςι ιρυϋει μέυοι επιρςοξτήπ ςηπ. ε πεοίπςχρη πξσ ςξ πξρξρςϊ έκ-

πςχρηπ πξσ ποξρέτεοε ξ ςελικϊπ μειξδϊςηπ είμαι μεγαλϋςεοξ ςξσ 12%, σπξυοεξϋςαι μα ποξ-

ρκξμίρει για ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ επιπλέξμ ποϊρθεςη εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ, ρϋμ-

τχμα με ςξ ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παο. 2 ςξσ αοθ. 4 ςξσ Ν. 3263/2004 ϊπχπ ιρυϋει. Με ςημ ποξ-

ρκϊμιρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ, επιρςοέτεςαι ρςξμ αμάδξυξ η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ. 

Δμςϊπ ποξθερμίαπ 5 ημεοόμ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα με-

ςατέοει ςξ ή ςα μηυαμήμαςα ρςξμ ςϊπξ ςχμ εογαριόμ πξσ θα ςξσ σπξδειυθεί, ποξκειμέμξσ μα 

γίμει η εγκαςάρςαρή ςξσ και μα σπξγοατεί ςξ ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ. 

Αμ ξ αμάδξυξπ δεμ τέοει εμποϊθερμα ςημ απαιςξϋμεμη για ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ εγγση-

ςική επιρςξλή ή δεμ εμταμιρςεί μέρα ρςημ πιξ πάμχ ποξθερμίεπ, αμ και έυει κληθεί, κηοϋρρεςαι 

έκπςχςξπ ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ και η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσ ρςη διαδικαρία κα-

ςαπίπςει σπέο ςξσ κσοίξσ ςξσ έογξσ. 

Ο υοϊμξπ πεοάςχρηπ ςχμ εογαριόμ ξοίζεςαι ρε πεμήμςα (50) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ απϊ ςημ 

σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ, ξπϊςε λϋεςαι η ρϋμβαρη υχοίπ καμία σπξυοέχρη ςηπ Τπηοερίαπ για 

υξοήγηρη παοάςαρηπ.  

ε πεοίπςχρη ρξβαοήπ βλάβηπ μηυαμήμαςξπ η ξπξία δεμ είμαι δσμαςϊμ μα επιδιξοθχθεί εμςϊπ 

ςοιόμ (3) ημεοόμ, ξ αμάδξυξπ έυει ςημ σπξυοέχρη μα αμςικαςαρςήρει ςξ μηυάμημα με άλλξ α-

μαλϊγξσ ςϋπξσ και ιππξδϋμαμηπ, ςξ ξπξίξ θα έυει ςημ έγκοιρη ςηπ σπηοερίαπ, ποξκειμέμξσ μα 

ρσμευίρει ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ. 

Η εκςέλερη ςχμ εογαριόμ θα γίμει ρϋμτχμα ςη ρυεςική μελέςη καθόπ και ςιπ σπξδείνειπ ςξσ 

επιβλέπξμςξπ σπαλλήλξσ. Δογαρίεπ πξσ θα εκςελερςξϋμ με ποχςξβξσλία ςξσ αμαδϊυξσ, θα θε-

χοηθξϋμ χπ μη γιμϊμεμεπ, δεμ θα παοαλητθξϋμ και ξι δαπάμεπ θα βαοϋμξσμ ςξμ αμάδξυξ. 

Η παοαλαβή ςχμ εογαριόμ θα γίμει ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ αοθ. 12 παο. 4 ςξσ 

Π.Δ.437/81. 

Η σπηοερία έυει ςξ δικαίχμα ςηπ ποξρχοιμήπ ή ξοιρςικήπ διακξπήπ ςχμ εογαριόμ ρε πεοίπςχρη 

πεοιξοιρμξϋ ή διακξπήπ ςηπ υοημαςξδϊςηρηπ ςχμ έογχμ, πξσ εγκοίθηκαμ για ςημ εκςέλερη ςξσ 
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ποξγοάμμαςξπ απϊ ςημ Τπηοερία μαπ με ςημ ποξωπϊθερη μα ειδξπξιήρει εγγοάτχπ ςξμ αμάδξ-

υξ πέμςε (5) ημέοεπ μχοίςεοα.  

ε πεοίπςχρη πξσ για σπηοεριακξϋπ λϊγξσπ δεμ καθίρςαςαι δσμαςή η εγκαςάρςαρη ςξσ μειξδϊ-

ςη ρςιπ αμχςέοχ ποξθερμίεπ, η Τπηοερία δεμ έυει καμία εσθϋμη απξζημίχρηπ αοκεί μα ειδξπξι-

ηθεί έγκαιοα ξ εογξλήπςηπ για ςξ υοϊμξ έμαονηπ ςχμ εογαριόμ. 

Η μεςατξοά ςχμ μηυαμημάςχμ ρςιπ θέρειπ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ, ξι απϊρςαρηπ μεςακιμήρειπ 

και η επιρςοξτή ρςημ έδοα ςξσ, βαοϋμξσμ ςξμ αμάδξυξ. 

 

Άοθοξ 12 : Αςσυήμαςα – Αρτάλιρη ςξσ ποξρχπικξύ. 

Ο αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μ’ αρταλίρει ϊλξ ςξ ποξρχπικϊ πξσ απαρυξλεί ρε μια απϊ ςιπ 

αμαγμχοιρμέμεπ αρταλιρςικέπ εςαιοείεπ ςξσ Δημξρίξσ. Η δαπάμη για ςα σπϊ ςξσ αμαδϊυξσ κα-

ςαβληςέα αρτάλιρςοα ρςξ ρϋμξλξ, δηλαδή εογξδξςικήπ ειρτξοάπ και ειρτξοάπ αρταλιρμέμξσ 

βαοϋμει ςξμ αμάδξυξ. ε καμία πεοίπςχρη δεμ μπξοεί μα βαοϋμει ςξμ τξοέα ςξσ έογξσ ξϋςε μα 

επιβαοσμθεί με απξζημιόρειπ αςσυημάςχμ, ςξσ εμ γέμει ποξρχπικξϋ ςξσ αμαδϊυξσ, χπ και α-

πξζημιόρειπ για ζημιέπ ποξκαλξϋμεμεπ απϊ ςξ ποξρχπικϊ ςξσ αμαδϊυξσ και ςχμ μεςατξοικόμ 

ςξσ μέρχμ ρε νέμη ιδιξκςηρία και ρε έογα ςξσ Δημξρίξσ, Δήμχμ και Κξιμξςήςχμ και εμ γέμει 

πάρηπ τϋρεχπ κξιμχτελή έογα. 

Ο υειοιρμϊπ ςξσ ή ςχμ μηυαμημάςχμ (ιρξπεδχςήοχμ κλπ), θα γίμεςαι απϊ έκαρςξ έμπειοξ και 

επιδένιξ υειοιρςή πξσ θα έυει αμάλξγξ δίπλχμα. Αμςίγοατξ ςξσ διπλόμαςξπ θα παοαδξθεί απϊ 

ςξμ αμάδξυξ καςά ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςξ υόοξ ςχμ εογαριόμ. ε πεοίπςχρη πξσ ξ υειοιρςήπ 

κοιθεί ακαςάλληλξπ απϊ ςξμ επιβλέπξμςα ςϊςε ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςξμ αμςικαςαρςήρει 

εμςϊπ πέμςε (5) εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ειδξπξίηρή ςξσ. ε πεοίπςχρη μη ρσμμξοτόρεχπ ξ 

αμάδξυξπ σπϊκειςαι ςιπ ρσμέπειεπ ςηπ μη ςήοηρηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ παοξϋραπ.  

Ο αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα πάοει ϊλα ςα απαοαίςηςα μέςοα εμάμςια ρςα αςσυήμαςα. Ποέπει μα 

μεοιμμήρει έςρι όρςε μα μη γίμξμςαι αςσυήμαςα ρςξσπ εκεί εογαζξμέμξσπ. Σημ εσθϋμη ςηπ απξ-

ζημίχρηπ για κάθε αςϋυημα πξσ θα ρσμβεί αμαλαμβάμει ρςξ ακέοαιξ ξ αμάδξυξπ. Δπίρηπ θα 

ποέπει τοξμςίρει για ςημ αρτάλεια και μα μη γίμει ποϊνεμξπ πσοκαγιάπ και ζημιόμ. Για κάθε 

ζημία πξσ θα ρσμβεί είμαι απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ ξ αμάδξυξπ. 

Η Τπηοερία δεμ έυει καμία σπξυοέχρη για ςημ μεςατξοά ςξσ εογξςανίξσ ρςξμ ςϊπξ εογαρίαπ, 

για ςημ ενεϋοερη ςϊπξσ διαμξμήπ ςξσπ και για ςημ διαςοξτή ςξσπ. 

 

Άοθοξ 13 : Απαγξοεύρειπ 

Απαγξοεϋεςαι η με ξπξιξμδήπξςε ςοϊπξ εκυόοηρη ςηπ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ ρε ςοίςξ. 

 

Άοθοξ 14 : Έδοα επιυείοηρηπ – εκποξρώπηρη 

Καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ αμάδξυξπ δηλόμει ςημ έδοα ςηπ επιυείοηρηπ και ςημ ακοι-

βή διεϋθσμρη ςηπ και ρε πεοίπςχρη πξσ η έδοα ςηπ επιυείοηρήπ ςξσ δεμ είμαι ρςημ Π.Δ. Κιλκίπ, 

διξοίζει σπξυοεχςικά αμςίκληςξ, κάςξικξ ςηπ Π.Δ. Κιλκίπ. Όλα ςα έγγοατα ςηπ σπηοερίαπ ποξπ 

ςξμ αμάδξυξ επιδίδξμςαι ρςξμ ίδιξ ή ρςξμ αμςίκληςϊ ςξσ και ρε πεοίπςχρη αομήρεχπ παοαλα-

βήπ ςξσπ θσοξκξλλξϋμςαι ρςημ καςξικία ςξσ ή αμαγιγμόρκεςαι ςξ πεοιευϊμεμξ εμόπιχμ δϋξ 

μαοςϋοχμ και θεχοείςαι ϊςι παοαλήτθηκαμ απ’ ασςϊμ μϊμιμα.  
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Η αμάδξυξπ επιυείοηρη γμχρςξπξιεί ρςξ Δαραουείξ Κιλκίπ ςημ μϊμιμη εκποξρόπηρη ςηπ ή ςξσπ 

ςσυϊμ πληοενξϋριξσπ. 

 

Άοθοξ 15 : Λύρη ςηπ ρύμβαρηπ 

Λϋρη ςηπ ρσμβάρεχπ υχοίπ καμία απξζημίχρη ρςξμ αμάδξυξ μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί ρςιπ 

ενήπ πεοιπςόρειπ : 

α) Δάμ πεοικξπξϋμ ξι πιρςόρειπ για ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ. 

β) Δάμ αμαρςαλξϋμ ξι εογαρίεπ απϊ ςημ Τπηοερία. 

γ) ε πεοίπςχρη απξβίχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ. 

δ) ε πεοίπςχρη πξσ η Τπηοερία δεμ εγκαςαρςήρει ςξμ αμάδξυξ για εογαρία ρε διάρςημα μεγα-

λϋςεοξ ςχμ 20 ημεοόμ απϊ ςηπ σπξγοατήπ ςξσ ρσμτχμηςικξϋ. 

 

Άοθοξ 16 : Δπιπςώρειπ 

Η μη ςήοηρη απϊ ςξμ αμάδξυξ ξπξιξσδήπξςε άοθοξ ςηπ παοξϋραπ ή ςηπ ϋμβαρηπ, δίμει ςξ δι-

καίχμα ρςημ σπηοερία μα καςαγγείλει ςη ϋμβαρη και μα ςξμ κηοϋνει έκπςχςξ, μα ενξτλήρει 

σπέο ςξσ Δημξρίξσ ςημ εγγσηςική επιρςξλή και μα αμαθέρει ςημ απξπεοάςχρη ςχμ εογαριόμ ρε 

έςεοξ αμάδξυξ, με ξιαμδήπξςε ςιμή μξμάδαπ, ςημ δε πέοαμ ςηπ επιςεσυθείρηπ ςιμή μξμάδαπ ςξσ 

διαγχμιρμξϋ διατξοά, θα ςημ καςαβάλει ξ αμάδξυξπ ρςξ Δημϊριξ Σαμείξ, ϋρςεοα απϊ βεβαίχ-

ρη ςηπ σπηοερίαπ. 

 

Κιλκίπ     12 – 08 – 2014  

 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΔ  ΔΛΔΓΦΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο σμςάκςηπ 
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