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ΗΔΛΑ : Απόταρη ποξκήοσνηπ δημόριξσ ηλεκςοξμικξύ αμξικςξύ διεθμξύπ (άμω ςωμ ξοίωμ) 

μειξδξςικξύ διαγωμιρμξύ, για ςημ παοξυή σπηοεριώμ καθαοιόςηςαπ (CPV 90911200-8 ) ρε 

ραοάμςα έμα κςήοια πξσ ρςεγάζξμςαι ξι Τπηοερίεπ ςηπ Απξκεμςοωμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ (Α.Δ.Λ.-Η.) εκςόπ ςηπ Π.Δ. Ηερραλξμίκηπ, για υοξμικό διάρςημα δεκαένι 

μημώμ (επςέμβοιξπ 2020- Δεκέμβοιξπ 2021) (Διακήοσνη αο. 01/2020). 

 

ΑΠΟΥΑΖ 

Ο ΤΜΣΟΜΘΣΖ ΣΖ   

ΑΠΟΙΔΜΣΡΩΛΔΜΖ ΔΘΟΘΙΖΖ ΛΑΙΔΔΟΜΘΑ - ΗΡΑΙΖ 

 

 

Έυξμςαπ σπϊφη:  

 

Α) ςιπ διαςάνειπ:  

 

1. ηπ Ξδηγίαπ 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 26ηπ 

Τεβοξσαοίξσ 2014, ρυεςικά με ςιπ διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και ςημ 

καςάογηρη ςηπ Ξδηγίαπ 2004/18/ΔΙ (L94), ϊπχπ διξοθόθηκε (L135/24.5.2016)  

2. ςξσ μ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ 

(ποξραομξγή ρςιπ Ξδηγίεπ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και 

ιρυϋει  

3. ςξσ μ. 4270/2014 (Α' 143) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ 

(εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) – δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ διαςάνειπ»,  

4. ςξσ μ. 4250/2014 (Α' 74) «Διξικηςικέπ Απλξσρςεϋρειπ-Ιαςαογήρειπ, Ρσγυχμεϋρειπ 

Μξμικόμ Οοξρόπχμ και Σπηοεριόμ ςξσ Δημξρίξσ ξμέα-οξπξπξίηρη Διαςάνεχμ ςξσ 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λξιπέπ οσθμίρειπ» και ιδίχπ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1,    

5. ςηπ παο. Ε ςξσ Μ. 4152/2013 (Α' 107) «Οοξραομξγή ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ ρςημ 

Ξδηγία 2011/7 ςηπ 16.2.2011 για ςημ καςαπξλέμηρη ςχμ καθσρςεοήρεχμ πληοχμόμ 

ρςιπ εμπξοικέπ ρσμαλλαγέπ»,  

6. ςξσ μ. 4129/2013 (Α’ 52) «Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Μϊμχμ για ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ»  

7. ςξσ μ. 4013/2011 (Α’ 204) «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 

και Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ…»,   

 

   
 

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΟΙΡΑΣΘΑ 
ΑΠΟΙΔΜΣΡΩΛΔΜΖ ΔΘΟΘΙΖΖ ΛΑΙΔΔΟΜΘΑ-

ΗΡΑΙΖ 
ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΤΗΤΜΖ ΔΩΣΔΡΘΙΖ ΚΔΘΣΟΤΡΓΘΑ 

ΔΘΔΤΗΤΜΖ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΟΤ 
ΣΛΖΛΑ ΠΡΟΛΖΗΔΘΩΜ, ΔΘΑΦΔΘΡΘΖ ΤΚΘΙΟΤ & 

ΙΡΑΣΘΙΩΜ ΟΦΖΛΑΣΩΜ  
 

 

αυ. Δ/μρη :  Ιαθ. Πχρίδη  11 
Οληοξτξοίεπ:Δστοξρϋμη Ιιξσοκςρή,Δλέμη Αβοαμίδξσ  

αυ.Ιχδικϊπ: 546 55,  ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ  
ηλέτχμξ:    2313309-437, 151 

Ζλ. Δ/μρη :  tpdy@damt.gov.gr 

ηλ/ςσπία:2310 424346 

 

 
 
 
         ΑΜΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΙΣΤΟ   
          ΙΑΣΑΦΩΡΖΣΔΑ ΣΟ ΙΖΛΔΖ     
 

          Ηερραλξμίκη: 19/03/2020 
          Αο. Οοχς.: ξίκ.  15126 
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8. ςξσ μ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη 

μϊμχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ 

διαδίκςσξ "Οοϊγοαμμα Διαϋγεια" και άλλεπ διαςάνειπ”,  

9. ςξσ μ.3863/2010(Α’ 115 Α) «Μέξ Αρταλιρςικϊ Ρϋρςημα και ρσματείπ διαςάνειπ, 

οσθμίρειπ ρςιπ εογαριακέπ ρυέρειπ»,  και ιδίχπ ςξ άοθοξ 68, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και 

ιρυϋει  

10. ςξσ άοθοξσ 4 ςξσ π.δ. 118/07 (Α΄150)    

11. ςξσ μ.3548/2007 (Α’ 68) «Ιαςαυόοιρη δημξριεϋρεχμ ςχμ τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ ρςξ 

μξμαουιακϊ και ςξπικϊ ϋπξ και άλλεπ διαςάνειπ»,   

12. ςξσ μ. 2859/2000 (Α’ 248) «Ιϋοχρη Ιόδικα Τϊοξσ Οοξρςιθέμεμηπ Ανίαπ»,   

13. ςξσ μ.2690/1999 (Α' 45) “Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και άλλεπ 

διαςάνειπ”  και ιδίχπ ςχμ άοθοχμ 7 και 13 έχπ 15,  

14. ςξσ μ. 2121/1993 (Α' 25) “Ομεσμαςική Θδιξκςηρία, Ρσγγεμικά Δικαιόμαςα και 

Οξλιςιρςικά Ηέμαςα”,  

15. ςξσ π.δ. 80/2016 (Α 145) “Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ διαςάκςεπ’’,  

16. ςξσ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Ιαμξμιρμϊπ ενέςαρηπ ποξδικαρςικόμ ποξρτσγόμ εμόπιχμ 

ςηπ Α.Δ.Ο.Ο.»  

17. ςηπ με αο. 57654/2017 (Β’ 1781/23.5.2017) Απϊταρηπ ςξσ Σπξσογξϋ Ξικξμξμίαπ και 

Αμάπςσνηπ «Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ ςξσ Ιεμςοικξϋ 

Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ) ςξσ Σπξσογείξσ Ξικξμξμίαπ 

και Αμάπςσνηπ»  

18. ηπ Ι.Σ.Α.1191/14-3-2017 (ΤΔΙ Β’969/22-03-2017) «Ιαθξοιρμϊπ ςξσ υοϊμξσ, ςοϊπξσ 

σπξλξγιρμξϋ ςηπ διαδικαρίαπ παοακοάςηρηπ και απϊδξρηπ ςηπ κοάςηρηπ 0,06% σπέο 

ςηπ Αουήπ Δνέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ (Α.Δ.Ο.Ο.), καθόπ και ςχμ λξιπόμ 

λεπςξμεοειόμ εταομξγήπ ςηπ παοαγοάτξσ 3, ςξσ άοθοξσ 350 ςξσ μ. 4412/2016.  

19. ςηπ αοιθμ. 56902/215/2017 (ΤΔΙ β’ 1924/2-6-2017) Απϊταρηπ ςξσ Σπξσογξϋ 

Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ «ευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ 

Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ.)».   

 

Β) Ιαθόπ επίρηπ και ςιπ απξτάρειπ :   

 

1. Απξτ. Σπξσογξϋ Δρχςεοικόμ με αοιθμ. 14138/15-05-2017 (ΤΔΙ εϋυξπ Σ.Ξ.Δ.Δ./ 

250/26-5-2017 «Διξοιρμϊπ ςξσ Θχάμμη Ράββα ςξσ Ιχμρςαμςίμξσ, χπ Ρσμςξμιρςή ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ»).  

2. Απξτ. Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. αο. 35748/30-05-2017 (ΤΔΙ 1971 /Β΄/07-06-2017) με 

θέμα: «Αμάθερη άρκηρηπ αομξδιξςήςχμ ρε ξογαμικέπ μξμάδεπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ και παοξυή ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατήπ ποάνεχμ και 

εγγοάτχμ «Λε εμςξλή Ρσμςξμιρςή» ρςξσπ ποξψρςαμέμξσπ ςχμ ξογαμικόμ μξμάδχμ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ».  

3. Απϊταρη Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. με αο.ποχς. ξικ. 3086/21-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΦΕΞΠ1Σ-

ΦΛΔ) για ςημ ρσγκοϊςηρη Οεμςαμελξϋπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και 

Ανιξλϊγηρηπ ποξρτξοόμ ποξωπξλξγιρμξϋ άμχ ςχμ ενήμςα υιλιάδχμ εσοό (60000€)  

4. To αοίθμ. ποχς. oικ. 14533/16-03-2020 (ΑΔΑΛ: 20REQ006438061) Δρχςεοικϊ 

Ρημείχμα- Οοχςξγεμέπ αίςημα ςξσ μήμαςξπ Οοξμηθειόμ, Διαυείοιρηπ Σλικξϋ και 

Ιοαςικόμ Ξυημάςχμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ.  

 

5. ξ εγκεκοιμέμξ αίςημα με (ΑΔΑΛ:20REQ006451403) πξσ πεοιλαμβάμει 

Α. ημ απϊταρη έγκοιρηπ αμάληφηπ πξλσεςξϋπ σπξυοέχρηπ (ΑΔΑ:6ΩΛΥΞΠ1Σ-

ΠΠΦ) ρσμξλικξϋ πξρξϋ διακξρίχμ εμϊπ υιλιάδχμ ενακξρίχμ πεμήμςα ςερράοχμ 

εσοό και είκξρι επςά λεπςόμ (201.654,27€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. ή 
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εκαςϊμ ενήμςα δσξ υιλιάδχμ ενακξρίχμ είκξρι ςερράοχμ εσοό  και ραοάμςα εμϊπ 

λεπςόμ (162.624,41 €) υχοίπ Τ.Ο.Α.  

Β. ιπ  με αοιθ.ποχς. 1258, 1259 και 1260 /18-3-2020 απξτάρειπ αμάληφηπ 

σπξυοέχρηπ Α.Δ.Λ.-Η. ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟ4ΞΠ1Σ-1Α6, ΦΟ1ΞΠ1Σ-

ΜΩ3, ΩΕΖ2ΞΠ1Σ-9ΛΘ & ΑΔΑΛ:20REQ006451403) για ςξσπ Διδικξϋπ Τξοείπ/Α.Κ.Δ. 

999-001/999-02/999-03/2420204001 αμςίρςξιυα και  με αϋνξμςεπ αοιθμξϋπ 

απϊταρηπ 257, 258, 259 και με α/α 29253, 29255, 29254  ρςξ Βιβλίξ Δγκοίρεχμ 

και Δμςξλόμ Οληοχμήπ ςηπ Σπηοερίαπ μαπ ρσμξλικξϋ ϋφξσπ ενήμςα επςά υιλιάδχμ 

διακξρίχμ δεκαξκςό εσοό και δέκα λεπςόμ (6721810€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 

Τ.Ο.Α. ή πεμήμςα ςερράοχμ υιλιάδχμ διακξρίχμ ξκςό εσοό και πεμήμςα εμϊπ 

λεπςόμ (54208,51€) ποξ Τ.Ο.Α.  

 

α παοαπάμχ πξρά καςαμέμξμςαι αμά τξοέα-ειδικϊ Τξοέα 1907-999/01,02,03/ΑΚΔ 

2420204001 «Ένξδα σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ» χπ ενήπ: 

 

ΑΛΕ: 2420204001 
 ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ 

ΦΟΡΕΑ 1907-999 0100000 0200000 0300000 ΜΕ Φ.Π.Α ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 

ΠΟΑ ΓΙΑ ΕΣΟ 2020 2706,08 45.395,52 19.116,50€ 67.218,10 54.208,15 

ΠΟΑ ΓΙΑ ΕΣΟ 2021 8.118,23 € 136.186,54 € 57.349,50 € 201.654,27 € 162.624,41 € 

ΤΝΟΛΟ ΑΞΙΑ 
ΤΜΒΑΗ 

10.824,31 181.582,06 76.466 268.872,37 216.832,56 

 

6. ημ αοιθμ. Ξικ.14941/18-03-2020 απϊταρη διεμέογειαπ διαγχμιρμξϋ με θέμα: 

««Διεμέογεια δημϊριξσ ηλεκςοξμικξϋ αμξικςξϋ διεθμή (άμχ ςχμ ξοίχμ) μειξδξςικξϋ 

διαγχμιρμξϋ, για ςημ παοξυή σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ (CPV 90911200-8 ) ρε ραοάμςα 

έμα κςήοια πξσ ρςεγάζξμςαι ξι Σπηοερίεπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-

Ηοάκηπ (Α.Δ.Λ.-Η.) εκςϊπ ςηπ Ο.Δ. Ηερραλξμίκηπ, για υοξμικϊ διάρςημα δεκαένι 

μημόμ (Ρεπςέμβοιξπ 2020- Δεκέμβοιξπ 2021)» (ΑΔΑ: ΩΦΒΝΞΠ1Σ-ΥΑΑ) 

 

Γ. ιπ ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκδξθείρεπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ, ςιπ λξιπέπ διαςάνειπ 
πξσ αματέοξμςαι οηςά ή απξοοέξσμ απϊ ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη ςηπ παοξϋραπ,  
καθόπ και ςξ ρϋμξλξ ςχμ διαςάνεχμ ςξσ αρταλιρςικξϋ, εογαςικξϋ, κξιμχμικξϋ, 
πεοιβαλλξμςικξϋ και τξοξλξγικξϋ δικαίξσ πξσ διέπει ςημ αμάθερη και εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ 
ρϋμβαρηπ, έρςχ και αμ δεμ αματέοξμςαι οηςά παοαπάμχ. 
 

 ΑΠΟΥΑΘΕΟΤΛΔ 

Α) Σημ ποξκήοσνη δημόριξσ ηλεκςοξμικξύ αμξικςξύ διεθμή (άμω ςωμ ξοίωμ) μειξδξςικξύ 

διαγωμιρμξύ, για ςημ παοξυή σπηοεριώμ καθαοιόςηςαπ (CPV 90911200-8 ) ρε ραοάμςα 

έμα κςήοια πξσ ρςεγάζξμςαι ξι Τπηοερίεπ ςηπ Απξκεμςοωμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-

Ηοάκηπ (Α.Δ.Λ.-Η.) ρε 11 Π.Δ. (εκςόπ ςηπ Π.Δ. Ηερραλξμίκηπ), για υοξμικό διάρςημα 

δεκαένι μημώμ (επςέμβοιξπ 2020- Δεκέμβοιξπ 2021)» (Διακήοσνη αο. 01/2020). 

Δκςιμώμεμη ρσμξλική ανία ςηπ ρύμβαρηπ:διακόριεπ ενήμςα ξκςώ υιλιάδεπ ξκςακόρια 

εβδξμήμςα δύξ εσοώ και ςοιάμςα πέμςε λεπςά (268.872,35€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 

Υ.Π.Α. ή διακόριεπ δεκαένι υιλιάδεπ ξκςακόρια ςοιάμςα δύξ εσοώ  και πεμήμςα ςέρρεοα 

λεπςά (216.832,54€) υωοίπ Υ.Π.Α.. 
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 Ιοιςήοιξ καςακϋοχρηπ θα είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει 

ςιμήπ και ρσγκεκοιμέμα βάρει ςηπ αμά μήμα υαμηλϊςεοηπ ποξρτεοϊμεμηπ ςιμήπ ρε εσοό 

(υχοίπ Τ.Ο.Α.) για κάθε ςμήμα.ξ πξρϊ ςηπ ποξρτξοάπ αμά ςμήμα, επί πξιμή απξκλειρμξϋ, 

δεμ ποέπει μα σπεοβαίμει ςημ ποξωπξλξγιρθείρα ανία ςξσ, ϊπχπ ασςή πεοιλαμβάμεςαι ρςξμ 

παοακάςχ πίμακα. 

Α/Α 
ΣΜ
ΗΜ

. 

ΕΙΔ 
ΦΟ
ΡΕ
Α 

ΠΕΡ.ΕΝΟΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΠΡΟΫΠ.ΑΞΙΑ 
ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ ΓΙΑ 

ΔΕΚΑΕΞΙ ΜΗΝΕ 

1 03 ΔΡΑΜΑ 
ΣΔΟ/ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν.ΔΡΑΜΑ, 
ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗ 

270,192 4323,072 

2 02 ΔΡΑΜΑ ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑ  Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΔΡΑΜΑ 810,576 12969,22 

3 02 ΔΡΑΜΑ ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ 454,650 7274,4 

4 03 ΕΒΡΟΤ 
Σ.Δ.-Ο Ν. ΕΒΡΟΤ  ΓΡΑΜΜ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν.ΕΒΡΟΤ 
270,192 4323,072 

5 02 ΕΒΡΟΤ 
Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ Ν. ΕΒΡΟΤ & ΔΑΑΡΧΕΙΟ 

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
405,288 6484,608 

6 02 ΕΒΡΟΤ ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟΤ 181,860 2909,76 

7 02 ΕΒΡΟΤ ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 181,860 2909,76 

8 03 ΗΜΑΘΙΑ 

ΣΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΣΜ. 
ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΠΑΡΟΧΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, 
272,790 4364,64 

9 03 ΗΜΑΘΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΗΜΑΘΙΑ 181,860 2909,76 

10 02 ΗΜΑΘΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΗΜΑΘΙΑ 136,395 2182,32 

11 02 ΗΜΑΘΙΑ ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑ 181,860 2909,76 

12 02 ΗΜΑΘΙΑ ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΝΑΟΤΑ 181,860 2909,76 

13 03 ΚΑΒΑΛΑ Σ.ΔΟ- ΚΑΒΑΛΑ 181,860 2909,76 

14 03 ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΒΑΛΑ 363,720 5819,52 

15 02 ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΑΡΧΕΙΟ & Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΚΑΒΑΛΑ 810,576 12969,22 

16 01 ΚΑΒΑΛΑ 

Δ/ΝΗ ΣΕΧΝ ΕΛΕΓΧ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΛΙΚΩΝ 
& ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΒΑΛΑ & 
Δ/ΝΗ ΤΔΑΣΩΝ Α Μ-Θ & ΣΜ. ΣΕΧΝ ΤΠΟΣ ΚΑΙ 

ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

363,720 5819,52 

17 02 ΚΑΒΑΛΑ ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΘΑΟΤ 181,860 2909,76 

18 03 ΚΙΛΚΙ 
ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΚΙΛΚΙ 

ΚΑΙ ΣΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗ Ν. ΚΙΛΚΙ 
409,185 6546,96 

19 02 ΚΙΛΚΙ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΚΙΛΚΙ 181,860 2909,76 

20 02 ΚΙΛΚΙ ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙ 136,395 2182,32 
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21 02 ΚΙΛΚΙ ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΓΟΤΜΕΝΙΑ 181,860 2909,76 

22 02 ΞΑΝΘΗ ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ 272,790 4364,64 

23 02 ΠΕΛΛΑ 

ΣΔΟ ΠΕΛΛΑ-ΣΜΗΜΑTA ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ- 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- ΑΔΕΙΩΝ-  Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ -

ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΕΔΕΑ- ΔΑΟΝΟΜΕΙΟ ΕΔΕΑ-
ΔΑΙΚΟ ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ 

720,512 11528,19 

24 02 ΠΕΛΛΑ ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑ 363,720 5819,52 

25 02 ΠΕΛΛΑ ΔΑΟΝΟΜΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑ 181,860 2909,76 

26 03 ΠΙΕΡΙΑ 
Σ.Δ-Ο ΠΙΕΡΙΑ., ΣΜ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, 
ΣΜ. ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗ 

540,384 8646,144 

27 02 ΠΙΕΡΙΑ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ 545,580 8729,28 

28 03 ΡΟΔΟΠΗ Σ.Κ.Τ.Τ.Π Α.Μ-Θ 272,790 4364,64 

29 03 ΡΟΔΟΠΗ Δ/νςη Αλλοδαπών και Μετανάςτευςησ Α.Μ.Θ. 136,395 2182,32 

30 03 ΡΟΔΟΠΗ 
Σμήμα Σοπικήσ Αυτ/ςησ&Ν.Π. Κομοτηνήσ  και 

Δ/νςη Αναδαςώςεων Ν.Ροδόπησ 
272,790 4364,64 

31 02 ΡΟΔΟΠΗ 
Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΑΜΘ, ΣΜΗΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝ. 

ΕΛΕΓΧΟΤ ΑΜ-Θ 
181,860 2909,76 

32 02 ΡΟΔΟΠΗ 
Δ/νςη Περιβάλλοντοσ & Χωρικοφ χεδιαςμοφ 

Α.Μ.Θ. και  Δ/νςη Δαςών Ροδόπησ 
409,185 6546,96 

33 02 ΕΡΡΩΝ 

ΣΔΟ Ν. ΕΡΡΩΝ- ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣ. 
ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 

ΕΡΡΩΝ- ΣΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗ Ν. 
ΕΡΡΩΝ 

540,384 8646,144 

34 02 ΕΡΡΩΝ ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΕΡΡΩΝ & Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΕΡΡΩΝ 272,790 4364,64 

35 01 ΕΡΡΩΝ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ-ΣΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΤ 

ΤΛΙΚΩΝ & ΠΟΙΟΣΗΣΑ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΡΩΝ 
181,860 2909,76 

36 02 ΕΡΡΩΝ ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΙΔΗΡΟΚΑΣΡΟΤ 181,860 2909,76 

37 02 ΕΡΡΩΝ ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΣΑ 272,790 4364,64 

38 03 ΧΑΛΚ/ΚΗ 
ΣΔΟ/ΣΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ/ 

ΣΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
681,975 10911,6 

39 02 ΧΑΛΚ/ΚΗ 
Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΑΑΡΧΕΙΟ 

ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ- 
818,370 13093,92 

40 02 ΧΑΛΚ/ΚΗ ΔΑΟΝΟΜΕΙΟ ΝΙΚΗΣΗ 90,930 1454,88 

41 02 ΧΑΛΚ/ΚΗ ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΚΑΑΝΔΡΑ 272,790 4364,64 

  
 ΤΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΣΜΗΜΑΣΩΝ 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ 
13552,034 

ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ 
ΜΗΝΕ 

216832,54 
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Ξι διαγχμιζϊμεμξι μπξοξϋμ μα σπξβάλξσμ ποξρτξοά για έμα, δσξ ή και για πεοιρρϊςεοα 

ςμήμαςα, ασςή θα ατξοά ςημ παοξυή σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ Οαοάοςημα 

1 ςηπ Διακήοσνηπ 1/2020. Δεμ επιςοέπξμςαι ξι εμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ. 

Αμαθέςξσρα αουή είμαι η Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ (Α.Δ.Λ.Η., 

NUTSEL51-EL52), πξσ εδοεϋει ρςη Ηερραλξμίκη, (NUTS:EL 522) Ιαθ. Πχρρίδη 11, .Ι. 54655, 

ΖΚ. ΙΔΜΠΞ 2313 309449, www.damt.gov.gr, 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή είμαι Kεμςοική Ισβεομηςική Αουή (ΙΙΑ) και αμήκει ρςη Γεμική Ισβέομηρη 

η κϋοια δοαρςηοιϊςηςά ςηπ είμαι η παοξυή γεμικόμ δημϊριχμ σπηοεριόμ.  

 

i. ΛΗΧΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ 

 

Tμήμα Προμηθειώμ, Διαχείρισης Υλικού & Κρατικώμ Οχημάτωμ της Δ/μσης Οικομομικού  

Α.Δ.Μ.Θ. (Πληροφορίες): Ευφροσύμη Κιουρκτσή, Ελέμη Αβραμίδου τηλ: 2313 309437-151,fax: 

2310 424346 email: tpdy@damt.gov.gr, 

 

ii. ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΣΔΤΦΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ-ΔΗΜΟΙΔΤΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

Δλεϋθεοη, άμερη, πλήοηπ ποϊρβαρη ρςα ςεϋυη ςξσ διαγχμιρμξϋ μεςά ςημ με ηλεκςοξμικϊ 

ςοϊπξ, απξρςξλή ςηπ ποξκήοσνηπ ρςημ επίρημη ετημεοίδα ςηπ Δ.Δ ςημ Δεσςέοα 23 Λαοςίξσ, 

παοέυεςαι: 

 

 Ρςξ ΔΡΖΔΖΡ (Δθμικϊ Ρϋρςημα Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ), ϊπξσ θα 

δημξριεσθξϋμ έμςεκα ηλεκςοξμικξί διαγχμιρμξί, έμαπ αμά Ο.Δ . πξσ θα πεοιλαμβάμει ςξμ 

αοιθμϊ ςμημάςχμ πξσ αματέοξμςαι παοακάςχ 

 

 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΣΜΗΜΑΣΩΝ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΑΤΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

(Α/Α) 

1 ΓΡΑΜΑ 3 90238 

2 ΔΒΡΟΤ 4 90239 

3 ΗΜΑΘΙΑ 5 90240 

4 ΚΑΒΑΛΑ 5 90241 

5 ΚΙΛΚΙ 4 90242 

6 ΞΑΝΘΗ 1 90243 

7 ΠΔΛΛΑ 3 90244 

8 ΠΙΔΡΙΑ 2 90245 

9 ΡΟΓΟΠΗ 5 90246 

10 ΔΡΡΩΝ 5 90247 

11 ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ 4 90248 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ (41) 

 

 

 Ρςξ Ιεμςοικϊ  Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ). 

 Ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ (Α.Δ.Λ.-Η), ρςη διεϋθσμρη (URL) : 

www.damt.gov.gr/Αμακξιμόρειπ /διαγχμιρμξί  

 

 

mailto:helavra@damt.gov.gr


ΑΔΑ: 6ΕΤΡΟΡ1Υ-ΕΔΘ



 
7 

 

iii. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

 

1. Ιαςαλληλόςηςα άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιόςηςαπ 

 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ 

απαιςείςαι μα αρκξϋμ εμπξοική ή βιξμηυαμική ή βιξςευμική δοαρςηοιϊςηςα ρσματή με ςξ 

αμςικείμεμξ ςηπ ποξμήθειαπ. 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρε κοάςξπ μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ 

απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε έμα απϊ ςα επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα πξσ 

ςηοξϋμςαι ρςξ κοάςξπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ ή μα ικαμξπξιξϋμ ξπξιαδήπξςε άλλη απαίςηρη 

ξοίζεςαι ρςξ Οαοάοςημα XI ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016. Ρςημ πεοίπςχρη 

ξικξμξμικόμ τξοέχμ εγκαςερςημέμχμ ρε κοάςξπ μέλξσπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ 

(Δ.Ξ.Υ) ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ ποξρυχοήρει ρςη ΡΔΡ, ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ 

ρςημ ποξηγξϋμεμη πεοίπςχρη και έυξσμ ρσμάφει διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ 

Έμχρη ρε θέμαςα διαδικαριόμ αμάθερηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ, απαιςείςαι μα είμαι 

εγγεγοαμμέμξι ρε αμςίρςξιυα επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα. Ξι εγκαςερςημέμξι ρςημ 

Δλλάδα ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ Βιξςευμικϊ ή Δμπξοικϊ ή 

Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ. 

Ρςημ πεοίπςχρη ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ η παοαπάμχ απαίςηρη ποέπει 

μα καλϋπςεςαι απϊ κάθε μέλξπ ςηπ. 

 

2. Οικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια 

 

Δεμ απαιςείςαι . 

 

3. Σευμική και επαγγελμαςική ικαμόςηςα 

 

Δεμ απαιςείςαι. 

 

iv. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 

Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ηλεκςοξμικά μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ 

πϋληπ www.promitheus.gov.gr ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, μέυοι ςημ καςαληκςική ημεοξμημία και όοα πξσ 

ξοίζει η παοξϋρα διακήοσνη δηλαδή απϊ ςημ Δεσςέοα 30/03/2020 και ώοα 08.00 π.μ.  μέυοι 

ςημ Δεσςέοα 04/05/2020 ώοα 15.00μ.μ., ρςημ Δλλημική Γλόρρα, ρε ηλεκςοξμικϊ τάκελξ, 

ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ Μ.4412/2016, ιδίχπ άοθοα 36 και 37 και ςημ Σπξσογική 

Απϊταρη αοιθμ. 56902/215 «ευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξϋ 

Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ.)» 

 
 

v. ΣΟΠΟ-ΦΡΟΝΟ ΔΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

Η απξρτοάγιρη ςωμ ποξρτξοώμ  και η διεναγωγή ςξσ διαγωμιρμξύ θα γίμει ηλεκςοξμικά, 

ςημ Παοαρκεσή 8/05/2020 και ώοα 10.00 π.μ. απϊ ςξ αομϊδιξ, πιρςξπξιημέμξ ρςξ ρϋρςημα, 

ρσλλξγικϊ ϊογαμξ (Δπιςοξπή διεμέογειαπ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ 

Διαγχμιρμξϋ [ετενήπ : «Δπιςοξπή ςξσ Διαγχμιρμξϋ»]) ϊπχπ αμαλσςικά πεοιγοάτεςαι ρςημ 

παοάγοατξ 3.1.1 ςηπ διακήοσνηπ 01/20, εταομξζϊμεμχμ ςχμ κείμεμχμ διαςάνεχμ για ςημ 

αμάθερη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και διαδικαριόμ 

Ιαςά ςα λξιπά, ξ διαγχμιρμϊπ θα γίμει ρϋμτχμα με:  
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1. ημ Οοξκήοσνη ςηπ Ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή έυει δημξριεσθεί ρςημ Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ  

2. ξ ςεϋυξπ διακήοσνηπ 1/20 με ςα παοαοςήμαςά 1-5 (1: Αμαλσςική πεοιγοατή τσρικξϋ 

αμςικειμέμξσ -ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ, 2 Σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ, 3. 

Σπξδείγμαςα εγγσηςικόμ επιρςξλόμ (ρσμμεςξυήπ και καλήπ εκςέλερηπ), 4: Ρυέδιξ 

Ρϋμβαρηπ . 

3. To Δμιαίξ Δσοχπαψκϊ Έμςσπξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) (παοάοςημα 5 ςξσ ςεϋυξσπ διακήοσνηπ 

1/2020) ςξ ξπξίξ θα είμαι αμαοςημέμξ και ρε μξοτή αουείξσ xml ρςξμ ιρςϊςξπξ ςξσ 

ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ,  

4. ξ ρυέδιξ ρϋμβαρηπ πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ Οαοάοςημα 4 ςηπ διακήοσνηπ 1/2020 

5. Ξι ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ ςσυϊμ παοέυξμςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ διαδικαρίαπ, 

ιδίχπ ρυεςικά με ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςα ρυεςικά δικαιξλξγηςικά 

 

vi. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΤΓΩΝ 

Ρε πεοίπςχρη ποξρτσγήπ καςά ποάνηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ η ποξθερμία για ςημ 

άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ είμαι: 

(α) δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρςξμ 

εμδιατεοϊμεμξ ξικξμξμικϊ τξοέα αμ η ποάνη κξιμξπξιήθηκε με ηλεκςοξμικά μέρα ή 

ςηλεξμξιξςσπία ή 

(β) δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρςξμ 

εμδιατεοϊμεμξ ξικξμξμικϊ τξοέα, αμ υοηριμξπξιήθηκαμ άλλα μέρα επικξιμχμίαπ, άλλχπ, 

(γ) δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ πλήοη, ποαγμαςική ή ςεκμαιοϊμεμη, γμόρη ςηπ ποάνηπ πξσ 

βλάπςει ςα ρσμτέοξμςα ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. Διδικά για ςημ άρκηρη 

ποξρτσγήπ καςά ποξκήοσνηπ, η πλήοηπ γμόρη ασςήπ ςεκμαίοεςαι μεςά ςημ πάοξδξ 

δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςη δημξρίεσρη ρςξ ΙΖΛΔΖΡ. 

Ρε πεοίπςχρη παοάλειφηπ, η ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ 

είμαι δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ ρσμςέλερηπ ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ 

παοάλειφηπ 

Ξι ποξδικαρςικέπ ποξρτσγέπ σπξβάλλξμςαι εμόπιξμ ςηπ Αουήπ ενέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ 

ποξρτσγόμ, απϊ ςημ ξπξία επίρηπ παοέυξμςαι και ξι ρυεςικέπ πληοξτξοίεπ 

ΑΠΥΖ ΔΝΔΑΡΖΡ ΟΠΞΔΘΙΑΡΘΙΩΜ ΟΠΞΡΤΣΓΩΜ Κεχτ. Ηηβόμ 196-198,Ιςίοιξ Ιεοάμηπ Άγ. 

Θχάμμηπ Πέμςηπ, ΑΗΖΜΑ 18233 ΔΚΚΑΔΑ ηλέτχμξ: +30 2132141216, Ταν: +30 2132141229 

Ζλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ: aepp@aepp-procurement.gr Διεϋθσμρη ρςξ διαδίκςσξ: 

http://www.aepp-procurement.gr 

Β) Σημ έγκοιρη ςωμ εγγοάτωμ ςηπ ρύμβαρηπ ςξσ θέμαςξπ: δηλαδή ςξσ ςεϋυξσπ διακήοσνηπ 

1/2020 και ςχμ ρσμημμέμχμ ρε ασςϊ παοαοςημάςχμ (1-5) ϊπχπ ασςά αματέοξμςαι ρςημ παο. 

Β εδάτιξ vi ςηπ παοξϋραπ απϊταρηπ και απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ. 

         Ο ΤΜΣΟΜΘΣΖ Α.Δ.Λ.-Η. 

 

 

           ΔΡ. ΘΩΑΜΜΖ Ι. ΑΒΒΑ  

σμημμέμα: 

Αμαλσςικϊ εϋυξπ Διακήοσνηπ 01/2020 με ςα παοαοςήμαςα 1-5 

Ιξιμξπξίηρη:μήμα Ξικξμξμικήπ Διαυείοιρηπ 
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ΔΣΥΞΡ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ αο 1/2020 

ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΞΡ ΑΜΞΘΙΞΡ  ΛΔΘΞΔΞΘΙΞΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΡ (ΑΜΩ ΩΜ ΞΠΘΩΜ) ΓΘΑ ΖΜ ΑΜΑΗΔΡΖ 

ΟΑΠΞΥΖΡ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΩΜ ΙΖΠΘΩΜ ΟΞΣ ΡΔΓΑΕΞΜΑΘ ΞΘ ΣΟΖΠΔΡΘΔΡ ΖΡ 

Α.Δ.Λ.Η. ΡΔ 11 Ο.Δ. (ΔΙΞΡ Ο.Δ. ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ) ΓΘΑ ΥΠΞΜΘΙΞ ΔΘΑΡΖΛΑ ΔΔΙΑΔΝΘ ΛΖΜΩΜ 

 

Αμαθέςξσρα Αουή: Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ 

Οοξωπξλξγιρμϊπ 

Διακϊριεπ ενήμςα ξυςό υιλιάδεπ ξκςακϊρια 

εβδξμήμςα δϋξ εσοό και ςοιάμςα πέμςε λεπςά 

(268.872,35€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. 

(24%) ή διακϊριεπ δεκαένι υιλιάδεπ ξκςακϊρια 

ςοιάμςα δϋξ εσοό  και πεμήμςα ςέρρεοα λεπςά 

(216.832,54€) υχοίπ Τ.Ο.Α. 

Ζμεοξμημία Απξρςξλήπ ποξπ Δημξρίεσρη ρςημ 

επίρημη ετημεοίδα ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ: 
Δεσςέοα, 23/03/2020 

Ζμεοξμημία αμάοςηρηπ ςηπ ποξκήοσνηπ και ςηπ 

διακήοσνηπ ρςη διαδικςσακή πϋλη ςξσ ΙΖΛΔΖΡ 
Οαοαρκεσή,27/03/2020 

ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ ΑΜΑΠΖΡΖΡ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΡΖ 

ΔΘΑΔΘΙΣΑΙΖ ΟΣΚΖ ΞΣ ΔΡΖΔΖΡ 
Οαοαρκεσή, 27/03/2020 

Διαδικςσακή Οϋλη Διεμέογειαπ Ζλεκςοξμικξϋ 

Διαγχμιρμξϋ: 
www.promitheus.gov.gr  ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ. 

Ζμεοξμημία-όοα Έμαονηπ Σπξβξλήπ Οοξρτξοόμ: Δεσςέοα,30/03/2020 και όοα 08.00π.μ. 

Ιαςαληκςική Ζμεοξμημία και όοα Σπξβξλήπ 

Οοξρτξοόμ: 
Δεσςέοα,04/05/2020 και όοα 15.00μ.μ. 

Ζμεοξμημία και όοα Απξρτοάγιρηπ Οοξρτξοόμ: Οαοαρκεσή,08/05/2020 και όοα 10.00 π.μ. 

 

 

 

 

 

ΙΑΑΥΩΠΖΔΑ ΡΞ ΙΖΛΔΖΡ 

 
ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 
ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 
ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ, ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΣΚΘΙΞΣ 

& ΙΠΑΘΙΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1. ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ ΙΑΘ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

1.1 Ρςξιυεία Αμαθέςξσραπ Αουήπ 

 

Δπχμσμία ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-
ΗΠΑΙΖΡ/ NUTS EL51-EL52 

αυσδοξμική διεϋθσμρη ΙΑΗΖΓΖΞΣ ΠΩΡΡΘΔΖ 11 

Οϊλη ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 

αυσδοξμικϊπ Ιχδικϊπ 54655 

Υόοα ΔΚΚΑΔΑ 

Ιχδικϊπ ΜUTS EL 522 

ηλέτχμξ 2313 309437,151 

Ταν 2310 424346 

Ζλεκςοξμικϊ αυσδοξμείξ  tpdy@damt.gov.gr, 

Αομϊδιξπ για πληοξτξοίεπ Δστοξρϋμη Ιιξσοκςρή, Δλέμη Αβοαμίδξσ 

Γεμική Διεϋθσμρη ρςξ διαδίκςσξ  (URL) www.damt.gov.gr 

 

Δίδξπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ  

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή είμαι Kεμςοική Ισβεομηςική Αουή (ΙΙΑ) και αμήκει ρςη Γεμική Ισβέομηρη η 

κϋοια δοαρςηοιϊςηςά ςηπ είμαι η παοξυή γεμικόμ δημϊριχμ σπηοεριόμ.  

Ρςξιυεία Δπικξιμχμίαπ  

α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι διαθέριμα για ελεϋθεοη, πλήοη, άμερη & δχοεάμ ηλεκςοξμική 
ποϊρβαρη μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ,  

Ιάθε είδξσπ επικξιμχμία και αμςαλλαγή πληοξτξοιόμ ποαγμαςξπξιείςαι μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ 
πϋληπ www.promitheus.gov.gr ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ. 

H ηλεκςοξμική επικξιμχμία απαιςεί ςημ υοήρη εογαλείχμ και ρσρκεσόμ πξσ δεμ είμαι γεμικόπ 
διαθέριμα. Ζ απεοιϊοιρςη, πλήοηπ, άμερη και δχοεάμ ποϊρβαρη ρςα εμ λϊγχ εογαλεία και 
ρσρκεσέπ είμαι δσμαςή ρςημ διεϋθσμρη (URL) : www.promitheus.gov.gr 

1.2 Ρςξιυεία Διαδικαρίαπ-Υοημαςξδϊςηρη 

Δίδξπ διαδικαρίαπ  

Ξ διαγχμιρμϊπ θα διεναυθεί με ςημ αμξικςή διαδικαρία ςξσ άοθοξσ 27 ςξσ μ. 4412/16.  

 
Υοημαςξδϊςηρη ςηπ ρϋμβαρηπ 

 

Ζ δαπάμη για ςημ καθαοιρμϊ ςχμ κςηοίχμ πξσ ρςεγάζξμςαι ξι σπηοερίεπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 
Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ, θα βαοϋμει ςξμ κοαςικϊ ποξωπξλξγιρμϊ ςχμ εςόμ 2020-2021 
ρϋμτχμα με ςξ εγκεκοιμέμξ αίςημα με (ΑΔΑΛ:20REQ006451403)  

 

Α. ημ απϊταρη έγκοιρηπ αμάληφηπ πξλσεςξϋπ σπξυοέχρηπ (ΑΔΑ:6ΩΛΥΞΠ1Σ-ΠΠΦ) ρσμξλικξϋ 

πξρξϋ διακξρίχμ εμϊπ υιλιάδχμ ενακξρίχμ πεμήμςα ςερράοχμ εσοό και είκξρι επςά λεπςόμ 

mailto:helavra@damt.gov.gr,do@damt.gov.gr
http://www.damt.gov.gr/
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(201.654,27€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. ή εκαςϊμ ενήμςα δσξ υιλιάδχμ ενακξρίχμ είκξρι 

ςερράοχμ εσοό  και ραοάμςα εμϊπ λεπςόμ (162.624,41 €) υχοίπ Τ.Ο.Α.  

Β. ιπ  με αοιθ.ποχς. 1258, 1259 και 1260 /18-3-2020 απξτάρειπ αμάληφηπ σπξυοέχρηπ Α.Δ.Λ.-

Η. ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟ4ΞΠ1Σ-1Α6, ΦΟ1ΞΠ1Σ-ΜΩ3, ΩΕΖ2ΞΠ1Σ-9ΛΘ & 

ΑΔΑΛ:20REQ006451403) για ςξσπ Διδικξϋπ Τξοείπ/Α.Κ.Δ. 999-001/999-02/999-03/2420204001 

αμςίρςξιυα και  με αϋνξμςεπ αοιθμξϋπ απϊταρηπ 257, 258, 259 και με α/α 29253, 29255, 29254  

ρςξ Βιβλίξ Δγκοίρεχμ και Δμςξλόμ Οληοχμήπ ςηπ Σπηοερίαπ μαπ ρσμξλικξϋ ϋφξσπ ενήμςα επςά 

υιλιάδχμ διακξρίχμ δεκαξκςό εσοό και δέκα λεπςόμ (6721810€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. 

ή πεμήμςα ςερράοχμ υιλιάδχμ διακξρίχμ ξκςό εσοό και πεμήμςα εμϊπ λεπςόμ (54208,51€) ποξ 

Τ.Ο.Α.  

α παοαπάμχ πξρά καςαμέμξμςαι αμά τξοέα-ειδικϊ Τξοέα 1907-999/01,02,03/ΑΚΔ 2420204001 

«Ένξδα σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ» χπ ενήπ: 

 

ΑΛΔ: 2420204001 
 ΔΙΓΙΚΟΙ ΦΟΡΔΙ ΓΔΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ 

ΦΟΡΔΑ 1907-999 0100000 0200000 0300000 ΜΔ Φ.Π.Α ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. 

ΠΟΑ ΓΙΑ ΔΣΟ 2020 2706,08 45.395,52 19.116,50€ 67.218,10 54.208,15 

ΠΟΑ ΓΙΑ ΔΣΟ 2021 8.118,23 € 136.186,54 € 57.349,50 € 201.654,27 € 162.624,41 € 

ΤΝΟΛΟ ΑΞΙΑ 

ΤΜΒΑΗ 
10.824,31 181.582,06 76.466 268.872,37 216.832,56 

 

1.3 Ρσμξπςική Οεοιγοατή τσρικξϋ και ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ 

 

Ξ παοόμ αμξικςϊπ διεθμήπ μειξδξςικϊπ διαγχμιρμϊπ, διεμεογείςαι με ρκξπϊ ςημ επιλξγή 
αμαδϊυξσ ή αμαδϊυχμ παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ (CPV 90911200-8) για ςημ κάλσφη ςχμ 
αμαγκόμ ςχμ κςηοίχμ πξσ ρςεγάζξμςαι ξι σπηοερίεπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ 
– Ηοάκηπ, για  υοξμικϊ διάρςημα δεκαένι μημόμ. Ρςξ παοάοςημα 1 πεοιλαμβάμεςαι πίμακαπ με 
ςημ πεοιγοατή ςχμ κςηοίχμ ϊπξσ ρςεγάζξμςαι ξι σπηοερίεπ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. και ςξ ποϊγοαμμα 
βάρει ςξσ ξπξίξσ παοαρυεθξϋμ ξι σπηοερίεπ καθαοιϊςηςαπ. 

Ιοιςήοιξ καςακϋοχρηπ θα είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά 
βάρει ςιμήπ και ρσγκεκοιμέμα βάρει ςηπ αμά μήμα ποξρτεοϊμεμηπ ςιμήπ ρε εσοό (υχοίπ 
Τ.Ο.Α.) για κάθε ςμήμα. 

ξ πξρϊ ςηπ ποξρτξοάπ αμά ςμήμα, επί πξιμή απξκλειρμξϋ, δεμ ποέπει μα σπεοβαίμει ςημ 
ποξωπξλξγιρθείρα ανία ασςξϋ ρϋμτχμα με ςξ κάςχθι πίμακα 1. 

Ξι διαγχμιζϊμεμξι μπξοξϋμ μα σπξβάλξσμ ποξρτξοά για έμα, δσξ ή και πεοιρρϊςεοα ςμήμαςα, 
ασςή θα ατξοά ςημ παοξυή σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ Οαοάοςημα 1 ςηπ 
παοξϋραπ. Δεμ επιςοέπξμςαι ξι εμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ και ξι αμςιποξρτξοέπ. Ζ ρσμξλική 
εκςιμόμεμη ανία ςηπ ρϋμβαρηπ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ διακξρίχμ ενήμςα ξυςό υιλιάδχμ 
ξυςακξρίχμ εβδξμήμςα δϋξ εσοό και ςοιάμςα πέμςε λεπςόμ (268.872,35€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 
Τ.Ο.Α. ή διακξρίχμ δεκαένι υιλιάδχμ ξκςακξρίχμ ςοιάμςα δϋξ εσοό  και πεμήμςα ςερράοχμ 
λεπςόμ (216.832,54€) υχοίπ Τ.Ο.Α.. 
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ΟΘΜΑΙΑΡ 1 ΑΝΘΑ ΙΑΘ ΚΞΘΟΑ ΡΞΘΥΔΘΑ ΛΖΛΑΩΜ 

Α/Α 

ΣΜΘ

. 

ΕΙΔ 

ΦΟ

Ρ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΜΘΜΑΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΩΡΕ 

ΚΑΘΑΡΙ

ΜΟΤ ΑΝΑ 

ΕΒΔΟΜΑ

ΔΑ 

ΠΡΟΫΠ.ΑΞΙΑ 

ΣΜΘΜ ΑΝΑ 

ΜΘΝΑ ΧΩΡΙ 

ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ 

ΤΜΒΑΘ 

ΧΩΡΙ 

ΦΠΑ 16 

ΜΘΝΕ 

  Π.Ε. ΔΡΑΜΑ (ΣΡΙΑ ΣΜΘΜΑΣΑ) Α/Α ΘΛ. ΔΙΑΓΩΝ 90238    

1 03 ΤΔΟ/ΤΜΘΜΑ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΚΘΣ 

ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ 

ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ Ν.ΔΑΜΑ, ΑΔΕΙΩΝ 

ΔΙΑΜΟΝΘΣ 

ΔΙΟΙΚΘΤΘΙΟ, ΔΑΜΑ 6 270,192 4323,072 

2 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΔΑΜΑΣ  Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΔΑΜΑΣ 

Αγ.Κωνςταντίνου 1, 

Δράμα 

20 810,576 12969,22 

3 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΝΕΥΟΚΟΡΙΟΥ Κ.Νευροκόπι 12 454,650 7274,40 

  Π.Ε. ΕΒΡΟΤ (ΣΕΕΡΑ ΣΜΘΜΑΣΑ) Α/Α ΘΛ. ΔΙΑΓΩΝ 90239    

4 03 Τ.Δ.-Ο Ν. ΕΒΟΥ  ΓΑΜΜ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ & 

ΡΑΟΧΘΣ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ Ν.ΕΒΟΥ 

Μ. ΜΡΟΤΣΑΘ 6, 

Αλεξανδροφπολθ 

6 270,192 4323,072 

5 02 Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΟΥ & ΔΑΣΑΧΕΙΟ 

ΑΛΕΞ/ΡΟΛΘΣ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 5 , 

Αλεξανδροφπολθ 

6 405,288 6484,608 

6 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αδριανουπόλεωσ 1, 

68300-Διδυμότειχο 

4 181,860 2909,76 

7 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΜΟΥ 6, Σουφλί 4 181,860 2909,76 

  Π.Ε. ΘΜΑΘΙΑ (ΠΕΝΣΕ ΣΜΘΜΑΣΑ) Α/Α ΘΛ. ΔΙΑΓΩΝ 90240    

8 03 ΤΜ. ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΤΜ. 

ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ & 

ΡΑΟΧΘΣ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ, 

ΣΤΑΔΙΟΥ & ΑΙΑΔΝΘΣ 

12, Βζροια 

6 272,790 4364,64 

9 03 ΤΜΘΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘΣ ΘΜΑΘΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 89, 

Βζροια 

4 181,860 2909,76 

10 02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΘΜΑΘΙΑΣ ΙΩΝΟΣ 2, Βζροια 3 136,395 2182,32 

11 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΒΕΟΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΜΑΑ 3, 

Βζροια 

4 181,860 2909,76 

12 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΕΝΝΘΜΑΤΑ 22, 

ΝΑΟΥΣΑ 

4 181,860 2909,76 

  Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑ (ΠΕΝΣΕ ΣΜΘΜΑΣΑ) Α/Α ΘΛ. ΔΙΑΓΩΝ 90241    

13 03 Τ.ΔΟ- ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΘΣ 

20,ΚΑΒΑΛΑ 

4 181,860 2909,76 

14 03 ΤΜΘΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΙΑΣ 2,ΚΑΒΑΛΑ 8 363,720 5819,52 

15 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ & Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΜΑ 

ΑΓΥΟΚΑΣΤΟΥ,ΚΑΒΑΛ

Α 

18 810,576 12969,22 

16 01 ΓΑΦ ΕΛΕΓΧ ΥΛΙΚΩΝ & ΡΟΙΟΤ. Δ.Ε. 

ΚΑΒΑΛΑΣ- Δ/ΝΣΘ ΥΔΑΤΩΝ Α Μ-Θ & ΤΜ. 

ΤΕΧΝ ΥΡΟΣΤ & Φ.Ρ. 

ΤΕΝΕΔΟΥ 58,ΚΑΒΑΛΑ 8 363,720 5819,52 

17 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ Α. ΘΕΟΛΟΓΙΤΘ 2, 

ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ 

4 181,860 2909,76 

  Π.Ε. ΚΙΛΚΙ (ΣΕΕΡΑ ΣΜΘΜΑΣΑ) Α/Α ΘΛ. ΔΙΑΓΩΝ 90242    
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18 03 ΤΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΤΜΘΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘΣ Ν. 

ΚΙΛΚΙΣ 

ΕΘΝΙΚΘΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

21, ΚΙΛΚΙΣ 

9 409,185 6546,96 

19 02 Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18, 

ΚΙΛΚΙΣ 

4 181,860 2909,76 

20 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21θσ ΙΟΥΝΙΟΥ 207,ΚΙΛΚΙΣ 3 136,395 2182,32 

21 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ Μεγ.Αλεξάνδρου 24, ΤΚ 

61300 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 

4 181,860 2909,76 

  Π.Ε. ΞΑΝΘΘ (ΕΝΑ ΣΜΘΜΑ) Α/Α ΘΛ. ΔΙΑΓΩΝ 90243    

22 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΣΤΑΥΟΥΡΟΛΘΣ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΘ 6 272,790 4364,64 

  Π.Ε. ΠΕΛΛΑ (ΣΡΙΑ ΣΜΘΜΑΣΑ) Α/Α ΘΛ. ΔΙΑΓΩΝ 90244    

23 02 ΤΔΟ ΡΕΛΛΑΣ-ΤΜΘΜΑTA ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ- 

ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ- ΑΔΕΙΩΝ-  Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ -

ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ- ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ 

ΕΔΕΣΣΑΣ-ΔΑΣΙΚΟ ΡΕΙΡΤΕΟ 

ΔΙΟΙΚΘΤΘΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ 16 720,512 11528,19 

24 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΑΙΔΑΙΑΣ ΛΕΩΦ.ΞΕΝΙΤΙΔΘ 18, 

ΑΙΔΑΙΑ 

8 363,720 5819,52 

25 02 ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΑΙΔΑΙΑΣ ΚΑΡΕΤΑΝ ΓΑΕΦΘ 58, 

ΑΙΔΑΙΑ 

4 181,860 2909,76 

  Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑ (ΔΤΟ ΣΜΘΜΑΣΑ) Α/Α ΘΛ. 

ΔΙΑΓΩΝ 

  90245  

26 03 Τ.Δ-Ο ΡΙΕΙΑΣ., ΤΜ. ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΚΘΣ 

ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ & ΡΑΟΧΘΣ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ, 

ΤΜ. ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘΣ 

ΚΙΤΟΥΣ 41,ΚΑΤΕΙΝΘ 12 540,384 8646,144 

27 02 Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΘΡΕΙΟΥ 10,ΚΑΤΕΙΝΘ 12 545,580 8729,28 

  Π.Ε. ΡΟΔΟΠΘ (ΠΕΝΣΕ ΣΜΘΜΑΣΑ) Α/Α ΘΛ. ΔΙΑΓΩΝ 90246    

28 03 Τ.Κ.Υ.Υ.Ρ Α.Μ-Θ ΕΚΤΕΝΕΡΟΛ ΟΤ6, 

ΚΟΜΟΤΘΝΘ 

6 272,790 4364,64 

29 03 Δ/νςθ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ 

Α.Μ.Θ. 

ΕΚΤΕΝΕΡΟΛ Ο.Τ.6, 

ΚΟΜΟΤΘΝΘ 

3 136,395 2182,32 

30 03 Τμιμα Τοπικισ Αυτ/ςθσ&Ν.Ρ. Κομοτθνισ  

και Δ/νςθ Αναδαςϊςεων Ν.οδόπθσ 

Ρ. Τςαλδάρθ 56-58 

Κομοτθνι 

6 272,790 4364,64 

31 02 Δ/ΝΣΘ ΑΓΟΤΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ ΑΜΘ, 

ΤΜΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ 

Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜ-Θ 

Σιςμάνογλου 78, 

ΚΟΜΟΤΘΝΘ 

4 181,860 2909,76 

32 02 Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ & Χωρικοφ 

Σχεδιαςμοφ Α.Μ.Θ. και  Δ/νςθ Δαςϊν 

οδόπθσ 

3
ο 

ΧΛΜ Εκνικισ Οδοφ 

Κομοτθνισ - 

Αλεξανδροφπολθσ, 

ΚΟΜΟΤΘΝΘ 

9 409,185 6546,96 

  Π.Ε. ΕΡΡΩΝ (ΠΕΝΣΕ ΣΜΘΜΑΣΑ) Α/Α ΘΛ. ΔΙΑΓΩΝ 90247    

33 02 ΤΔΟ Ν. ΣΕΩΝ- ΤΜΘΜΑ ΓΑΜΜΑΤ. 

ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ & ΡΑΟΧΘΣ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ 

Ν. ΣΕΩΝ- ΤΜΘΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘΣ Ν. 

ΣΕΩΝ 

ΜΕΑΧΙΑΣ 67, ΣΕΕΣ 12 540,384 8646,144 

34 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΣΕΩΝ & Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 

ΣΕΩΝ 

Τζρμα Ομόνοιασ, ΣΕΕΣ 6 272,790 4364,64 
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35 01 Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΜΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΥΛΙΚΩΝ & ΡΟΙΟΤ-ΓΑΦΕΙΟ ΣΕΩΝ 

ΤΕΜΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΤΚ 

62125, ΣΕΕΣ 

4 181,860 2909,76 

36 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΣΙΔΘΟΚΑΣΤΟΥ Ν.ΙΝΤΗΕ 2 

ΣΙΔΘΟΚΑΣΤΟ 

4 181,860 2909,76 

37 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΝΙΓΙΤΑΣ ΑΘ.ΑΓΥΟΥ 9 ΤΚ 62-200 

ΝΙΓΙΤΑ 

6 272,790 4364,64 

  Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ (ΣΕΕΡΑ ΣΜΘΜΑΣΑ) 90248    

38 03 ΤΔΟ/ΤΜΘΜΑ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΚΘΣ 

ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ/ ΤΜΘΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘΣ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ 

Δθμοκρατίασ & Ανδρζα 

Ραπανδρζου 1 

Ρολφγυροσ 63100 

15 681,975 10911,6 

39 02 Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ ΔΑΣΑΧΕΙΟ 

ΡΟΛΥΓΥΟΥ- 

Δαςικό κτίριο-

Ρολφγυροσ 63100- 
18 818,370 13093,92 

40 02 ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΝΙΚΘΤΘΣ ΝΕΟΣ ΜΑΜΑΑΣ 2 90,930 1454,88 

41 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΑΣ ΡΕΗΟΔΟΜΟ 

ΚΑΣΣΑΝΔΕΙΑΣ ΤΚ 63077 

ΚΑΣΣΑΝΔΕΙΑ 

6 272,790 4364,64 

   ΤΝΟΛΟ ΑΞΙΑ  ΑΡΑΝΣΑ ΕΝΟ 

ΣΜΘΜΑΣΩΝ 

ΑΝΑ ΜΘΝΑ 

13552,034 

ΓΙΑ 16 

ΜΘΝΕ 

216832,54 

 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι: 

(α) Ξι ρσμμεςέυξμςεπ δϋμαμςαι καςϊπιμ ρσμεμμϊηρηπ, μα επιρκετθξϋμ ςξσπ υόοξσπ ποξκειμέμξσ 
μα ποξεςξιμάρξσμ ςημ ποξρτξοά ςξσπ. 

(β) α σλικά καθαοιρμξϋ πξσ βαοϋμξσμ ςξμ αμάδξυξ, πεοιγοάτξμςαι ρςξ Οαοάοςημα 1 ςηπ 
Διακήοσνηπ και θα πληοξϋμ ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ πεοιγοάτξμςαι ρε ασςϊ (θα καςαςεθεί ρυεςική 
σπεϋθσμη δήλχρη). 

1.4 Ηερμικϊ πλαίριξ 

Ζ αμάθερη και εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ διέπεςαι απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία και ςιπ κας΄ 

ενξσριξδϊςηρη ασςήπ εκδξθείρεπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ, ϊπχπ ιρυϋξσμ και ιδίχπ: 

Α. 

1. ΙΑ' ΔΝΞΣΡΘΞΔΞΖΡΖ ΙΑΜΞΜΘΡΛΞΡ (ΔΔ) 2019/1828 ΖΡ ΔΟΘΠΞΟΖΡ ςηπ 30ηπ Ξκςχβοίξσ 

2019, για ςημ ςοξπξπξίηρη ςηπ ξδηγίαπ 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και 

ςξσ Ρσμβξσλίξσ ϊρξμ ατξοά ςα καςόςαςα ϊοια για δημϊριεπ ρσμβάρειπ ποξμηθειόμ, 

σπηοεριόμ και έογχμ και για διαγχμιρμξϋπ μελεςόμ. 

2. ημ Ξδηγία 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 26ηπ 

Τεβοξσαοίξσ 2014, ρυεςικά με ςιπ διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και ςημ 

καςάογηρη ςηπ Ξδηγίαπ 2004/18/ΔΙ (L94), ϊπχπ διξοθόθηκε (L135/24.5.2016) 

3. ξ Μ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ 
(ποξραομξγή ρςιπ Ξδηγίεπ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και 
ιρυϋει. 

4. ξ  Μ. 4270/2014 (Α' 143) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ (εμρχμάςχρη 
ςηπ Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) – δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ διαςάνειπ», 
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5. ξ Μ. 4250/2014 (Α' 74) «Διξικηςικέπ Απλξσρςεϋρειπ - Ιαςαογήρειπ, Ρσγυχμεϋρειπ 
Μξμικόμ Οοξρόπχμ και Σπηοεριόμ ςξσ Δημξρίξσ ξμέα-οξπξπξίηρη Διαςάνεχμ ςξσ 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λξιπέπ οσθμίρειπ» και ειδικϊςεοα ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1,   

6. ημ παο. Ε ςξσ Μ. 4152/2013 (Α' 107) «Οοξραομξγή ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ ρςημ 
Ξδηγία 2011/7 ςηπ 16.2.2011 για ςημ καςαπξλέμηρη ςχμ καθσρςεοήρεχμ πληοχμόμ ρςιπ 
εμπξοικέπ ρσμαλλαγέπ»,  

7. ςξσ μ. 4129/2013 (Α’ 52) «Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Μϊμχμ για ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ», 

8. ξ Μ. 4013/2011 (Α’ 204) «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και 
Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ…»,  

9. ςξσ Μ.3863/2010 (Α’ 115 Α) «Μέξ Αρταλιρςικϊ Ρϋρςημα και ρσματείπ διαςάνειπ, οσθμίρειπ 
ρςιπ εογαριακέπ ρυέρειπ»,  και ιδίχπ ςξ άοθοξ 68, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

10. ξ Μ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη μϊμχμ 
και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ 
"Οοϊγοαμμα Διαϋγεια" και άλλεπ διαςάνειπ”, 

11. ξ Μ. 2859/2000 (Α’ 248) «Ιϋοχρη Ιόδικα Τϊοξσ Οοξρςιθέμεμηπ Ανίαπ», ϊπχπ 
ςοξπξπξιήθηκε κα ιρυϋει 

12. ξ Μ.2690/1999 (Α' 45) “Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και άλλεπ 
διαςάνειπ”  και ιδίχπ ςχμ άοθοχμ 7 και 13 έχπ 15, 

13. ξ Μ. 2121/1993 (Α' 25) “Ομεσμαςική Θδιξκςηρία, Ρσγγεμικά Δικαιόμαςα και Οξλιςιρςικά 
Ηέμαςα”,  

14. ςξσ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Ιχδικξπξίηρη διαςάνεχμ για ςημ ποϊρβαρη ρε δημϊρια έγγοατα 
και ρςξιυεία”,  

15. ςξσ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ Διαςάκςεπ” 
16. ςξσ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Ιαμξμιρμϊπ ενέςαρηπ ποξδικαρςικόμ ποξρτσγόμ εμόπιχμ ςηπ 

Α.Δ.Ο.Ο.» 

Β. Ιαθόπ επίρηπ και απϊ ςιπ απξτάρειπ : 

1. Σπξσογξϋ Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ με αο. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) «ευμικέπ 
λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ 
Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ.)»,  

2. Σπξσογξϋ Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ με αο 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) «Πϋθμιρη 
ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ ςξσ Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ 
Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ) ςξσ Σπξσογείξσ Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ» 

3. Απξτ. Σπξσογξϋ Δρχςεοικόμ με αοιθμ. 14138/15-05-2017 (ΤΔΙ εϋυξπ Σ.Ξ.Δ.Δ./ 
250/26-5-2017 «Διξοιρμϊπ ςξσ Θχάμμη Ράββα ςξσ Ιχμρςαμςίμξσ, χπ Ρσμςξμιρςή ςηπ 
Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ»). 

4. Απξτ. Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. αο. 35748/30-05-2017 (ΤΔΙ 1971 /Β΄/07-06-2017), με θέμα: 
«Αμάθερη άρκηρηπ αομξδιξςήςχμ ρε ξογαμικέπ μξμάδεπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 
Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ και παοξυή ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατήπ ποάνεχμ και εγγοάτχμ 
«Λε εμςξλή Ρσμςξμιρςή» ρςξσπ ποξψρςαμέμξσπ ςχμ ξογαμικόμ μξμάδχμ ςηπ 
Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ». 

5. Απϊταρη Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. με αο.ποχς. ξικ. 3086/21-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΦΕΞΠ1Σ-
ΦΛΔ)) πεοί ρσγκοϊςηρηπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ 
ποξρτξοόμ για διαγχμιρμξϋπ ανίαπ άμχ ςχμ ενήμςα υιλιάδχμ εσοό υχοίπ Τ.Ο.Α 

6. ξ με αοιθμ. ποχς. Ξικ. 14533/16-03-2020 ποχςξγεμέπ αίςημα «Αίςημα αμάληφηπ και 
ποξέγκοιρηπ δαπάμηπ για ςημ διεναγχγή διαγχμιρςικήπ διαδικαρίαπ με ρκξπϊ ςημ 
κάλσφη αμαγκόμ καθαοιρμξϋ κςιοίχμ ςχμ σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η ρε 11 Ο.Δ. (εκςϊπ ςηπ 
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Ο.Δ. Ηερραλξμίκηπ)για διάρςημα δεκαεναμήμξσ (Ρεπςέμβοιξπ 2020-Δεκέμβοιξπ 2021) 
(ΑΔΑΛ: 20REQ006438061). 

7. ξ εγκεκοιμέμξ αίςημα με (ΑΔΑΛ:20REQ006451403) πξσ πεοιλαμβάμει ςα αματεοϊμεμα 

ρςημ παοαπάμχ παοάγοατξ 1.2 

Γ. ιπ ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκδξθείρεπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ, ςιπ λξιπέπ διαςάνειπ 
πξσ αματέοξμςαι οηςά ή απξοοέξσμ απϊ ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη ςηπ παοξϋραπ,  
καθόπ και ςξ ρϋμξλξ ςχμ διαςάνεχμ ςξσ αρταλιρςικξϋ, εογαςικξϋ, κξιμχμικξϋ, πεοιβαλλξμςικξϋ 
και τξοξλξγικξϋ δικαίξσ πξσ διέπει ςημ αμάθερη και εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, έρςχ 
και αμ δεμ αματέοξμςαι οηςά παοαπάμχ. 

1.5 Οοξθερμία παοαλαβήπ ποξρτξοόμ και διεμέογεια διαγχμιρμξϋ 

 

Ζ καςαληκςική ημεοξμημία παοαλαβήπ ςχμ ποξρτξοόμ είμαι η 4Ζ Λαψξσ και όοα 15.00 μ.μ. 

Ζ διαδικαρία θα διεμεογηθεί με υοήρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ 

Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.Δ.Ζ.Ρ.), η ξπξία είμαι ποξρβάριμη μέρχ ςηπ Διαδικςσακήπ πϋληπ 

www.promitheus.gov.gr , ςημ Οαοαρκεσή 08/05/2020 και όοα 10.00π.μ. 

1.6 Δημξριϊςηςα 

 

Α. Δημξρίεσρη ρςημ Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ  

Οοξκήοσνη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ απερςάλη με ηλεκςοξμικά μέρα για δημξρίεσρη ςημ Δεσςέοα 

23/3/20 ρςημ Σπηοερία Δκδϊρεχμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. 

Β. Δημξρίεσρη ρε εθμικϊ επίπεδξ  

Ζ ποξκήοσνη και ςξ πλήοεπ κείμεμξ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ καςαυχοήθηκαμ ρςξ Ιεμςοικϊ 

Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ).  

ξ πλήοεπ κείμεμξ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ καςαυχοήθηκε ακϊμη και ρςη διαδικςσακή πϋλη 

ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ.:  http://www.promitheus.gov.gr,. Ρςξ πλαίριξ ςηπ Διακήοσνηπ θα διεναυθξϋμ 

έμςεκα ηλεκςοξμικξί διαγχμιρμξί ρςημ πλαςτϊομα ΔΡΖΔΖΡ, έμαπ για κάθε μξμϊ υχοικήπ 

δικαιξδξρίαπ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., με ςξσπ ενήπ ρσρςημικξϋπ αϋνξμςεπ αοιθμξϋπ  

Οοξρτξοέπ μπξοεί μα σπξβάλλξμςαι μεςαβαίμξμςαπ ρςξμ αμά Ο.Δ. ρυεςικϊ διαγχμιρμϊ για μια 

γοαμμή (έμα ςμήμα) για πεοιρρϊςεοεπ ή ϊλεπ ςιπ γοαμμέπ-ςμήμαςα. Ιάθε ςμήμα ατξοά νευχοιρςϊ 

κςήοιξ. 

 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΘ 

ΕΝΟΤΘΤΑ 
ΑΙΘΜΟΣ ΤΜΘΜΑΤΩΝ 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ Α. (Α/Α) 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1 ΔΑΜΑΣ 3 90238 

2 ΕΒΟΥ 4 90239 

3 ΘΜΑΘΙΑΣ 5 90240 

4 ΚΑΒΑΛΑΣ 5 90241 

5 ΚΙΛΚΙΣ 4 90242 

6 ΞΑΝΘΘΣ 1 90243 

7 ΡΕΛΛΑΣ 3 90244 

8 ΡΙΕΙΑΣ 2 90245 

9 ΟΔΟΡΘΣ 5 90246 

http://www.promitheus.gov.gr/
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10 ΣΕΩΝ 5 90247 

11 ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ 4 90248 

 ΤΝ ΣΜΘΜΑΣΩΝ ΑΡΑΝΣΑ ΕΝΑ (41)  

 

 Ζ ποξκήοσνη (πεοίληφη ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ) ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςημ πεοίπςχρη 

16 ςηπ παοαγοάτξσ 4 ςξσ άοθοξσ 2 ςξσ Μ. 3861/2010, θα αμαοςηθεί ρςξ διαδίκςσξ, ρςξμ 

ιρςϊςξπξ http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΔΘΑΣΓΔΘΑ)  

 

 Ζ Διακήοσνη θα καςαυχοηθεί ρςξ διαδίκςσξ, ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, 

ρςη διεϋθσμρη (URL) : www.damt.gov.gr  ρςημ διαδοξμή : Αμακξιμόρειπ/Διαγχμιρμξί 

 

1.7 Αουέπ εταομξζϊμεμεπ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ 

 
Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δερμεϋξμςαι ϊςι: 

α) ςηοξϋμ και θα ενακξλξσθήρξσμ μα ςηοξϋμ καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, ετϊρξμ 

επιλεγξϋμ, ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ, 

κξιμχμικξαρταλιρςικήπ και εογαςικήπ μξμξθερίαπ, πξσ έυξσμ θερπιρςεί με ςξ δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, 

ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξϋ και 

εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ απαοιθμξϋμςαι ρςξ Οαοάοςημα Υ ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α ςξσ μ. 

4412/2016. Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ σπξυοεόρεχμ ελέγυεςαι και βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα πξσ 

επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςχμ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ και 

σπηοερίεπ πξσ εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςηπ εσθϋμηπ και ςηπ αομξδιϊςηςάπ ςξσπ. 

β) δεμ θα εμεογήρξσμ αθέμιςα, παοάμξμα ή καςαυοηρςικά καθ΄ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ 

αμάθερηπ, αλλά και καςά ςξ ρςάδιξ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ετϊρξμ επιλεγξϋμ 

γ) λαμβάμξσμ ςα καςάλληλα μέςοα για μα διατσλάνξσμ ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ 

πξσ έυξσμ υαοακςηοιρθεί χπ ςέςξιεπ. 

2. ΓΔΜΘΙΞΘ ΙΑΘ ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 

2.1 Γεμικέπ Οληοξτξοίεπ 

2.1.1  Έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ 

α έγγοατα ςηπ παοξϋραπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ  είμαι ςα ακϊλξσθα: 

1. Ζ Οοξκήοσνη ςηπ Ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή έυει δημξριεσςεί ρςημ Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ  

2. ξ ςεϋυξπ διακήοσνηπ 1/20 με ςα παοαοςήμαςά ςξσ 1-4 (1: Αμαλσςική πεοιγοατή τσρικξϋ 

αμςικειμέμξσ και ευμικέπ ποξδιαγοατέπ , 2. Σπξδείγμαςα εγγσηςικόμ επιρςξλόμ 

(ρσμμεςξυήπ και καλήπ εκςέλερηπ ). 

3. To Δμιαίξ Δσοχπαψκϊ Έμςσπξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) ρςξ παοάοςημα 5 ςηπ παοξϋραπ ςξ ξπξίξ θα 

είμαι αμαοςημέμξ ρε μξοτή αουείξσ xml ρςξμ ιρςϊςξπξ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ,  

4. ξ ρυέδιξ ρϋμβαρηπ πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ Οαοάοςημα 4 ςηπ παοξϋραπ 
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5. Ξι ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ ςσυϊμ παοέυξμςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ διαδικαρίαπ, 

ιδίχπ ρυεςικά με ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςα ρυεςικά δικαιξλξγηςικά 

2.1.2  Δπικξιμχμία - Οοϊρβαρη ρςα έγγοατα ςηπ Ρϋμβαρηπ 

 

Όλεπ ξι επικξιμχμίεπ ρε ρυέρη με ςα βαρικά ρςξιυεία ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ, καθόπ και ϊλεπ ξι αμςαλλαγέπ πληοξτξοιόμ, ιδίχπ η ηλεκςοξμική σπξβξλή, 

εκςελξϋμςαι με ςη υοήρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ 

Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ), η ξπξία είμαι ποξρβάριμη μέρχ ςηπ Διαδικςσακήπ πϋληπ 

www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3  Οαοξυή Διεσκοιμίρεχμ 

 
α ρυεςικά αιςήμαςα παοξυήπ διεσκοιμίρεχμ σπξβάλλξμςαι ηλεκςοξμικά, ςξ αογϊςεοξ δέκα (10) 

ημέοεπ ποιμ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ και απαμςόμςαι αμςίρςξιυα, ρςξ 

πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ, ρςη ρυεςική ηλεκςοξμική διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ ρςημ 

πλαςτϊομα ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, η ξπξία είμαι ποξρβάριμη μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ 

www.promitheus.gov.gr. Αιςήμαςα παοξυήπ ρσμπληοχμαςικόμ πληοξτξοιόμ – διεσκοιμίρεχμ 

σπξβάλλξμςαι απϊ εγγεγοαμμέμξσπ  ρςξ ρϋρςημα ξικξμξμικξϋπ τξοείπ, δηλαδή απϊ εκείμξσπ 

πξσ διαθέςξσμ ρυεςικά διαπιρςεσςήοια πξσ ςξσπ έυξσμ υξοηγηθεί (ϊμξμα υοήρςη και κχδικϊ 

ποϊρβαρηπ) και απαοαίςηςα ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ με ςξ κείμεμξ ςχμ εοχςημάςχμ είμαι 

ηλεκςοξμικά σπξγεγοαμμέμξ. Αιςήμαςα παοξυήπ διεσκοιμήρεχμ πξσ σπξβάλλξμςαι είςε με άλλξ 

ςοϊπξ είςε ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ πξσ ςα ρσμξδεϋει δεμ είμαι ηλεκςοξμικά σπξγεγοαμμέμξ, δεμ 

ενεςάζξμςαι.  

Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα παοαςείμει ςημ ποξθερμία παοαλαβήπ ςχμ ποξρτξοόμ, ξϋςχπ 

όρςε ϊλξι ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ μα μπξοξϋμ μα λάβξσμ γμόρη ϊλχμ ςχμ 

αμαγκαίχμ πληοξτξοιόμ για ςημ καςάοςιρη ςχμ ποξρτξοόμ ρςιπ ακϊλξσθεπ πεοιπςόρειπ: 

α) ϊςαμ, για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ, ποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ, αμ και ζηςήθηκαμ απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ 

τξοέα έγκαιοα, δεμ έυξσμ παοαρυεθεί ςξ αογϊςεοξ ένι (6) ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ ποξθερμία πξσ 

ξοίζεςαι για ςημ παοαλαβή ςχμ ποξρτξοόμ,  

β) ϊςαμ ςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ στίρςαμςαι ρημαμςικέπ αλλαγέπ. 

Ζ διάοκεια ςηπ παοάςαρηπ θα είμαι αμάλξγη με ςη ρπξσδαιϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ ή ςχμ 

αλλαγόμ. 

Όςαμ ξι ποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ δεμ έυξσμ ζηςηθεί έγκαιοα ή δεμ έυξσμ ρημαρία για ςημ 

ποξεςξιμαρία καςάλληλχμ ποξρτξοόμ, δεμ απαιςείςαι παοάςαρη ςχμ ποξθερμιόμ. 

2.1.4 Γλόρρα 

 
α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ έυξσμ ρσμςαυθεί ρςημ ελλημική γλόρρα. 

συϊμ ποξδικαρςικέπ ποξρτσγέπ σπξβάλλξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα. 

Ξι ποξρτξοέπ και ςα πεοιλαμβαμϊμεμα ρε ασςέπ ρςξιυεία καθόπ και ςα απξδεικςικά έγγοατα 

ρσμςάρρξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα ή ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ 

ελλημική γλόρρα. Ρςα αλλξδαπά δημϊρια έγγοατα και δικαιξλξγηςικά εταομϊζεςαι η Ρσμθήκη 

ςηπ Υάγηπ ςηπ 5ηπ.10.1961, πξσ κσοόθηκε με ςξ μ. 1497/1984 (Α΄188). Διδικά για ςα 

απξδεικςικά έγγοατα, ςα αλλξδαπά ιδιχςικά έγγοατα ρσμξδεϋξμςαι απϊ μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ελλημική γλόρρα επικσοχμέμη είςε απϊ ποϊρχπξ αομϊδιξ καςά ςιπ διαςάνειπ ςηπ εθμικήπ 

μξμξθερίαπ είςε απϊ ποϊρχπξ καςά μϊμξ αομϊδιξ ςηπ υόοαπ ρςημ ξπξία έυει ρσμςαυθεί ςξ 

έγγοατξ..  

Δμημεοχςικά και ςευμικά τσλλάδια και άλλα έμςσπα -εςαιοικά ή μη- με ειδικϊ ςευμικϊ 

πεοιευόμεμξ μπξοξϋμ μα σπξβάλλξμςαι και ρςημ αγγλική, υχοίπ μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ 

μεςάτοαρη ρςημ ελλημική. 

Ιάθε μξοτήπ επικξιμχμία με ςημ αμαθέςξσρα αουή, καθόπ και μεςανϋ ασςήπ και ςξσ αμαδϊυξσ, 

θα γίμξμςαι σπξυοεχςικά ρςημ ελλημική γλόρρα. 

2.1.5 Δγγσήρειπ 

 
Ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ ςχμ παοαγοάτχμ 2.2.2 και 4.1 εκδίδξμςαι απϊ πιρςχςικά ιδοϋμαςα ή 

υοημαςξδξςικά ιδοϋμαςα ή αρταλιρςικέπ επιυειοήρειπ καςά ςημ έμμξια ςχμ πεοιπςόρεχμ β΄ και 

γ΄ ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 14 ςξσ μ. 4364/ 2016 (Α΄13)  πξσ λειςξσογξϋμ μϊμιμα ρςα κοάςη - 

μέλη ςηπ Έμχρηπ ή ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ ή ρςα κοάςη-μέοη ςηπ ΡΔΡ και έυξσμ, 

ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ, ςξ δικαίχμα ασςϊ. Λπξοξϋμ, επίρηπ, μα εκδίδξμςαι απϊ ςξ 

Δ..Α.Α. - .Λ.Δ.Δ.Δ. ή μα παοέυξμςαι με γοαμμάςιξ ςξσ αμείξσ Οαοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ 

με παοακαςάθερη ρε ασςϊ ςξσ αμςίρςξιυξσ υοημαςικξϋ πξρξϋ. Αμ ρσρςαθεί παοακαςαθήκη με 

γοαμμάςιξ παοακαςάθερηπ υοεξγοάτχμ ρςξ αμείξ Οαοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ, ςα 

ςξκξμεοίδια ή μεοίρμαςα πξσ λήγξσμ καςά ςη διάοκεια ςηπ εγγϋηρηπ επιρςοέτξμςαι μεςά ςη λήνη 

ςξσπ ρςξμ σπέο ξσ η εγγϋηρη ξικξμξμικϊ τξοέα. 

Ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ εκδίδξμςαι κας’ επιλξγή ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ απϊ έμαμ ή 

πεοιρρϊςεοξσπ εκδϊςεπ ςηπ παοαπάμχ παοαγοάτξσ. 

Ξι εγγσήρειπ ασςέπ πεοιλαμβάμξσμ κας’ ελάυιρςξμ ςα ακϊλξσθα ρςξιυεία: α) ςημ ημεοξμημία 

έκδξρηπ, β) ςξμ εκδϊςη, γ) ςημ αμαθέςξσρα αουή ποξπ ςημ ξπξία απεσθϋμξμςαι, δ) ςξμ αοιθμϊ 

ςηπ εγγϋηρηπ, ε) ςξ πξρϊ πξσ καλϋπςει η εγγϋηρη, ρς) ςημ πλήοη επχμσμία, ςξμ Α.Τ.Λ. και ςη 

διεϋθσμρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα σπέο ςξσ ξπξίξσ εκδίδεςαι η εγγϋηρη (ρςημ πεοίπςχρη 

έμχρηπ αμαγοάτξμςαι ϊλα ςα παοαπάμχ για κάθε μέλξπ ςηπ έμχρηπ),  ζ) ςξσπ ϊοξσπ ϊςι: αα) η 

εγγϋηρη παοέυεςαι αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, ξ δε εκδϊςηπ παοαιςείςαι ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ 

διαιοέρεχπ και ςηπ διζήρεχπ, και ββ) ϊςι ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ασςήπ, ςξ πξρϊ ςηπ 

καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ ςέλξπ υαοςξρήμξσ, η) ςα ρςξιυεία ςηπ ρυεςικήπ 

διακήοσνηπ και ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ, θ) ςημ ημεοξμημία λήνηπ ή 

ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ, ι) ςημ αμάληφη σπξυοέχρηπ απϊ ςξμ εκδϊςη ςηπ εγγϋηρηπ μα 

καςαβάλει ςξ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ξλικά ή μεοικά εμςϊπ πέμςε (5) ημεοόμ μεςά απϊ απλή έγγοατη 

ειδξπξίηρη εκείμξσ ποξπ ςξμ ξπξίξ απεσθϋμεςαι και ια) ρςημ πεοίπςχρη ςχμ εγγσήρεχμ καλήπ 

εκςέλερηπ και ποξκαςαβξλήπ, ςξμ αοιθμϊ και ςξμ ςίςλξ ςηπ ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ.  

Ζ αμαθέςξσρα αουή επικξιμχμεί με ςξσπ εκδϊςεπ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ ποξκειμέμξσ μα 

διαπιρςόρει ςημ εγκσοϊςηςά ςξσπ. 

Σπξδείγμαςα ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ (ρσμμεςξυήπ, καλήπ εκςέλερηπ) πξσ απαιςξϋμςαι ρςξ 

πλαίριξ ςηπ Διακήοσνηπ βοίρκξμςαι για ςη διεσκϊλσμρη ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ και ϊυι 

δερμεσςικά, ρςα ρυεςικά παοαοςήμαςα ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ. 
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2.2 Δικαίχμα Ρσμμεςξυήπ - Ιοιςήοια Οξιξςικήπ Δπιλξγήπ 

2.2.1  Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ 

1. Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ έυξσμ τσρικά ή 

μξμικά ποϊρχπα και, ρε πεοίπςχρη εμόρεχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςα μέλη ασςόμ, πξσ είμαι 

εγκαςερςημέμα ρε: 

α) κοάςξπ-μέλξπ ςηπ Έμχρηπ, 

β) κοάςξπ-μέλξπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ (Δ.Ξ.Υ.), 

γ) ςοίςεπ υόοεπ πξσ έυξσμ σπξγοάφει και κσοόρει ςη ΡΔΡ, ρςξ βαθμϊ πξσ η σπϊ αμάθερη 

δημϊρια ρϋμβαρη καλϋπςεςαι απϊ ςα Οαοαοςήμαςα 1, 2, 4 και 5 και ςιπ γεμικέπ ρημειόρειπ ςξσ 

ρυεςικξϋ με ςημ Έμχρη Οοξραοςήμαςξπ I ςηπ χπ άμχ Ρσμτχμίαπ, καθόπ και  

δ) ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ πεοίπςχρη γ΄ ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ και έυξσμ 

ρσμάφει διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε θέμαςα διαδικαριόμ αμάθερηπ 

δημξρίχμ ρσμβάρεχμ. 

2. Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ ποξρχοιμόμ ρσμποάνεχμ, 

δεμ απαιςείςαι μα πεοιβληθξϋμ ρσγκεκοιμέμη μξμική μξοτή για ςημ σπξβξλή ποξρτξοάπ.  

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα απαιςήρει απϊ ςιπ εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ μα 

πεοιβληθξϋμ ρσγκεκοιμέμη μξμική μξοτή ετϊρξμ ςξσπ αμαςεθεί η ρϋμβαρη. 

3. Ρςιπ πεοιπςόρειπ σπξβξλήπ ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ϊλα ςα μέλη ςηπ 

εσθϋμξμςαι έμαμςι ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξμ. Ρε πεοίπςχρη 

αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ρςημ έμχρη, η εσθϋμη ασςή ενακξλξσθεί μέυοι πλήοξσπ εκςέλερηπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ. 

2.2.2 Δγγϋηρη ρσμμεςξυήπ 

 

2.2.2.1. Για ςημ έγκσοη ρσμμεςξυή ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, 

καςαςίθεςαι απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ (ποξρτέοξμςεπ), εγγσηςική επιρςξλή 

ρσμμεςξυήπ, πξσ αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 1% ςηπ ποξ ΤΟΑ ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ κάθε 

ςμήμαςξπ  για ςξ ξπξίξ δίδεςαι ποξρτξοά (μη ρσμσπξλξγιζϊμεμχμ ςχμ δικαιχμάςχμ ποξαίοερηπ 

και παοάςαρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ), ρε πεοίπςχρη ποξρτξοάπ για πεοιρρϊςεοα ςμήμαςα είςε θα 

εκδξθξϋμ ξι αμςίρςξιυεπ εγγσηςικέπ είςε δϋμαςαι μα εκδξθεί μια εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ 

πξρξϋ πξσ θα ιρξδσμαμεί με ςξ άθοξιρμα ςχμ ανιόμ εγγσηςικήπ (βλ. παοακάςχ Οίμακα 2) ςχμ 

επιμέοξσπ ποξρτεοϊμεμχμ ςμημάςχμ. 

Οίμακαπ 2 : ΑΝΘΔΡ ΔΓΓΣΖΘΙΩΜ ΔΟΘΡΞΚΩΜ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΑΜΑ ΛΖΛΑ 

 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΣΜΘΜΑΣΟ ΤΝΟΛΟ 
ΤΜΒΑΘ 
ΧΩΡΙ ΦΠΑ 

ΑΞΙΑ 
ΕΓΓΤΘΣΙΚΩΝ 

ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
1 ΤΔΟ/ΤΜΘΜΑ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ 

ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ Ν.ΔΑΜΑ, ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘΣ 
4323,072 43,23 

2 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΔΑΜΑΣ  Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΔΑΜΑΣ 12969,22 129,69 

3 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΝΕΥΟΚΟΡΙΟΥ 7274,4 72,74 

4 Τ.Δ.-Ο Ν. ΕΒΟΥ  ΓΑΜΜ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ & ΡΑΟΧΘΣ 
ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ Ν.ΕΒΟΥ 

4323,072 43,23 
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5 Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΟΥ & ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΡΟΛΘΣ 6484,608 64,85 

6 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2909,76 29,10 

7 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2909,76 29,10 

8 ΤΜ. ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ, ΤΜ. ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΚΘΣ 
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ & ΡΑΟΧΘΣ ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ, 

4364,64 43,65 

9 ΤΜΘΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘΣ ΘΜΑΘΙΑΣ 2909,76 29,10 

10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΘΜΑΘΙΑΣ 2182,32 21,82 

11 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΒΕΟΙΑΣ 2909,76 29,10 

12 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 2909,76 29,10 

13 Τ.ΔΟ- ΚΑΒΑΛΑΣ 2909,76 29,10 

14 ΤΜΘΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5819,52 58,20 

15 ΔΑΣΑΧΕΙΟ & Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 12969,22 129,69 

16 Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝ ΕΛΕΓΧ-ΓΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ & ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ 
ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ & Δ/ΝΣΘ ΥΔΑΤΩΝ Α Μ-Θ & ΤΜ. ΤΕΧΝ 

ΥΡΟΣΤ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ 

5819,52 58,20 

17 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 2909,76 29,10 

18 ΤΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΤΜΘΜΑ ΑΔΕΙΩΝ 
ΔΙΑΜΟΝΘΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ 

6546,96 65,47 

19 Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ 2909,76 29,10 

20 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 2182,32 21,82 

21 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 2909,76 29,10 

22 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΣΤΑΥΟΥΡΟΛΘΣ 4364,64 43,65 

23 ΤΔΟ ΡΕΛΛΑΣ-ΤΜΘΜΑTA ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΣ- ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ- 
ΑΔΕΙΩΝ-  Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ -ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ- ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ 

ΕΔΕΣΣΑΣ-ΔΑΣΙΚΟ ΡΕΙΡΤΕΟ 

11528,19 115,28 

24 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΑΙΔΑΙΑΣ 5819,52 58,20 

25 ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΑΙΔΑΙΑΣ 2909,76 29,10 

26 Τ.Δ-Ο ΡΙΕΙΑΣ., ΤΜ. ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΚΘΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ & ΡΑΟΧΘΣ 
ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ, ΤΜ. ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘΣ 

8646,144 86,46 

27 Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 8729,28 87,29 

28 Τ.Κ.Υ.Υ.Ρ Α.Μ-Θ 4364,64 43,65 

29 Δ/νςθ Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ Α.Μ.Θ. 2182,32 21,82 

30 Τμιμα Τοπικισ Αυτ/ςθσ&Ν.Ρ. Κομοτθνισ  και Δ/νςθ 
Αναδαςϊςεων Ν.οδόπθσ 

4364,64 43,65 

31 Δ/ΝΣΘ ΑΓΟΤΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ ΑΜΘ, ΤΜΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜ-Θ 

2909,76 29,10 

32 Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ & Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ Α.Μ.Θ. και  Δ/νςθ 
Δαςϊν οδόπθσ 

6546,96 65,47 

33 ΤΔΟ Ν. ΣΕΩΝ- ΤΜΘΜΑ ΓΑΜΜΑΤ. ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ & ΡΑΟΧΘΣ 
ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ Ν. ΣΕΩΝ- ΤΜΘΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘΣ Ν. 

ΣΕΩΝ 

8646,144 86,46 

34 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΣΕΩΝ & Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΣΕΩΝ 4364,64 43,65 

35 Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΜΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ & 
ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ-ΓΑΦΕΙΟ ΣΕΩΝ 

2909,76 29,10 

36 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΣΙΔΘΟΚΑΣΤΟΥ 2909,76 29,10 

37 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΝΙΓΙΤΑΣ 4364,64 43,65 

38 ΤΔΟ/ΤΜΘΜΑ ΓΑΜΜ ΥΡΟΣΤ/ ΤΜ. ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘΣ ΧΑΛΚ/ΚΘΣ 10911,6 109,12 

39 Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΡΟΛΥΓΥΟΥ- 13093,92 130,94 

40 ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΝΙΚΘΤΘΣ 1454,88 14,55 

41 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΑΣ 4364,64 43,65 
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Ρςημ πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ πεοιλαμβάμει και ςξμ ϊοξ 

ϊςι η εγγϋηρη καλϋπςει ςιπ σπξυοεόρειπ ϊλχμ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςημ 

έμχρη. 

Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ποέπει μα ιρυϋει ςξσλάυιρςξμ για ςοιάμςα (30) ημέοεπ μεςά ςη λήνη ςξσ 

υοϊμξσ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ άοθοξσ 2.4.5 ςηπ παοξϋραπ, άλλχπ η ποξρτξοά 

απξοοίπςεςαι. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί, ποιμ ςη λήνη ςηπ ποξρτξοάπ, μα ζηςά απϊ ςξμ 

ποξρτέοξμςα μα παοαςείμει, ποιμ ςη λήνη ςξσπ, ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ και ςηπ 

εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ. 

2.2.2.2.Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ επιρςοέτεςαι ρςξμ αμάδξυξ με ςημ ποξρκϊμιρη ςηπ εγγϋηρηπ 

καλήπ εκςέλερηπ.  

Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ επιρςοέτεςαι ρςξσπ λξιπξϋπ ποξρτέοξμςεπ, ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα 

ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 72 ςξσ μ. 4412/2016. 

2.2.2.3. Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ καςαπίπςει, αμ ξ ποξρτέοχμ απξρϋοει ςημ ποξρτξοά ςξσ καςά 

ςη διάοκεια ιρυϋξπ ασςήπ, παοέυει φεσδή ρςξιυεία ή πληοξτξοίεπ πξσ αματέοξμςαι ρςα άοθοα 

2.2.3 έχπ 2.2.4, δεμ ποξρκξμίρει εγκαίοχπ ςα ποξβλεπϊμεμα απϊ ςημ παοξϋρα δικαιξλξγηςικά ή 

δεμ ποξρέλθει εγκαίοχπ για σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 

2.2.3 Κϊγξι απξκλειρμξϋ 

 

Απξκλείεςαι απϊ ςη ρσμμεςξυή ρςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ (διαγχμιρμϊ) 

ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, ετϊρξμ ρσμςοέυει ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ (εάμ ποϊκειςαι για 

μεμξμχμέμξ τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ) ή ρε έμα απϊ ςα μέλη ςξσ (εάμ ποϊκειςαι για έμχρη 

ξικξμξμικόμ τξοέχμ) έμαπ ή πεοιρρϊςεοξι απϊ ςξσπ ακϊλξσθξσπ λϊγξσπ: 

2.2.3.1.  Όςαμ σπάουει ρε βάοξπ ςξσ αμεςάκληςη καςαδικαρςική απϊταρη για έμαμ απϊ ςξσπ 

ακϊλξσθξσπ λϊγξσπ:  

α) ρσμμεςξυή ρε εγκλημαςική ξογάμχρη, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 2 ςηπ απϊταρηπ-πλαίριξ 

2008/841/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 24ηπ Ξκςχβοίξσ 2008, για ςημ καςαπξλέμηρη ςξσ 

ξογαμχμέμξσ εγκλήμαςξπ (ΔΔ L 300 ςηπ 11.11.2008 ρ.42),  

β) δχοξδξκία, ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 3 ςηπ ρϋμβαρηπ πεοί ςηπ καςαπξλέμηρηπ ςηπ διατθξοάπ 

ρςημ ξπξία εμέυξμςαι σπάλληλξι ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ ή ςχμ κοαςόμ-μελόμ ςηπ Έμχρηπ 

(ΔΔ C 195 ςηπ 25.6.1997, ρ. 1) και ρςημ παοάγοατξ 1 ςξσ άοθοξσ 2 ςηπ απϊταρηπ-πλαίριξ 

2003/568/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 22απ Θξσλίξσ 2003, για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ δχοξδξκίαπ 

ρςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα (ΔΔ L 192 ςηπ 31.7.2003, ρ. 54), καθόπ και ϊπχπ ξοίζεςαι ρςημ κείμεμη 

μξμξθερία ή ρςξ εθμικϊ δίκαιξ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα,  

γ) απάςη, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ ρϋμβαρηπ ρυεςικά με ςημ ποξρςαρία ςχμ 

ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ (ΔΔ C 316 ςηπ 27.11.1995, ρ. 48), η 

ξπξία κσοόθηκε με ςξ μ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ςοξμξκοαςικά εγκλήμαςα ή εγκλήμαςα ρσμδεϊμεμα με ςοξμξκοαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ 

ξοίζξμςαι, αμςιρςξίυχπ, ρςα άοθοα 1 και 3 ςηπ απϊταρηπ-πλαίριξ 2002/475/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ 

ςηπ 13ηπ Θξσμίξσ 2002, για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ (ΔΔ L 164 ςηπ 22.6.2002, ρ. 3) ή 

ηθική ασςξσογία ή ρσμέογεια ή απϊπειοα διάποανηπ εγκλήμαςξπ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 4 

ασςήπ,  
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ε) μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ή υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ, 

ϊπχπ ασςέπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 1 ςηπ Ξδηγίαπ 2005/60/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και 

ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 26ηπ Ξκςχβοίξσ 2005, ρυεςικά με ςημ ποϊληφη ςηπ υοηριμξπξίηρηπ ςξσ 

υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςήμαςξπ για ςη μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ και 

ςη υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ (ΔΔ L 309 ςηπ 25.11.2005, ρ. 15), η ξπξία εμρχμαςόθηκε 

ρςημ εθμική μξμξθερία με ςξ μ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ρς) παιδική εογαρία και άλλεπ μξοτέπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 2 ςηπ 

Ξδηγίαπ 2011/36/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 5ηπ Αποιλίξσ 2011, 

για ςημ ποϊληφη και ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ και για ςημ ποξρςαρία ςχμ 

θσμάςχμ ςηπ, καθόπ και για ςημ αμςικαςάρςαρη ςηπ απϊταρηπ-πλαίριξ 2002/629/ΔΔΣ ςξσ 

Ρσμβξσλίξσ (ΔΔ L 101 ςηπ 15.4.2011, ρ. 1), η ξπξία εμρχμαςόθηκε ρςημ εθμική μξμξθερία με ςξ 

μ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ απξκλείεςαι, επίρηπ, ϊςαμ ςξ ποϊρχπξ ειπ βάοξπ ςξσ ξπξίξσ εκδϊθηκε 

αμεςάκληςη καςαδικαρςική απϊταρη είμαι μέλξπ ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ 

ξογάμξσ ςξσ ή έυει ενξσρία εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊ.  

Ρςιπ πεοιπςόρειπ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.) και ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ξ.Δ. και 

Δ.Δ.) και ιδιχςικόμ κεταλαιξσυικόμ εςαιοειόμ (IKE), η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ  

ατξοά ρςξσπ διαυειοιρςέπ. 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ (Α.Δ.), η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ατξοά 

ρςξμ Διεσθϋμξμςα Ρϋμβξσλξ, καθόπ και ρε ϊλα ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ Ρσμεςαιοιρμόμ, η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ατξοά ρςα μέλη ςξσ 

Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 

Ρε ϊλεπ ςιπ σπϊλξιπεπ πεοιπςόρειπ μξμικόμ ποξρόπχμ, η σπξυοέχρη ςχμ ποξηγξϋμεμχμ 

εδατίχμ ατξοά ρςξσπ μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςξσπ. 

Δάμ ρςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ (α) έχπ (ρς) η πεοίξδξπ απξκλειρμξϋ δεμ έυει καθξοιρςεί με 

αμεςάκληςη απϊταρη, ασςή αμέουεςαι ρε πέμςε (5) έςη απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ καςαδίκηπ με 

αμεςάκληςη απϊταρη.  

2.2.3.2. Ρςιπ ακϊλξσθεπ πεοιπςόρειπ : 

α) ϊςαμ ξ ποξρτέοχμ έυει αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή 

ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ και ασςϊ έυει διαπιρςχθεί απϊ δικαρςική ή διξικηςική απϊταρη 

με ςελερίδικη και δερμεσςική ιρυϋ, ρϋμτχμα με διαςάνειπ ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ  

ή ςημ εθμική μξμξθερία ή/και  

β) ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα απξδείνει με ςα καςάλληλα μέρα ϊςι ξ ποξρτέοχμ έυει 

αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοά ςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ 

αρτάλιρηπ. 

Αμ ξ ποξρτέοχμ είμαι Έλλημαπ πξλίςηπ ή έυει ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςημ Δλλάδα, ξι 

σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ καλϋπςξσμ ςϊρξ ςημ κϋοια 

ϊρξ και ςημ επικξσοική αρτάλιρη. 

Δεμ απξκλείεςαι ξ ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, ϊςαμ έυει εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ 

είςε καςαβάλλξμςαπ ςξσπ τϊοξσπ ή ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ πξσ ξτείλει, 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ, καςά πεοίπςχρη, ςχμ δεδξσλεσμέμχμ ςϊκχμ ή ςχμ ποξρςίμχμ είςε 

σπαγϊμεμξπ ρε δερμεσςικϊ διακαμξμιρμϊ για ςημ καςαβξλή ςξσπ, και 
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γ) η Αμαθέςξσρα Αουή  γμχοίζει ή μπξοεί μα απξδείνει με ςα καςάλληλα μέρα ϊςι έυξσμ επιβληθεί 

ρε βάοξπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, μέρα ρε υοξμικϊ διάρςημα δϋξ (2) εςόμ ποιμ απϊ ςημ 

ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοάπ: αα) ςοειπ (3) ποάνειπ επιβξλήπ 

ποξρςίμξσ απϊ ςα αομϊδια ελεγκςικά ϊογαμα ςξσ Ρόμαςξπ Δπιθεόοηρηπ Δογαρίαπ για 

παοαβάρειπ ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ πξσ υαοακςηοίζξμςαι, ρϋμτχμα με ςημ σπξσογική 

απϊταρη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, χπ «σφηλήπ» ή «πξλϋ σφηλήπ» 

ρξβαοϊςηςαπ, ξι ξπξίεπ ποξκϋπςξσμ αθοξιρςικά απϊ ςοειπ (3) διεμεογηθέμςεπ ελέγυξσπ, ή ββ) 

δϋξ (2) ποάνειπ επιβξλήπ ποξρςίμξσ απϊ ςα αομϊδια ελεγκςικά ϊογαμα ςξσ Ρόμαςξπ 

Δπιθεόοηρηπ Δογαρίαπ για παοαβάρειπ ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ πξσ ατξοξϋμ ςημ αδήλχςη 

εογαρία, ξι ξπξίεπ ποξκϋπςξσμ αθοξιρςικά απϊ δϋξ (2) διεμεογηθέμςεπ ελέγυξσπ. Ξι σπϊ αα΄ και 

ββ΄ κσοόρειπ ποέπει μα έυξσμ απξκςήρει ςελερίδικη και δερμεσςική ιρυϋ.  

 

2.2.3.3. Απξκλείεςαι απϊ ςη ρσμμεςξυή ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, 

ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρε ξπξιαδήπξςε απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ καςαρςάρειπ:  

(α) εάμ έυει αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 

4412/2016, 

(β) εάμ ςελεί σπϊ πςόυεσρη ή έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ ή ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή 

ςελεί σπϊ αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή έυει σπαυθεί ρε 

διαδικαρία πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή έυει αμαρςείλει ςιπ επιυειοημαςικέπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ ή 

εάμ βοίρκεςαι ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία, 

ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα μημ απξκλείει έμαμ 

ξικξμξμικϊ τξοέα ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρε μία εκ ςχμ καςαρςάρεχμ πξσ αματέοξμςαι ρςημ 

πεοίπςχρη ασςή, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι απξδεικμϋει ϊςι ξ εμ λϊγχ τξοέαπ είμαι ρε θέρη μα 

εκςελέρει ςη ρϋμβαρη, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ και ςα μέςοα για ςη ρσμέυιρη 

ςηπ επιυειοημαςικήπ ςξσ λειςξσογίαπ,  

(γ) εάμ, με ςημ επιτϋλανη ςηπ παοαγοάτξσ 3β ςξσ άοθοξσ 44 ςξσ μ. 3959/2011, η αμαθέςξσρα 

αουή διαθέςει επαοκόπ εϋλξγεπ εμδείνειπ πξσ ξδηγξϋμ ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ 

τξοέαπ ρσμήφε ρσμτχμίεπ με άλλξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ με ρςϊυξ ςη ρςοέβλχρη ςξσ 

αμςαγχμιρμξϋ, 

(δ) εάμ μία καςάρςαρη ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 24 ςξσ μ. 

4412/2016 δεμ μπξοεί μα θεοαπεσθεί απξςελερμαςικά με άλλα, λιγϊςεοξ παοεμβαςικά, μέρα,  

(ε) εάμ μία καςάρςαρη ρςοέβλχρηπ ςξσ αμςαγχμιρμξϋ απϊ ςημ ποϊςεοη ρσμμεςξυή ςξσ 

ξικξμξμικξϋ τξοέα καςά ςημ ποξεςξιμαρία ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, καςά ςα 

ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 48 ςξσ μ. 4412/2016, δεμ μπξοεί μα θεοαπεσθεί με άλλα, λιγϊςεοξ 

παοεμβαςικά, μέρα,  

(ρς) εάμ έυει επιδείνει ρξβαοή ή επαμαλαμβαμϊμεμη πλημμέλεια καςά ςημ εκςέλερη ξσριόδξσπ 

απαίςηρηπ ρςξ πλαίριξ ποξηγξϋμεμηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ, ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ με 

αμαθέςξμςα τξοέα ή ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ παοαυόοηρηπ πξσ είυε χπ απξςέλερμα ςημ 

ποϊχοη καςαγγελία ςηπ ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ, απξζημιόρειπ ή άλλεπ παοϊμξιεπ κσοόρειπ,  

(ζ) εάμ έυει κοιθεί έμξυξπ ρξβαοόμ φεσδόμ δηλόρεχμ καςά ςημ παοξυή ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ 

απαιςξϋμςαι για ςημ ενακοίβχρη ςηπ απξσρίαπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ή ςημ πλήοχρη ςχμ 

κοιςηοίχμ επιλξγήπ, έυει απξκοϋφει ςιπ πληοξτξοίεπ ασςέπ ή δεμ είμαι ρε θέρη μα ποξρκξμίρει 

ςα δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξϋμςαι κας’ εταομξγή ςξσ άοθοξσ 2.2.9.2 ςηπ παοξϋραπ,  

(η) εάμ επιυείοηρε μα επηοεάρει με αθέμιςξ ςοϊπξ ςη διαδικαρία λήφηπ απξτάρεχμ ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ, μα απξκςήρει εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυεςαι μα ςξσ απξτέοξσμ 

αθέμιςξ πλεξμέκςημα ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ή μα παοάρυει εν αμελείαπ 



ΑΔΑ: 6ΕΤΡΟΡ1Υ-ΕΔΘ



Διακιρυξθ 1/20 παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςε κτίρια τθσ Α.Δ.Μ.-Θ. ςε ζνδεκα περιφερειακζσ 
ενότθτεσ (πλθν τθσ Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ) για διάςτθμα δεκαεξαμινου (Σεπτζμβριοσ 2020-Δεκζμβριοσ 2021) 

Σελίδα 19 από 109 

 

 

παοαπλαμηςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυεςαι μα επηοεάρξσμ ξσριχδόπ ςιπ απξτάρειπ πξσ 

ατξοξϋμ ςξμ απξκλειρμϊ, ςημ επιλξγή ή ςημ αμάθερη,  

(θ) εάμ έυει διαποάνει ρξβαοϊ επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα, ςξ ξπξίξ θέςει εμ αμτιβϊλχ ςημ 

ακεοαιϊςηςά ςξσ, για ςξ ξπξίξ ςξσ επιβλήθηκε πξιμή πξσ ςξσ ρςεοεί ςξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρε 

διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ δημξρίχμ έογχμ και καςαλαμβάμει ςη ρσγκεκοιμέμη διαδικαρία.  

 

Διδικά, καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ, χπ 

ρξβαοϊ επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα μξξϋμςαι ιδίχπ ςα ποξβλεπϊμεμα ρςξ δεϋςεοξ εδάτιξ ςηπ 

πεοίπςχρηπ γ΄ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ Μ 3863/2010, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

ρϋμτχμα με ςα ξπξία: 

Η αμαθέςξσρα αουή απξκλείει από ςη ρύμαφη ςηπ ρύμβαρηπ ςιπ σπξφήτιεπ εςαιοείεπ παοξυήπ 

σπηοεριώμ καθαοιρμξύ εάμ έυξσμ επιβληθεί ρε βάοξπ ςξσπ, μέρα ρε υοξμικό διάρςημα δύξ (2) 

εςώμ ποιμ από ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ, ςοειπ (3) ποάνειπ επιβξλήπ 

ποξρςίμξσ από ςα αομόδια ελεγκςικά όογαμα ςξσ Σώμαςξπ Δπιθεώοηρηπ Δογαρίαπ για παοαβάρειπ 

ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ πξσ υαοακςηοίζξμςαι, ρύμτχμα με ςημ σπξσογική απόταρη 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπχπ εκάρςξςε ιρυύει, χπ «σφηλήπ» ή «πξλύ σφηλήπ» ρξβαοόςηςαπ, 

ξι ξπξίεπ ποξκύπςξσμ αθοξιρςικά, από ςοειπ (3) διεμεογηθέμςεπ ελέγυξσπ ή δύξ (2) ποάνειπ 

επιβξλήπ ποξρςίμξσ από ςα αομόδια ελεγκςικά όογαμα ςξσ Σώμαςξπ Δπιθεώοηρηπ Δογαρίαπ για 

παοαβάρειπ ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ πξσ ατξοξύμ ςημ αδήλχςη εογαρία, ξι ξπξίεπ ποξκύπςξσμ 

αθοξιρςικά από δύξ (2) διεμεογηθέμςεπ ελέγυξσπ.   

Δπίρηπ, ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξύραπ, «η αμαθέςξσρα αουή απξκλείει από ςη ρύμαφη ςηπ ρύμβαρηπ 

ςιπ σπξφήτιεπ εςαιοείεπ παοξυήπ σπηοεριώμ καθαοιρμξύ: αα) ξι ξπξίεπ έυξσμ κηοσυθεί έκπςχςεπ 

κας’ εταομξγή ςηπ παοαγοάτξσ 7 ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ Μ 3863/2010 μέρα ρε υοξμικό διάρςημα 

ςοιώμ (3) εςώμ ποιμ από ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ή ββ) 

ρςιπ ξπξίεπ έυει επιβληθεί η κύοχρη ςηπ ποξρχοιμήπ διακξπήπ ςηπ λειςξσογίαπ ρσγκεκοιμέμηπ 

παοαγχγικήπ διαδικαρίαπ ή ςμήμαςξπ ή ςμημάςχμ ή ςξσ ρσμόλξσ ςηπ επιυείοηρηπ ή 

εκμεςάλλεσρηπ κας’ εταομξγή ςηπ παο. 1Β ςξσ άοθοξσ 24 ςξσ μ. 3996/2011 (Α΄ 170) μέρα ρε 

υοξμικό διάρςημα ςοιώμ (3) εςώμ ποιμ από ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςηπ 

ποξρτξοάπ.» 

Δάμ ρςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ (α) έχπ (η) η πεοίξδξπ απξκλειρμξϋ δεμ έυει καθξοιρςεί με 

αμεςάκληςη απϊταρη, ασςή αμέουεςαι ρε ςοία (3) έςη απϊ ςημ ημεοξμημία ςξσ ρυεςικξϋ 

γεγξμϊςξπ.  

2.2.3.4. Ξ ποξρτέοχμ απξκλείεςαι ρε ξπξιξδήπξςε υοξμικϊ ρημείξ καςά ςη διάοκεια ςηπ 

διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, ϊςαμ απξδεικμϋεςαι ϊςι βοίρκεςαι, λϊγχ ποάνεχμ 

ή παοαλείφεόμ ςξσ, είςε ποιμ είςε καςά ςη διαδικαρία, ρε μία απϊ ςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ  

2.2.3.5. Οοξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ εμπίπςει ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ πξσ 

αματέοξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπξοεί μα ποξρκξμίζει ρςξιυεία 

ποξκειμέμξσ μα απξδείνει ϊςι ςα μέςοα πξσ έλαβε επαοκξϋμ για μα απξδείνξσμ ςημ ανιξπιρςία 

ςξσ, παοϊςι ρσμςοέυει ξ ρυεςικϊπ λϊγξπ απξκλειρμξϋ (ασςoκάθαορη). Δάμ ςα ρςξιυεία κοιθξϋμ 

επαοκή, ξ εμ λϊγχ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ απξκλείεςαι απϊ ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ. 

α μέςοα πξσ λαμβάμξμςαι απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ανιξλξγξϋμςαι ρε ρσμάοςηρη με ςη 

ρξβαοϊςηςα και ςιπ ιδιαίςεοεπ πεοιρςάρειπ ςξσ πξιμικξϋ αδικήμαςξπ ή ςξσ παοαπςόμαςξπ. Αμ ςα 

μέςοα κοιθξϋμ αμεπαοκή, γμχρςξπξιείςαι ρςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα ςξ ρκεπςικϊ ςηπ απϊταρηπ 

ασςήπ. Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ έυει απξκλειρςεί, ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ, με 
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ςελερίδικη απϊταρη, ρε εθμικϊ επίπεδξ, απϊ ςη ρσμμεςξυή ρε διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ή 

αμάθερηπ παοαυόοηρηπ δεμ μπξοεί μα κάμει υοήρη ςηπ αμχςέοχ δσμαςϊςηςαπ καςά ςημ πεοίξδξ 

ςξσ απξκλειρμξϋ πξσ ξοίζεςαι ρςημ εμ λϊγχ απϊταρη. 

2.2.3.6 Ζ απϊταρη για ςημ διαπίρςχρη ςηπ επάοκειαπ ή μη ςχμ επαμξοθχςικόμ μέςοχμ καςά 

ςημ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ εκδίδεςαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ παο. 8 και 9 ςξσ άοθοξσ 

73 ςξσ μ. 4412/2016. 

2.2.3.7 Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, ρςξμ ξπξίξ έυει επιβληθεί, με ςημ κξιμή σπξσογική απϊταρη ςξσ 

άοθοξσ 74 ςξσ μ. 4412/2016, η πξιμή ςξσ απξκλειρμξϋ απξκλείεςαι ασςξδίκαια και απϊ ςημ 

παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ απξςελεί Έμχρη/Ιξιμξποανία ξι παοαπάμχ λϊγξι 

απξκλειρμξϋ ιρυϋξσμ για καθέμαμ απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ κξιμή ποξρτξοά. Δάμ ρσμςοέυει 

λϊγξπ απξκλειρμξϋ για έμαμ μϊμξ ρσμμεςέυξμςα ρε κξιμή ποξρτξοά, η σπξβληθείρα κξιμή 

ποξρτξοά απξκλείεςαι απϊ ςξ διαγχμιρμϊ. 

 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ ποξςίθεςαι μα αμαθέρει ςμήμα ςηπ ρϋμβαρηπ σπϊ 

μξοτή σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξ, ξι παοαπάμχ λϊγξι απξκλειρμξϋ ιρυϋξσμ και για ςξμ 

σπεογξλάβξ. Δτϊρξμ δε επαληθεσςεί απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή ϊςι ρςξ ποϊρχπξ ςξσ 

σπεογξλάβξσ ρσμςοέυει έμαπ ή και πεοιρρϊςεοξι απϊ ςξσπ παοαπάμχ λϊγξσπ απξκλειρμξϋ, 

απαιςεί ςημ αμςικαςάρςαρή ςξσ. 

 

2.2.4 Ιοιςήοια Δπιλξγήπ 

2.2.4.1 Ιαςαλληλϊςηςα άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ 

απαιςείςαι μα αρκξϋμ εμπξοική ή βιξμηυαμική ή βιξςευμική δοαρςηοιϊςηςα ρσματή με ςξ 

αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρε κοάςξπ μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ 

απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε έμα απϊ ςα επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα πξσ 

ςηοξϋμςαι ρςξ κοάςξπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ ή μα ικαμξπξιξϋμ ξπξιαδήπξςε άλλη απαίςηρη ξοίζεςαι 

ρςξ Οαοάοςημα XI ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016. Ρςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικόμ 

τξοέχμ εγκαςερςημέμχμ ρε κοάςξπ μέλξσπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ (Δ.Ξ.Υ) ή ρε 

ςοίςεπ υόοεπ πξσ έυξσμ ποξρυχοήρει ρςη ΡΔΡ, ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ 

ποξηγξϋμεμη πεοίπςχρη και έυξσμ ρσμάφει διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε 

θέμαςα διαδικαριόμ αμάθερηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ, απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε 

αμςίρςξιυα επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα. Ξι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξί 

τξοείπ απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ Βιξςευμικϊ ή Δμπξοικϊ ή Βιξμηυαμικϊ 

Δπιμεληςήοιξ. 

Ρςημ πεοίπςχρη ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ η κάλσφη ςηπ παοαπάμχ 

απαίςηρηπ ποέπει μα καλϋπςεςαι απϊ κάθε μέλξπ ςηπ. 

2.2.4.2 Ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια 

 

Δεμ απαιςείςαι 
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2.2.4.3 ευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα 

 

Δεμ απαιςείςαι 

2.2.4.4 Ρςήοινη ρςημ ικαμϊςηςα ςοίςχμ 

 

Δεμ έυει εταομξγή ρςημ παοξϋρα διαδικαρία. 

 

2.2.5  Ιαμϊμεπ απϊδεινηπ πξιξςικήπ επιλξγήπ 

2.2.5.1 Οοξκαςαοκςική απϊδεινη καςά ςημ σπξβξλή ποξρτξοόμ 

Οοξπ ποξκαςαοκςική απϊδεινη ϊςι ξι ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ: α) δεμ βοίρκξμςαι ρε μία 

απϊ ςιπ καςαρςάρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 και β) πληοξϋμ ςα κοιςήοια επιλξγήπ ςηπ 

παοαγοάτξσ 2.2.4  ςηπ παοξϋρηπ, ποξρκξμίζξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ χπ 

δικαιξλξγηςικϊ ρσμμεςξυήπ, ςξ ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςξ άοθοξ 79 παο. 1 και 3 ςξσ μ. 4412/2016 

Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ),ςξ ξπξίξ απξςελεί εμημεοχμέμη σπεϋθσμη δήλχρη, 

με ςιπ ρσμέπειεπ ςξσ μ.1599/1986.  

Για ςημ παοξϋρα διακήοσνη έυει ρσμςαυθεί (βάρει ςξσ ςσπξπξιημέμξσ εμςϋπξσ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ 

2 ςξσ Δκςελερςικξϋ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2016/7 ςηπ Δπιςοξπήπ ςηπ 5ηπ Θαμξσαοίξσ 2016) και ςξσ 

Διξοθχςικξϋ ασςξϋ (Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ L 17/65 ςηπ 23ηπ Θαμξσαοίξσ 

2018) με ςη υοήρη ςηπ σπηοερίαπ ςηπ διαδικςσακήπ πλαςτϊομαπ Promitheus ESPDint  πξσ πλέξμ 

διαθέςει ρε εθμικϊ επίπεδξ ςξ ΔΡΖΔΖΡ, ςξ ποϊςσπξ ΔΔΔΡ με ςιπ πληοξτξοίεπ ςξσ διαγχμιρμξϋ 

και ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. ξ ΔΔΔΡ, απξςελεί αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ διακήοσνηπ 1/2020, και 

βοίρκεςαι ρςξ Οαοάοςημα 5 ασςήπ. Δπίρηπ αμαοςάςαι και ρε μξοτή XML μαζί με ςα σπϊλξιπα 

αουεία ςξσ διαγχμιρμξϋ, για ςημ διεσκϊλσμρη ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ποξκειμέμξσ μα 

ρσμςάνξσμ μέρχ ςηπ σπηοερίαπ eΔΔΔΡ «Promitheus ESPDint» ςξσ ΔΡΖΔΖΡ ςη ρυεςική απάμςηρη 

ςξσπ.  

Ρε ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ, ϊπξσ πεοιρρϊςεοα απϊ έμα τσρικά ποϊρχπα είμαι μέλη ςξσ 

διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ξογάμξσ εμϊπ ξικξμξμικξϋ τξοέα ή έυξσμ ενξσρία 

εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊ, σπξβάλλεςαι έμα Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ 

Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ), ςξ ξπξίξ είμαι δσμαςϊ μα τέοει μϊμξ ςημ σπξγοατή ςξσ καςά 

πεοίπςχρη εκποξρόπξσ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα χπ ποξκαςαοκςική απϊδεινη ςχμ λϊγχμ 

απξκλειρμξϋ ςξσ άοθοξσ 2.2.3.1 ςηπ παοξϋραπ για ςξ ρϋμξλξ ςχμ τσρικόμ ποξρόπχμ πξσ είμαι 

μέλη ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ξογάμξσ ςξσ ή έυξσμ ενξσρία εκποξρόπηρηπ, 

λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊμ.  

Ωπ εκποϊρχπξπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα μξείςαι ξ μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ ασςξϋ, ϊπχπ ποξκϋπςει 

απϊ ςξ ιρυϋξμ καςαρςαςικϊ ή ςξ ποακςικϊ εκποξρόπηρήπ ςξσ καςά ςξ υοϊμξ σπξβξλήπ ςηπ 

ποξρτξοάπ ή ςξ αομξδίχπ ενξσριξδξςημέμξ τσρικϊ ποϊρχπξ μα εκποξρχπεί ςξμ ξικξμξμικϊ 

τξοέα για διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ ρσμβάρεχμ ή για ρσγκεκοιμέμη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ. 

ξ ΔΔΔΡ ρσμπληοόμεςαι και σπξγοάτεςαι, καςά πεοίπςχρη, χπ ενήπ: 

A) ρςιπ πεοιπςόρειπ Δ.Ο.Δ., Θ.Ι.Δ., Ξ.Δ. και Δ.Δ. απϊ ςξσπ διαυειοιρςέπ, 

B) ρςιπ πεοιπςόρειπ Α.Δ. απϊ ςξμ εκποϊρχπξ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα (Α.Δ.). Ωπ εκποϊρχπξπ ςξσ 

ξικξμξμικξϋ τξοέα μξείςαι ξ μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ ασςξϋ, ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ ςξ ιρυϋξμ 
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καςαρςαςικϊ ή ςξ ποακςικϊ εκποξρόπηρήπ ςξσ καςά ςξ υοϊμξ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ή 

αίςηρηπ ρσμμεςξυήπ ή ςξ αομξδίχπ ενξσριξδξςημέμξ τσρικϊ ποϊρχπξ μα εκποξρχπεί ςξμ 

ξικξμξμικϊ τξοέα για διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ ρσμβάρεχμ ή για ρσγκεκοιμέμη διαδικαρία ρϋμαφηπ 

ρϋμβαρηπ. 

Γ) Ρε κάθε άλλη πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ απϊ ςξσπ μξμίμξσπ εκποξρόπξσπ ςξσ. 

Ρςημ πεοίπςχρη σπξβξλήπ ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςξ Δσοχπαψκϊ 

Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ), σπξβάλλεςαι υχοιρςά απϊ κάθε μέλξπ ςηπ έμχρηπ. 

Τξ ΕΕΕΣ μπξοεί μα σπξγοάτεςαι έωπ δέκα (10) ημέοεπ ποιμ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία 

σπξβξλήπ ςωμ ποξρτξοώμ (άοθοξ 43 παο.6 ςξσ Ν.4605/19). 

 

2.2.5.2 Απξδεικςικά μέρα 

 

Α. ξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ και ξι ϊοξι και ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ 

ςξσπ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.1 έχπ 2.2.4, κοίμξμςαι καςά ςημ σπξβξλή ςηπ 

ποξρτξοάπ, καςά ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παοξϋραπ και καςά ςη ρϋμαφη ςηπ 

ρϋμβαρηπ ρςιπ πεοιπςόρειπ ςξσ άοθοξσ 105 παο. 3 πεο. γ ςξσ μ. 4412/2016. 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα σπξβάλλξσμ δικαιξλξγηςικά ή άλλα απξδεικςικά 

ρςξιυεία, αμ και ρςξ μέςοξ πξσ η αμαθέςξσρα αουή έυει ςη δσμαςϊςηςα μα λαμβάμει ςα 

πιρςξπξιηςικά ή ςιπ ρσματείπ πληοξτξοίεπ απεσθείαπ μέρχ ποϊρβαρηπ ρε εθμική βάρη 

δεδξμέμχμ ρε ξπξιξδήπξςε κοάςξπ - μέλξπ ςηπ Έμχρηπ, η ξπξία διαςίθεςαι δχοεάμ, ϊπχπ εθμικϊ 

μηςοόξ ρσμβάρεχμ, εικξμικϊ τάκελξ επιυείοηρηπ, ηλεκςοξμικϊ ρϋρςημα απξθήκεσρηπ 

εγγοάτχμ ή ρϋρςημα ποξεπιλξγήπ. Ζ δήλχρη για ςημ ποϊρβαρη ρε εθμική βάρη δεδξμέμχμ 

εμπεοιέυεςαι ρςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) ςξσ άοθοξσ 79 παο. 1 μ. 

4412/2016. 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα σπξβάλξσμ δικαιξλξγηςικά, ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή 

πξσ έυει αμαθέρει ςη ρϋμβαρη διαθέςει ήδη ςα χπ άμχ δικαιξλξγηςικά και ασςά ενακξλξσθξϋμ μα 

ιρυϋξσμ.  

Δπιρημαίμεςαι ϊςι γίμξμςαι απξδεκςέπ: 

 ξι έμξοκεπ βεβαιόρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοξϋρα Διακήοσνη, ετϊρξμ έυξσμ 

ρσμςαυθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσπ,  

 Ξι σπεϋθσμεπ δηλόρειπ, ετϊρξμ έυξσμ ρσμςαυθεί μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ 

ποϊρκληρηπ για ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ1. Ρημειόμεςαι ϊςι 

δεμ απαιςείςαι θεόοηρη ςξσ γμηρίξσ ςηπ σπξγοατήπ ςξσπ. 

Όπξσ απαιςείςαι Σπεϋθσμη Δήλχρη, μξείςαι για ςξσπ μεμ ημεδαπξϋπ Σπεϋθσμη Δήλχρη 

ρϋμτχμα με ςξμ Μ. 1599/86 ςξσ μξμίμξσ εκποξρόπξσ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ ή Σπεϋθσμη 

Δήλχρη ςξσ τσρικξϋ ποξρόπξσ και για ςξσπ δε αλλξδαπξϋπ, κείμεμξ αμάλξγηπ 

απξδεικςικήπ ανίαπ ςξ ξπξίξ θα ρσμξδεϋεςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρη ςξσ ρςα Δλλημικά 

καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 454 ςξσ Ι.Οξλ.Δικ και ςξσ Ιόδικα πεοί Δικηγϊοχμ.  

                                                           
1 

Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 
του ν. 4605/2019. 
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Β.1. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μη ρσμδοξμήπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.2 ξι 

ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ αμςίρςξιυα ςα παοακάςχ δικαιξλξγηςικά: 

 

α) για ςημ παοάγοατξ 2.2.3.1 

απϊρπαρμα ςξσ ρυεςικξϋ μηςοόξσ, ϊπχπ ςξσ πξιμικξϋ μηςοόξσ ή, ελλείφει ασςξϋ, 

ιρξδϋμαμξ έγγοατξ πξσ εκδίδεςαι απϊ αομϊδια δικαρςική ή διξικηςική αουή ςξσ κοάςξσπ-

μέλξσπ ή ςηπ υόοαπ καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ ξικξμξμικϊπ 

τξοέαπ, απϊ ςξ ξπξίξ ποξκϋπςει ϊςι πληοξϋμςαι ασςέπ ξι ποξωπξθέρειπ. Ζ σπξυοέχρη 

ποξρκϊμιρηπ ςξσ χπ άμχ απξρπάρμαςξπ ατξοά και ςα ποϊρχπα ςξσ δεϋςεοξσ εδατίξσ ςηπ 

παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 73, δηλαδή: 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.) και ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ξ.Δ. και 

Δ.Δ.) και IKE ιδιχςικόμ κεταλαιξσυικόμ εςαιοειόμ, η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ  

ατξοά ρςξσπ διαυειοιρςέπ (ϊλξσπ ςξσπ διαυειοιρςέπ). 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ (Α.Δ.), η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ατξοά 

ρςξμ Διεσθϋμξμςα Ρϋμβξσλξ, καθόπ και ρε ϊλα ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ Ρσμεςαιοιρμόμ, η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ατξοά ρςα μέλη ςξσ 

Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 

Ρε ϊλεπ ςιπ σπϊλξιπεπ πεοιπςόρειπ μξμικόμ ποξρόπχμ, η σπξυοέχρη ςχμ ποξηγξϋμεμχμ 

εδατίχμ ατξοά ρςξσπ μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςξσπ. 

Τα δικαιξλξγηςικά ςηπ παοαπάμω παοαγοάτξσ γίμξμςαι απξδεκςά ετόρξμ έυξσμ εκδξθεί 

εμςόπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ από ςημ σπξβξλή ςξσπ (άοθοξ 80 παο.12 ςξσ Ν.4412/16, πξσ 

ποξρςέθηκε με ςημ πεοίπςχρη αδ ςηπ παο.7 ςξσ άοθοξσ 43 ςξσ Ν. 4605/19). 

 

β) για ςημ απϊδεινη πεοί ςξσ ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.2 

πεο. α’ και β’ θα ποξρκξμιρθξϋμ 

i. Οιρςξπξιηςικά πξσ θα εκδίδξμςαι απϊ ςημ ξικεία αουή ςξσ ξικείξσ κοάςξσπ-μέλξσπ 

ή υόοαπ,  

Αμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι Έλλημαπ πξλίςηπ ή έυει ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςημ 

Δλλάδα, ποξρκξμίζει πιρςξπξιηςικά τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ 

(κϋοιαπ και επικξσοικήπ αρτάλιρηπ), 

 

Δπιρημαίμεςαι 

1. Τα πιρςξπξιηςικά ασςά θα ποέπει μα καλύπςξσμ όρξμ ατξοά ςημ ιρυύ ςξσπ: α) ςόρξ 

ςημ ημεοξμημία καςάθερηπ ποξρτξοώμ όρξ και β) ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςωμ 

απξδεικςικώμ μέρωμ (δικαιξλξγηςικώμ ποξρωοιμξύ μειξδόςη). Επξμέμωπ, ξι 

ξικξμξμικξί τξοείπ ποέπει μα μεοιμμξύμ μα απξκςξύμ εγκαίοωπ πιρςξπξιηςικά ςα 

ξπξία μα καλύπςξσμ και ςξμ υοόμξ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ, ρύμτωμα με ςα 

ειδικόςεοα ξοιζόμεμα ρςξ άοθοξ 104 ςξσ Ν.4412/2016, ποξκειμέμξσ μα ςα 

σπξβάλξσμ, ετόρξμ αμαδειυθξύμ ποξρωοιμξί αμάδξυξι. 

Δάμ ςα χπ άμχ πιρςξπξιηςικά (αρταλιρςικήπ και τξοξλξγικήπ εμημεοόςηςαπ) έυξσμ 
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εκδξθεί ποξ ςηπ κξιμξπξίηρηπ ςηπ ποόρκληρηπ ρςξμ ποξρχοιμό αμάδξυξ, μπξοξύμ μα 

σπξβληθξύμ, ρςημ πεοίπςωρη πξσ ενακξλξσθξύμ μα ιρυύξσμ καςά ςξ υοόμξ 

σπξβξλήπ ςξσπ, αμ δεμ αμαγοάτεςαι ημεοξμημία λήνηπ θα ποέπει μα έυξσμ εκδξθεί 

έωπ ςοείπ μήμεπ ποιμ ςημ σπξβξλή ςξσπ (άοθοξ 80 παο.12 Ν.4412/16) .  

 

ii. Σπεϋθσμη δήλχρη αματξοικά με ςξσπ ξογαμιρμξϋπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ (ρςημ 

πεοίπςχρη πξσ ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ έυει ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςημ Δλλάδα 

ατξοά Ξογαμιρμξϋπ κϋοιαπ και επικξσοικήπ αρτάλιρηπ) ρςξσπ ξπξίξσπ ξτείλει μα 

καςαβάλλει ειρτξοέπ. 

iii. Σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ ϊςι δεμ έυει εκδξθεί δικαρςική ή διξικηςική 

απϊταρη με ςελερίδικη και δερμεσςική ιρυϋ για ςημ αθέςηρη ςχμ σπξυοεόρεόμ 

ςξσ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ. 

 

γ) για ςημ παο.2.2.3.2 πεοίπςχρη γ΄ 

Σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα ρςημ ξπξία δηλόμξμςαι ςσυϊμ ποάνειπ επιβξλήπ 

ποξρςίμξσ πξσ έυξσμ εκδξθεί ρε βάοξπ ςξσ ρε υοξμικϊ διάρςημα δϋξ (2) εςόμ ποιμ απϊ ςημ 

ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοάπ, υχοίπ μα απαιςείςαι επίρημη δήλχρη 

ςξσ ΡΔΟΔ ρυεςικά με ςημ αδσμαμία έκδξρηπ ςξσ ρυεςικξϋ πιρςξπξιηςικξϋ ή ϊςι δεμ έυξσμ 

εκδξθεί ρε βάοξπ ςξσ ξι ποάνειπ επιβξλήπ ποξρςίμξσ πξσ πεοιγοάτξμςαι ρςξ εδάτιξ γ ςηπ 

παο. 2.2.3.2 

 

 δ) για ςημ παο. 2.2.3.4 πεοίπςχρη β΄  

i. Οιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ, 

απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ πςόυεσρη, εκκαθάοιρη, αμαγκαρςική 

διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ, πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ ή άλλη 

αμάλξγη καςάρςαρη και επίρηπ ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ διαδικαρία κήοσνηπ ρε πςόυεσρη ή 

έκδξρηπ απϊταρηπ αμαγκαρςικήπ εκκαθάοιρηπ ή αμαγκαρςικήπ διαυείοιρηπ ή 

πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή σπϊ άλλη αμάλξγη διαδικαρία. α πιρςξπξιηςικά ασςά, 

γίμξμςαι απξδεκςά ετϊρξμ έυξσμ εκδξθεί εμςϊπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ απϊ ςημ 

σπξβξλή ςξσπ (άοθοξ 80 παο.12 ςξσ Ν.4412/16, πξσ ποξρςέθηκε με ςημ πεοίπςχρη αδ 

ςηπ παο.7 ςξσ άοθοξσ 43 ςξσ Ν. 4605/19). 

Διδικϊςεοα για ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα, ςα 

πιρςξπξιηςικά ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ πςόυεσρη, πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ ή σπϊ αμαγκαρςική 

διαυείοιρη ή ϊςι δεμ έυξσμ σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ, εκδίδξμςαι απϊ ςξ αομϊδιξ 

Οοχςξδικείξ ςηπ έδοαπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. ξ πιρςξπξιηςικϊ ϊςι ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ δεμ 

έυει ςεθεί σπϊ εκκαθάοιρη με δικαρςική απϊταρη εκδίδεςαι απϊ ςξ ξικείξ Οοχςξδικείξ ςηπ 

έδοαπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, ςξ δε πιρςξπξιηςικϊ ϊςι δεμ έυει ςεθεί σπϊ εκκαθάοιρη με 

απϊταρη ςχμ εςαίοχμ εκδίδεςαι απϊ ςξ Γ.Δ.Λ.Ζ., ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ, χπ κάθε 

τξοά ιρυϋξσμ.  

α τσρικά ποϊρχπα (αςξμικέπ επιυειοήρειπ) δεμ ποξρκξμίζξσμ πιρςξπξιηςικϊ πεοί μη θέρεχπ 

ρε εκκαθάοιρη.  

ii. Δκςϋπχρη ςηπ καοςέλαπ “Ρςξιυεία Ληςοόξσ/ Δπιυείοηρηπ”, ϊπχπ ασςά εμταμίζξμςαι 

ρςξ taxisnet ςηπ ηλεκςοξμικήπ πλαςτϊομαπ ςηπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Δρϊδχμ, για 
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ςημ απϊδεινη ςηπ μη αμαρςξλήπ ςχμ επιυειοημαςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ ξικξμξμικξϋ 

τξοέα ( ιρυϋει για ςξσπ εγκαςερςημέμξσπ ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξϋπ τξοείπ). 

Αμ ςξ κοάςξπ-μέλξπ ή η εμ λϊγχ υόοα δεμ εκδίδει ςέςξιξσ είδξσπ έγγοατξ ή πιρςξπξιηςικϊ ή 

ϊπξσ ςξ έγγοατξ ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ ασςϊ δεμ καλϋπςει ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ αματέοξμςαι 

ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ρςημ πεοίπςχρη β΄ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.4, ςξ 

έγγοατξ ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ μπξοεί μα αμςικαθίρςαςαι απϊ έμξοκη βεβαίχρη ή, ρςα κοάςη - μέλη 

ή ρςιπ υόοεπ ϊπξσ δεμ ποξβλέπεςαι έμξοκη βεβαίχρη, απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ 

εμδιατεοξμέμξσ εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, ρσμβξλαιξγοάτξσ ή 

αομϊδιξσ επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ ξογαμιρμξϋ ςξσ κοάςξσπ - μέλξσπ ή ςηπ υόοαπ 

καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ. 

Ξι αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ παοέυξσμ, ϊπξσ κοίμεςαι αμαγκαίξ, επίρημη δήλχρη ρςημ ξπξία 

αματέοεςαι ϊςι δεμ εκδίδξμςαι ςα έγγοατα ή ςα πιρςξπξιηςικά ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ ή ϊςι 

ςα έγγοατα ασςά δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ρςημ πεοίπςχρη β΄ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.4. 

 

ε) Σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ ξικξμξμικξϋ τξοέα ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ρςξ 

ποϊρχπϊ ςξσ ξι ξοιζϊμεμξι ρςημ παοάγοατξ 4 ςξσ άοθοξσ 73 (πεοιπςόρειπ α, γ-θ) 

ςξσ Μ. 4412/16 λϊγξι απξκλειρμξϋ (ατξοά ςιπ αμςίρςξιυεπ πεοιπςόρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 

2.2.2.3 ςηπ παοξϋραπ)  

ρς) Δπίρηπ, ρϋμτχμα με ςημ παο. 8 ςξσ άοθοξσ 80 ςξσ Μ 4412/16 και ςξ άοθοξ 68 

μ.3863/2010, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

   Αμέρχπ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ η Αμαθέςξσρα αουή, θα σπξβάλει 

γοαπςϊ αίςημα ποξπ ςη Διεϋθσμρη Οοξγοαμμαςιρμξϋ και Ρσμςξμιρμξϋ ςξσ Ρόμαςξπ 

Δπιθεόοηρηπ Δογαρίαπ για ςη υξοήγηρη πιρςξπξιηςικξϋ, απϊ ςξ ξπξίξ θα ποξκϋπςξσμ ξι 

ποάνειπ επιβξλήπ ποξρςίμξσ πξσ έυξσμ εκδξθεί ρε βάοξπ εκάρςξσ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ. ξ 

πιρςξπξιηςικϊ απξρςέλλεςαι ρςημ αμαθέςξσρα αουή μέρα ρε δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ 

σπξβξλή ςξσ αιςήμαςξπ. Ρε πεοίπςχρη άποακςηπ παοέλεσρηπ ςηπ ποξθερμίαπ, η αμαθέςξσρα 

αουή δικαιξϋςαι μα ποξυχοήρει ρςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

   Για ςξ υοξμικϊ διάρςημα πξσ δεμ καλϋπςεςαι απϊ ςξ «Ληςοόξ Οαοαβαςόμ Δςαιοειόμ Οαοξυήπ 

Σπηοεριόμ Ιαθαοιρμξϋ ή/και Τϋλανηπ» ξι εςαιοείεπ παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ τϋλανηπ ξι 

ξικξμξμικξί τξοείπ σπξβάλλξσμ σπξυοεχςικά έμξοκη βεβαίχρη ςξσ μξμίμξσ εκποξρόπξσ ασςόμ 

εμόπιξμ ρσμβξλαιξγοάτξσ, πεοί μη επιβξλήπ ρε βάοξπ ςξσπ ποάνηπ επιβξλήπ ποξρςίμξσ για 

παοαβιάρειπ ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ «σφηλήπ» ή «πξλϋ σφηλήπ» ρξβαοϊςηςαπ.» 

 

ζ) για ςημ παοάγοατξ 2.2.2.7.  

Σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ ξικξμξμικξϋ τξοέα ϊςι δεμ έυει εκδξθεί ρε βάοξπ ςξσ 

απϊταρη απξκλειρμξϋ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 74 ςξσ μ. 4412/2016. 

 

B. 2. Για ςημ απόδεινη ςωμ απαιςήρεωμ ςξσ άοθοξσ 2.2.4.1 «καςαλληλϊςηςα άρκηρηπ 

επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ»: 
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Οιρςξπξιηςικϊ/βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ μηςοόξσ ςξσ κοάςξσπ 

εγκαςάρςαρηπ  για ςημ απϊδεινη ςηπ απαίςηρηπ ςξσ άοθοξσ 2.2.4. (απϊδεινη καςαλληλϊςηςαπ για 

ςημ άρκηρη επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ). Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι 

ρε κοάςξπ μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ποξρκξμίζξσμ πιρςξπξιηςικϊ/βεβαίχρη ςξσ 

αμςίρςξιυξσ επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ μηςοόξσ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ XI ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄ 

ςξσ μ. 4412/2016, με ςξ ξπξίξ πιρςξπξιείςαι ατεμϊπ η εγγοατή ςξσπ ρε ασςϊ και ατεςέοξσ ςξ 

ειδικϊ επάγγελμά ςξσπ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ υόοα δεμ ςηοεί ςέςξιξ μηςοόξ, ςξ έγγοατξ ή ςξ 

πιρςξπξιηςικϊ μπξοεί μα αμςικαθίρςαςαι απϊ έμξοκη βεβαίχρη ή, ρςα κοάςη - μέλη ή ρςιπ υόοεπ 

ϊπξσ δεμ ποξβλέπεςαι έμξοκη βεβαίχρη, απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ εμδιατεοξμέμξσ εμόπιξμ 

αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, ρσμβξλαιξγοάτξσ ή αομϊδιξσ επαγγελμαςικξϋ ή 

εμπξοικξϋ ξογαμιρμξϋ ςηπ υόοαπ καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ϊςι δεμ ςηοείςαι ςέςξιξ μηςοόξ και ϊςι αρκεί ςη δοαρςηοιϊςηςα πξσ 

απαιςείςαι για ςημ εκςέλερη ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ σπϊ αμάθερη ρϋμβαρηπ.  

Ξι  εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ βεβαίχρη εγγοατήπ ρςξ 

Βιξςευμικϊ ή Δμπξοικϊ ή Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ. 

Για μα γίμξσμ απξδεκςά όλα ςα ωπ άμω δικαιξλξγηςικά ςηπ παοξύραπ παοαγοάτξσ θα ποέπει 

μα έυξσμ εκδξθεί έωπ ςοιάμςα (30) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ από ςημ σπξβξλή ςξσπ, εκςόπ αμ, 

ρύμτωμα με ςιπ ειδικόςεοεπ διαςάνειπ ασςώμ, τέοξσμ ρσγκεκοιμέμξ υοόμξ ιρυύξπ. 

 

Β.3. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ και ρϋρςαρηπ σπξβάλλξμςαι 

 

i. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ 

 Οιρςξπξιηςικϊ ιρυϋξσραπ εκποξρόπηρηπ ςξ ξπξίξ ποέπει μα έυει εκδξθεί έχπ ςοιάμςα 

(30) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσ. Θα σπξβληθεί ρςιπ πεοιπςώρειπ πξσ 

ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ και σπξυοεξϋςαι, καςά ςημ κείμεμη 

μξμξθερία, μα δηλόμει ςημ εκποξρόπηρη και ςιπ μεςαβξλέπ ςηπ ρε αομϊδια αουή (πυ 

ΓΔΛΖ) 

 

 α καςά πεοίπςχρη μξμιμξπξιηςικά έγγοατα ρϋρςαρηπ και μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ 

(ϊπχπ καςαρςαςικά, πιρςξπξιηςικά μεςαβξλόμ, αμςίρςξιυα ΤΔΙ, ρσγκοϊςηρη Δ.Ρ. ρε  

ρόμα, ρε πεοίπςχρη Α.Δ., κλπ., αμάλξγα με ςη μξμική μξοτή ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα), 

ρσμξδεσϊμεμα απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ϊςι ενακξλξσθξϋμ μα 

ιρυϋξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςξσπ. Ζ σπεϋθσμη δήλχρη γίμεςαι απξδεκςή ετϊρξμ έυει 

εκδξθεί μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ποϊρκληρηπ για σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ. 

Σπξβάλλξμςαι ρςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ (ξικξμξμικξί τξοείπ υχοίπ σπξυοέχρη δήλχρηπ 

ρε αομϊδια αουή). 

 

ii. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ ρϋρςαρηπ και ςχμ μεςαβξλόμ, 

 Οιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ αουήπ (πυ γεμικϊ πιρςξπξιηςικϊ ςξσ ΓΔΛΖ) απϊ ςξ ξπξίξ θα 

ποξκϋπςξσμ ςα παοαπάμχ πξσ θα έυει εκδξθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ απϊ ςημ 

σπξβξλή ςξσ. Θα σπξβληθεί ρςιπ πεοιπςώρειπ πξσ ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ  είμαι μξμικϊ 

ποϊρχπξ. 
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 α καςά πεοίπςχρη μξμιμξπξιηςικά έγγοατα μϊμιμηπ ρϋρςαρηπ και μεςαβξλόμ (ϊπχπ 

καςαρςαςικά, πιρςξπξιηςικά μεςαβξλόμ, αμςίρςξιυα ΤΔΙ, κλπ.) αμάλξγα με ςη μξμική 

μξοτή ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. Ασςά θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ 

μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ϊςι ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςξσπ. Ζ σπεϋθσμη 

δήλχρη γίμεςαι απξδεκςή ετϊρξμ έυει εκδξθεί μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ποϊρκληρηπ για 

σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ. Σπξβάλλξμςαι ρςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ (ξικξμξμικξί τξοείπ 

υχοίπ σπξυοέχρη δήλχρηπ ρε αομϊδια αουή). 

Ξι αλλξδαπξί ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ ςα ποξβλεπϊμεμα, καςά ςη μξμξθερία ςηπ υόοαπ 

εγκαςάρςαρηπ, απξδεικςικά έγγοατα, και ετϊρξμ δεμ ποξβλέπξμςαι, σπεϋθσμη δήλχρη  ςξσ 

μϊμιμξσ εκποξρόπξσ, απϊ ςημ ξπξία απξδεικμϋξμςαι ςα αμχςέοχ χπ ποξπ ςη μϊμιμη ρϋρςαρη, 

μεςαβξλέπ και εκποξρόπηρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. 

Ξι χπ άμχ σπεϋθσμεπ δηλόρειπ γίμξμςαι απξδεκςέπ, ετϊρξμ έυξσμ ρσμςαυθεί μεςά ςημ 

κξιμξπξίηρη ςηπ ποϊρκληρηπ για ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ. 

Απϊ ςα αμχςέοχ έγγοατα ποέπει μα ποξκϋπςξσμ η μϊμιμη ρϋρςαρη  ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, 

ϊλεπ ξι ρυεςικέπ ςοξπξπξιήρειπ ςχμ καςαρςαςικόμ, ςξ/ςα ποϊρχπξ/α πξσ δερμεϋει/ξσμ μϊμιμα 

ςημ εςαιοία καςά ςημ ημεοξμημία διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ (μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ, δικαίχμα 

σπξγοατήπ κλπ.), ςσυϊμ ςοίςξι, ρςξσπ ξπξίξσπ έυει υξοηγηθεί ενξσρία εκποξρόπηρηπ, καθόπ 

και η θηςεία ςξσ/ςχμ ή/και ςχμ μελόμ ςξσ ξογάμξσ διξίκηρηπ/ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ. 

 

Β.4. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε επίρημξσπ καςαλϊγξσπ πξσ ποξβλέπξμςαι 

απϊ ςιπ εκάρςξςε ιρυϋξσρεπ εθμικέπ διαςάνειπ ή διαθέςξσμ πιρςξπξίηρη απϊ ξογαμιρμξϋπ 

πιρςξπξίηρηπ πξσ ρσμμξοτόμξμςαι με ςα εσοχπαψκά ποϊςσπα πιρςξπξίηρηπ, καςά ςημ έμμξια 

ςξσ Οαοαοςήμαςξπ VII ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016, μπξοξϋμ μα ποξρκξμίζξσμ ρςιπ 

αμαθέςξσρεπ αουέπ πιρςξπξιηςικϊ εγγοατήπ εκδιδϊμεμξ απϊ ςημ αομϊδια αουή ή ςξ 

πιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ ςξμ αομϊδιξ ξογαμιρμϊ πιρςξπξίηρηπ.  

Ρςα πιρςξπξιηςικά ασςά αματέοξμςαι ςα δικαιξλξγηςικά βάρει ςχμ ξπξίχμ έγιμε η εγγοατή ςχμ 

εμ λϊγχ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ρςξμ επίρημξ καςάλξγξ ή η πιρςξπξίηρη και η καςάςανη ρςξμ εμ 

λϊγχ καςάλξγξ.  

Ζ πιρςξπξιξϋμεμη εγγοατή ρςξσπ επίρημξσπ καςαλϊγξσπ απϊ ςξσπ αομϊδιξσπ ξογαμιρμξϋπ ή ςξ 

πιρςξπξιηςικϊ, πξσ εκδίδεςαι απϊ ςξμ ξογαμιρμϊ πιρςξπξίηρηπ, ρσμιρςά ςεκμήοιξ 

καςαλληλϊςηςαπ ϊρξμ ατξοά ςιπ απαιςήρειπ πξιξςικήπ επιλξγήπ, ςιπ ξπξίεπ καλϋπςει ξ επίρημξπ 

καςάλξγξπ ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ.  

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε επίρημξσπ καςαλϊγξσπ απαλλάρρξμςαι απϊ 

ςημ σπξυοέχρη σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ αματέοξμςαι ρςξ πιρςξπξιηςικϊ εγγοατήπ 

ςξσπ.  

 

Β.5. Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά, σπξβάλλξσμ ςα 

παοαπάμχ, καςά πεοίπςχρη δικαιξλξγηςικά, για κάθε ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ 

έμχρη, ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα ποξβλεπϊμεμα ρςξ άοθοξ 19 παο. 2 ςξσ μ. 4412/2016. 

Β.6. Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ποξςίθεςαι μα αμαθέρει ςμήμα ςηπ 

ρϋμβαρηπ σπϊ μξοτή σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξ, σπξβάλλει ςα παοαπάμχ, καςά πεοίπςχρη 
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δικαιξλξγηςικά, και για ςξμ ςοίςξ (σπεογξλάβξ) ποξκειμέμξσ μα είμαι δσμαςή η επαλήθεσρη μη 

ρσμδοξμήπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςξσ άοθοξσ 2.2.3. ςηπ παοξϋραπ ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ. 

 

2.3 Ιοιςήοια Αμάθερηπ 

 

Ιοιςήοιξ αμάθερηπ για κάθε έμα ςμήμα εκ ςχμ ρσμξλικόμ ραοάμςα έμα (41) ςμημάςχμ ςηπ 

παοξϋραπ θα είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμικήπ άπξφηπ ποξρτξοά με βάρη ςημ αμά 

μήμα υαµηλϊςεοη ςιµή ρε εσοό ποξ ΤΟΑ. 

2.4 Ιαςάοςιρη - Οεοιευϊμεμξ Οοξρτξοόμ 

2.4.1  Γεμικξί ϊοξι σπξβξλήπ ποξρτξοόμ 

Οοξρτξοέπ μπξοεί μα σπξβληθξϋμ για έμα ή και πεοιρρϊςεοα ςμήμαςα ςηπ παοξϋραπ 

Δεμ επιςοέπξμςαι εμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ  

Ζ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ σπξβάλλει κξιμή ποξρτξοά, η ξπξία σπξγοάτεςαι σπξυοεχςικά 

ηλεκςοξμικά είςε απϊ ϊλξσπ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ απξςελξϋμ ςημ έμχρη, είςε απϊ 

εκποϊρχπϊ ςξσπ μξμίμχπ ενξσριξδξςημέμξ. Ρςημ ποξρτξοά, απαοαιςήςχπ ποέπει μα 

ποξρδιξοίζεςαι η έκςαρη και ςξ είδξπ ςηπ ρσμμεςξυήπ  (ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ καςαμξμήπ 

αμξιβήπ μεςανϋ ςξσπ) ςξσ κάθε μέλξσπ ςηπ έμχρηπ, καθόπ και ξ εκποϊρχπξπ/ρσμςξμιρςήπ 

ασςήπ. Όλα ςα μέλη ςηπ εσθϋμξμςαι έμαμςι ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, αλληλέγγσα και ειπ 

ξλϊκληοξμ. Ρε πεοίπςχρη αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ρςημ έμχρη, η εσθϋμη ασςή ενακξλξσθεί μέυοι 

πλήοξσπ εκςέλερήπ ςηπ. 

(α) Ξι ρσμμεςέυξμςεπ δϋμαςαι καςϊπιμ ρσμεμμϊηρηπ, μα επιρκετθξϋμ ςξσπ υόοξσπ ποξκειμέμξσ 
μα εκςιμήρξσμ παοαμέςοξσπ ϊπχπ ςξ ρσμξλικϊ εμβαδϊμ ςξσπ, ςξσπ επιμέοξσπ υόοξσπ πξσ 
πεοιλαμβάμξσμ, ςα απαιςξϋμεμα αμαλόριμα κςλ.  

Ζ σπξβξλή ποξρτξοάπ ιρξδσμαμεί με αμεπιτϋλακςη απξδξυή ςξσ ποξρτέοξμςξπ ξικξμξμικξϋ 
τξοέα ϊςι έυει λάβει γμόρη ςχμ ρσμθηκόμ πξσ επικοαςξϋμ ρςξσπ σπϊ καθαοιρμϊ υόοξσπ 
εμδιατέοξμςξπ. 

(β) συϊμ απξκλίρειπ ςχμ ρςξιυείχμ απϊ ςα ποξρδιξοιρθέμςα ρε καμία πεοίπςχρη δε 
ρσμεπάγεςαι επαϋνηρη ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ παοξϋραπ και ρσμεπόπ ξϋςε ςηπ αμξιβήπ. 

 

2.4.2  Υοϊμξπ και οϊπξπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ 

2.4.2.1. Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ηλεκςοξμικά, μέρχ ςηπ 

διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, μέυοι ςημ καςαληκςική ημεοξμημία και 

όοα πξσ ξοίζει η παοξϋρα διακήοσνη, ρςημ Δλλημική Γλόρρα, ρε ηλεκςοξμικϊ τάκελξ, 

ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ Μ.4412/2016, ιδίχπ άοθοα 36 και 37 και ςημ Σπξσογική 

Απϊταρη αοιθμ. 56902/215/2017 «ευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ 

Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ.)».  

Για ςη ρσμμεςξυή ρςξ διαγχμιρμϊ ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα διαθέςξσμ 

εγκεκοιμέμη ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή ή ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή πξσ 

σπξρςηοίζεςαι απϊ εγκεκοιμέμξ πιρςξπξιηςικϊ ςξ ξπξίξ υξοηγήθηκε απϊ έμαμ εγκεκοιμέμξ 

πάοξυξ σπηοεριόμ πιρςξπξίηρηπ, ξ ξπξίξπ πεοιλαμβάμεςαι ρςξμ καςάλξγξ εμπίρςεσρηπ πξσ 

ποξβλέπεςαι ρςημ απϊταρη 2009/767/ΔΙ και ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ Ιαμξμιρμϊ (ΔΔ) 
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910/2014 και ςιπ διαςάνειπ ςηπ Σ.Α. 56902/215/2017 “ευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ 

λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ)» (ΤΔΙ Β 

1924/02.06.2017) και μα εγγοατξϋμ ρςξ ηλεκςοξμικϊ ρϋρςημα (ΔΡΖΔΖΡ- Διαδικςσακή πϋλη 

www.promitheus.gov.gr) ακξλξσθόμςαπ ςημ διαδικαρία εγγοατήπ ςξσ άοθοξσ 5 ςηπ ίδιαπ Σ.Α.  

Δπιρημαίμεςαι ϊςι, ξι αλλξδαπξί ξικξμξμικξί τξοείπ δεμ έυξσμ ςημ σπξυοέχρη μα σπξγοάτξσμ ςα 

δικαιξλξγηςικά πξσ σπξβάλλξσμ με ςημ ποξρτξοά ςξσπ, με υοήρη ποξηγμέμηπ ηλεκςοξμικήπ 

σπξγοατήπ, αλλά μπξοεί μα ςα ασθεμςικξπξιξϋμ με ξπξιξμδήπξςε άλλξ ποϊρτξοξ ςοϊπξ, 

ετϊρξμ ρςη υόοα ποξέλεσρήπ ςξσπ δεμ είμαι σπξυοεχςική η υοήρη ποξηγμέμηπ φητιακήπ 

σπξγοατήπ ρε διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ. Ρςιπ πεοιπςόρειπ ασςέπ η αίςηρη 

ρσμμεςξυήπ ρσμξδεϋεςαι με σπεϋθσμη δήλχρη ρςημ ξπξία δηλόμεςαι ϊςι ρςημ υόοα ποξέλεσρηπ 

δεμ ποξβλέπεςαι η υοήρη  ποξηγμέμηπ φητιακήπ σπξγοατήπ ή ϊςι ρςημ υόοα ποξέλεσρηπ δεμ 

είμαι σπξυοεχςική η υοήρη ποξηγμέμηπ φητιακήπ σπξγοατήπ για ςημ ρσμμεςξυή ρε διαδικαρίεπ 

ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ. Ζ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ τέοει 

σπξγοατή έχπ και δέκα (10) ημέοεπ ποιμ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ 

ποξρτξοόμ. 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δϋμαμςαι μα ζηςήρξσμ ςημ απϊρσορη σπξβληθείραπ ποξρτξοάπ, ποιμ ςημ 

καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ, με έγγοατξ αίςημα ςξσπ ποξπ ςημ 

Αμαθέςξσρα Αουή, ρε μξοτή ηλεκςοξμικξϋ αουείξσ PortableDocumentFormat (PDF) πξσ τέοει 

εγκεκοιμέμη ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή ή ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή με υοήρη 

εγκεκοιμέμχμ πιρςξπξιηςικόμ ρϋμτχμα με ςημ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 8 ςηπ σπξσογικήπ απϊταρηπ 

αοιθ. 56902/215/19-05-2017 (ΤΔΙ 1924/Β/02-06-2017) «ευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ 

λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ)», μέρχ 

ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμία» ςξσ Ρσρςήμαςξπ. Οιρςξπξιημέμξπ υοήρςηπ ςηπ Αμαθέςξσραπ 

Αουήπ μεςά απϊ ρυεςική απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ η ξπξία απξδέυεςαι ςξ ρυεςικϊ αίςημα 

ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, μπξοεί μα ποξβεί ρςημ απϊοοιφη ςηπ ρυεςικήπ ηλεκςοξμικήπ ποξρτξοάπ 

ρςξ Ρϋρςημα ποιμ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ. Ιαςϊπιμ, ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δϋμαςαι μα σπξβάλει εκ μέξσ ποξρτξοά μέρχ ςξσ Ρσρςήμαςξπ έχπ ςημ 

καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ. 

 

2.4.2.2. Ξ υοϊμξπ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ και ξπξιαδήπξςε ηλεκςοξμική επικξιμχμία μέρχ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ βεβαιόμεςαι ασςϊμαςα απϊ ςξ ρϋρςημα με σπηοερίεπ υοξμξρήμαμρηπ, ρϋμτχμα με 

ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 37 ςξσ μ. 4412/2016 και ςξ άοθοξ 9 ςηπ χπ άμχ Σπξσογικήπ Απϊταρηπ. 

Λεςά ςημ παοέλεσρη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ και όοαπ, δεμ σπάουει η δσμαςϊςηςα 

σπξβξλήπ ποξρτξοάπ ρςξ Ρϋρςημα. Ρε πεοιπςόρειπ ςευμικήπ αδσμαμίαπ λειςξσογίαπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, 

η αμαθέςξσρα αουή θα οσθμίρει ςα ςηπ ρσμέυειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ με ρυεςική αμακξίμχρή ςηπ.  

 

2.4.2.3. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ σπξβάλλξσμ με ςημ ποξρτξοά ςξσπ ςα ακϊλξσθα:  

(α) έμαμ (σπξ)τάκελξ με ςημ έμδεινη «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ –ευμική Οοξρτξοά» ρςξμ 

ξπξίξ πεοιλαμβάμξμςαι ςα καςά πεοίπςχρη απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά και η ςευμική ποξρτξοά  

ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ κείμεμηπ μξμξθερίαπ και ςημ παοξϋρα. 

(β) έμαμ (σπξ)τάκελξ με ςημ έμδεινη «Ξικξμξμική Οοξρτξοά» ρςξμ ξπξίξ πεοιλαμβάμεςαι η 

ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα και ςα καςά πεοίπςχρη απαιςξϋμεμα 

δικαιξλξγηςικά.  
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Απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα ρημαίμξμςαι με υοήρη ςξσ ρυεςικξϋ πεδίξσ ςξσ ρσρςήμαςξπ ςα ρςξιυεία 

εκείμα ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ πξσ έυξσμ εμπιρςεσςικϊ υαοακςήοα , ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ 

άοθοξ 21 ςξσ μ. 4412/16. Δτϊρξμ έμαπ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ υαοακςηοίζει πληοξτξοίεπ χπ 

εμπιρςεσςικέπ, λϊγχ ϋπαονηπ ςευμικξϋ ή εμπξοικξϋ απξοοήςξσ, ρςη ρυεςική δήλχρή ςξσ, 

αματέοει οηςά ϊλεπ ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ μϊμξσ ή διξικηςικέπ ποάνειπ πξσ επιβάλλξσμ ςημ 

εμπιρςεσςικϊςηςα ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ πληοξτξοίαπ. 

Δεμ υαοακςηοίζξμςαι χπ εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςιπ ςιμέπ μξμάδξπ, ςιπ 

ποξρτεοϊμεμεπ πξρϊςηςεπ, ςημ ξικξμξμική ποξρτξοά και ςα ρςξιυεία ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ 

πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ ανιξλϊγηρή ςηπ. 

2.4.2.4. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ρσμςάρρξσμ ςημ ςευμική και ξικξμξμική ςξσπ ποξρτξοά 

ρσμπληοόμξμςαπ ςιπ αμςίρςξιυεπ ειδικέπ ηλεκςοξμικέπ τϊομεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ. Ρςημ ρσμέυεια ςξ 

ρϋρςημα παοάγει ςα ρυεςικά ηλεκςοξμικά αουεία ςα ξπξία σπξγοάτξμςα ηλεκςοξμικά και 

σπξβάλλξμςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα.  α ρςξιυεία πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ ειδική ηλεκςοξμική 

τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ και ςξσ παοαγϊμεμξσ ηλεκςοξμικξϋ αουείξσ pdf (ςξ ξπξίξ θα σπξγοατεί 

ηλεκςοξμικά) ποέπει μα ςασςίζξμςαι. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη ςξ ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ μήμσμα 

και ξ ποξρτέοχμ καλείςαι μα παοάγει εκ μέξσ ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ pdf]  [Δτϊρξμ ξι ςευμικέπ 

ποξδιαγοατέπ και ξι ξικξμξμικξί ϊοξι δεμ έυξσμ απξςσπχθεί ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ ρςιπ ειδικέπ 

ηλεκςοξμικέπ τϊομεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, η Α.Α. δίμει ρυεςικέπ ξδηγίεπ ρςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ 

μα επιρσμάπςξσμ ηλεκςοξμικά σπξγεγοαμμέμα ςα ρυεςικά ηλεκςοξμικά αουεία (ιδίχπ ςευμική και 

ξικξμξμική ποξρτξοά) παοαπέμπξμςαπ ρςξ ρυεςικϊ άοθοξ ςηπ διακήοσνηπ και ςα ςσυϊμ 

σπξδείγμαςα ςευμικήπ -ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ  ]. 

2.4.2.5. Ξ υοήρςηπ - ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξβάλλει ςξσπ αμχςέοχ (σπξ)τακέλξσπ μέρχ ςξσ 

Ρσρςήμαςξπ, ϊπχπ πεοιγοάτεςαι παοακάςχ: 

α ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά για ςη ρσμμεςξυή ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα ρςη διαδικαρία 

σπξβάλλξμςαι απϊ ασςϊμ ηλεκςοξμικά ρε μξοτή αουείχμ ςϋπξσ .pdf και ετϊρξμ έυξσμ 

ρσμςαυθεί/παοαυθεί απϊ ςξμ ίδιξ, τέοξσμ εγκεκοιμέμη ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή ή 

ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή με υοήρη εγκεκοιμέμχμ πιρςξπξιηςικόμ, υχοίπ μα απαιςείςαι 

θεόοηρη γμηρίξσ ςηπ σπξγοατήπ, με ςημ επιτϋλανη ςχμ αματεοθέμςχμ ρςημ ςελεσςαία 

σπξπαοάγοατξ ςηπ παοαγοάτξσ 2.4.2.1 ςξσ παοϊμςξπ για ςξσπ αλλξδαπξϋπ ξικξμξμικξϋπ 

τξοείπ. 

Απϊ ςξ Ρϋρςημα εκδίδεςαι ηλεκςοξμική απϊδεινη σπξβξλήπ ποξρτξοάπ, η ξπξία απξρςέλλεςαι 

ρςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα με μήμσμα ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ.  

Οέοαμ ςχμ εγγοάτχμ πξσ ρσμςάρρξμςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα και τέοξσμ εγκεκοιμέμη 

ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή ή ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή με υοήρη εγκεκοιμέμχμ 

πιρςξπξιηςικόμ, ςα λξιπά δικαιξλξγηςικά/έγγοατα σπξβάλλξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ 

άοθοξσ 1 ςξσ μ.4250/2014. Διδικϊςεοα μεςά ςημ καςάογηρη ςηπ σπξυοέχρηπ σπξβξλήπ 

ποχςξςϋπχμ ή επικσοχμέμχμ αμςιγοάτχμ εγγοάτχμ και για ςξσπ διαγχμιρμξϋπ δημξρίχμ 

ρσμβάρεχμ διεσκοιμίζξμςαι ςα ενήπ:  

Α) Όρξμ ατξοά απλά αμςίγοατα δημξρίχμ εγγοάτχμ. Γίμξμςαι σπξυοεχςικά απξδεκςά εσκοιμή 

τχςξαμςίγοατα ςχμ ποχςξςϋπχμ ή ςχμ ακοιβόμ αμςιγοάτχμ ςχμ δημξρίχμ εγγοάτχμ, πξσ 

έυξσμ εκδξθεί απϊ ςιπ σπηοερίεπ και ςξσπ τξοείπ ςηπ πεοίπςχρηπ α' ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ 

μϊμξσ 4250/2014. Ρημειχςέξμ ϊςι η παοαπάμχ οϋθμιρη δεμ καςαλαμβάμει ςα ρσμβξλαιξγοατικά 

έγγοατα (λ.υ. πληοενξϋρια, έμξοκεπ βεβαιόρειπ κ.ξ.κ.), για ςα ξπξία ρσμευίζει μα στίρςαςαι η 

σπξυοέχρη σπξβξλήπ κσοχμέμχμ αμςιγοάτχμ. 
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Β) Απλά αμςίγοατα αλλξδαπόμ δημξρίχμ εγγοάτχμ. Γίμξμςαι απξδεκςά εσκοιμή 

τχςξαμςίγοατα απϊ αμςίγοατα εγγοάτχμ πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ αλλξδαπέπ αουέπ, σπϊ ςημ 

ποξωπϊθερη ϊςι ασςά είμαι μξμίμχπ επικσοχμέμα απϊ ςημ αομϊδια αουή ςηπ υόοαπ ασςήπ, και 

έυξσμ επικσοχθεί απϊ δικηγϊοξ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 36 παο. 2 β) ςξσ Ιόδικα 

Δικηγϊοχμ (Μ4194/2013). Ρημειόμεςαι ϊςι δεμ θίγξμςαι και ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ, ξι 

απαιςήρειπ σπξβξλήπ δημξρίχμ εγγοάτχμ με ρσγκεκοιμέμη επιρημείχρη (APOSTILLE), ξι ξπξίεπ 

απξοοέξσμ απϊ διεθμείπ ρσμβάρειπ ςηπ υόοαπ (Ρϋμβαρη ςηπ Υάγηπ) ή άλλεπ διακοαςικέπ 

ρσμτχμίεπ (βλ. και ρημείξ 6.2.) Δνακξλξσθεί επίρηπ μα στίρςαςαι η σπξυοέχρη ασςά μα 

ρσμξδεϋξμςαι και απϊ επίρημη μεςάτοαρη. 

Γ) Απλά αμςίγοατα ιδιχςικόμ εγγοάτχμ. Γίμξμςαι σπξυοεχςικά απξδεκςά εσκοιμή 

τχςξαμςίγοατα απϊ αμςίγοατα ιδιχςικόμ εγγοάτχμ ςα ξπξία έυξσμ επικσοχθεί απϊ δικηγϊοξ, 

ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 36 παο. 2 β) ςξσ Ιόδικα Δικηγϊοχμ (Μ 4194/2013), καθόπ 

και εσκοιμή τχςξαμςίγοατα απϊ ςα ποχςϊςσπα ϊρχμ ιδιχςικόμ εγγοάτχμ τέοξσμ θεόοηρη απϊ 

σπηοερίεπ και τξοείπ ςηπ πεοίπςχρηπ α' ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ μϊμξσ 4250/2014 ή ετϊρξμ 

ρσμσπξβάλλεςαι σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ ρςημ ξπξία βεβαιόμεςαι η ακοίβειά ςξσπ 

και τέοει σπξγοατή μεςά ςημ έμαονη ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ. α 

αμχςέοχ ιρυϋξσμ και για ςα αμςίγοατα αλλξδαπόμ ιδιχςικόμ εγγοάτχμ με ςημ ποϊρθεςη 

σπξυοέχρη ασςά μα ρσμξδεϋξμςαι  και απϊ επίρημη μεςάτοαρη. 

Δ) Οοχςϊςσπα έγγοατα και επικσοχμέμα αμςίγοατα. Γίμξμςαι σπξυοεχςικά απξδεκςά και 

ποχςϊςσπα ή μξμίμχπ επικσοχμέμα αμςίγοατα ςχμ δικαιξλξγηςικόμ εγγοάτχμ, ετϊρξμ 

σπξβληθξϋμ απϊ ςξσπ διαγχμιζϊμεμξσπ.   

 

Δμςϊπ ςοιόμ (3) εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή ςχμ χπ άμχ ρςξιυείχμ και 

δικαιξλξγηςικόμ ποξρκξμίζξμςαι σπξυοεχςικά απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα ρςημ αμαθέςξσρα 

αουή, ρε έμςσπη μξοτή και ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ, ςα ρςξιυεία ςηπ ηλεκςοξμικήπ  

ποξρτξοάπ ςα ξπξία απαιςείςαι μα ποξρκξμιρθξϋμ ρε ποχςϊςσπη μξοτή ρϋμτχμα με ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 11 παο. 2 ςξσ μ. 2690/1999 ''Ιόδικαπ Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ'', ϊπχπ 

ςοξπξπξιήθηκε με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1 παο. 2 ςξσ  μ. 4250/2014. έςξια ρςξιυεία και 

δικαιξλξγηςικά είμαι, εμδεικςικά, η εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ, ςα ποχςϊςσπα έγγοατα ςα 

ξπξία έυξσμ εκδξθεί απϊ ιδιχςικξϋπ τξοείπ και δεμ τέοξσμ επικϋοχρη απϊ δικηγϊοξ, καθόπ και 

ςα έγγοατα πξσ τέοξσμ ςη Ρτοαγίδα ςηπ Υάγηπ (Apostille). Δεμ ποξρκξμίζξμςαι ρε έμςσπη 

μξοτή ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά ςα ξπξία τέοξσμ ηλεκςοξμική σπξγοατή, ςα ΤΔΙ, ςα ςευμικά 

τσλλάδια και ϊρα ποξβλέπεςαι απϊ ςξ μ. 4250/2014 ϊςι ξι τξοείπ σπξυοεξϋμςαι μα απξδέυξμςαι 

ρε αμςίγοατα ςχμ ποχςξςϋπχμ. 

Ζ  αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα ζηςεί απϊ ποξρτέοξμςεπ και σπξφήτιξσπ ρε ξπξιξδήπξςε υοξμικϊ 

ρημείξ καςά ςημ διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ, μα σπξβάλλξσμ ρε έμςσπη μξοτή και ρε εϋλξγη 

ποξθερμία ϊλα ή ξοιρμέμα δικαιξλξγηςικά και ρςξιυεία  πξσ έυξσμ σπξβάλει ηλεκςοξμικά,  ϊςαμ 

ασςϊ απαιςείςαι για ςημ ξοθή διεναγχγή ςηπ διαδικαρίαπ. Για ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ ιρυϋξσμ ςα αματεοϊμεμα ρςξ άοθοξ 103 παο.2 ςξσ Μ.4412/16 ϊπχπ 

αμςικαςαρςάθηκε με ςημ παο.12β ςξσ άοθοξσ 43 ςξσ Μ.4605/2019.  

 

2.4.3  Οεοιευϊμεμα Τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ- ευμική Οοξρτξοά» 

2.4.3.1 
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α ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά για ςημ ρσμμεςξυή ςχμ ποξρτεοϊμςχμ ρςη διαγχμιρςική 

διαδικαρία πεοιλαμβάμξσμ :  

α) ςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (Δ.Δ.Δ.Ρ.), ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςημ παο. 1 και 3 

ςξσ άοθοξσ 79 ςξσ μ. 4412/2016 ςξ ξπξίξ απξςελεί αμαπϊρπαρςξ ςμήμα ςηπ διακήοσνηπ 

(Οαοάοςημα 5). 

Για ςη δημιξσογία ςξσ Δσοχπαψκξϋ Δμιαίξσ εγγοάτξσ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) πξσ θα σπξβληθεί 

σπξυοεχςικά ρε μξοτή pdf φητιακά σπξγεγοαμμέμξσ και ποξαιοεςικά και ρε μξοτή xml θα 

υοηριμξπξιηθεί η σπηοερία eΔΔΔΡ πξσ διαςίθεςαι ρςημ εμϊςηςα Promitheus-EspdInt- ηλεκςοξμικέπ 

σπηοερίεπ eΔΔΔΡ/eΔΣΔ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ. 

Διεσκοιμίζεςαι ϊςι η σπηοερία ασςή είμαι μία ηλεκςοξμική αίςηρη πξσ διεσκξλϋμει ςη διαδικαρία 

δημιξσογίαπ ςξσ εμςϋπξσ EEEΡ. Δπξμέμχπ δεμ απξθηκεϋει δεδξμέμα. ξ eΔΔΔΡ, χπ έμςσπξ XML ή 

PDF, ποέπει πάμςα μα απξθηκεϋεςαι ςξπικά ρςξμ σπξλξγιρςή. 

Για ςημ ρσμπλήοχρη ςξσ Δμιαίξσ Δσοχπαψκξϋ Δμςϋπξσ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) και ςημ εναγχγή ςχμ 

αουείχμ xml και pdf ξ σπξφήτιξπ μπξοεί: 

 Μα ειρέλθει ρςημ πλαςτϊομα ΔΡΖΔΖΡ ρςη ρελίδα ςξσ διαγχμιρμξϋ και μα «καςεβάρει» ςημ 

αμαοςημέμη εκεί (ρε μξοτή xml) τϊομα. 

 Μα μεςαβεί ρςξμ ιρςϊςξπξ https://espdint.eprocurement.gov.gr/ και να επιλένει ςη γλόρρα 

(πυ ελλημικά) ρςη ρσμέυεια μα επιλένει ςημ επαμαυοηριμξπξίηρη ΔΔΔΡ, μα ςηλετξοςόρει 

ςξ παοαπάμχ xml αουείξ 

 Μα ρσμπληοόρει ςα ρυεςικά πεδία πξσ εμταμίζξμςαι ρςη τϊομα. 

 Μα επιλένει «εναγχγή xml» και «εναγχγή pdf» ποξκειμέμξσ μα απξθηκεϋρει ςξ αουείξ ρε 

μξοτή XML και pdf αμςίρςξιυα ςξπικά ρςξμ σπξλξγιρςή ςξσ. 

έλξπ σπξγοάτει φητιακά ςξ απξθηκεσμέμξ αουείξ pdf 

Ρε κάθε πεοίπςχρη και αμεναοςήςχπ ςηπ ϋπαονηπ επικξσοικξϋ αουείξσ ςϋπξσ XML, ξι 

ξικξμξμικξί τξοείπ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιξϋμ ςημ εταομξγή Promitheus-ESPDint και μα 

δημιξσογξϋμ ςξ EΔΔΡ απϊ ςημ αουή (ρςημ πεοίπςχρη ασςή θα επιλένξσμ δημιξσογία μέξσ ΔΔΔΡ): 

μα ρσμπληοόμξσμ με εσθϋμη ςξσπ ϊλα ςα δεδξμέμα πξσ ατξοξϋμ ςξμ εκάρςξςε διαγχμιρμϊ και 

αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη, μα ρσμπληοόμξσμ ςιπ ρυεςικέπ απαμςήρειπ και μα παοάγξσμ 

αουείξ ςϋπξσ PDF ποξκειμέμξσ μα ςξ σπξγοάφξσμ φητιακά και μα ςξ επιρσμάφξσμ ρςα 

ρσμημμέμα ςηπ ηλεκςοξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσπ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ. 

Ξδηγίεπ ρσμπλήοχρηπ και πληοξτξοίεπ για ςξ ΔΔΔΡ βοίρκξμςαι ρςημ ενήπ διεϋθσμρη  ςξσ 

ιρςξςϊπξσ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ:  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef

_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3

486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

και  

β) ςημ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ, ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςξ άοθοξ 72 ςξσ Μ.4412/2016 και ςα άοθοα  

2.1.5 και 2.2.2 αμςίρςξιυα ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ. Ζ εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ 

ποξρκξμίζεςαι ρε έμςσπη μξοτή (ποχςϊςσπξ) εμςϊπ ςοιόμ (3) εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςημ 

ηλεκςοξμική σπξβξλή. Δπιρημαίμεςαι ϊςι η εμ λϊγχ σπξυοέχρη δεμ ιρυϋει για ςιπ εγγσήρειπ 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629%23@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629%23@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629%23@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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ηλεκςοξμικήπ έκδξρηπ (π.υ. εγγσήρειπ ςξσ .Λ.Δ.Δ.Δ.) ξι ξπξίεπ τέοξσμ ποξηγμέμη φητιακή 

σπξγοατή. 

Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά, σπξβάλλξσμ ςξ ΔΔΔΡ για 

κάθε ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ έμχρη. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ποξςίθεςαι μα αμαθέρει ςμήμα ςηπ 

ρϋμβαρηπ σπϊ μξοτή σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξ, σπξβάλλεςαι και για ςξμ ςοίςξ (σπεογξλάβξ)  

σπξυοεχςικά ΔΔΔΡ ποξκειμέμξσ μα είμαι δσμαςή η επαλήθεσρη μη ρσμδοξμήπ ςχμ λϊγχμ 

απξκλειρμξϋ ςξσ άοθοξσ 2.2.3. ςηπ παοξϋραπ ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ. 

 

2.4.3.2 H ςευμική ποξρτξοά θα ποέπει μα καλϋπςει ϊλεπ ςιπ απαιςήρειπ και ςιπ ποξδιαγοατέπ 

πξσ έυξσμ ςεθεί απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή με ςξ Οαοάοςημα 1 ςηπ Διακήοσνηπ «Αμαλσςική 

Οεοιγοατή Τσρικξϋ Αμςικειμέμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ και ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ », θα πεοιγοάτει 

πόπ ακοιβόπ ασςέπ πληοξϋμςαι και θα πεοιλαμβάμει ςα ακϊλξσθα έγγοατα και δικαιξλξγηςικά, 

βάρει ςχμ ξπξίχμ θα ανιξλξγηθεί η καςαλληλϊςηςα ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ, με βάρη ςξ 

κοιςήοιξ αμάθερηπ,  

Διδικϊςεοα, θα σπξβληθξϋμ: 

α) Σπεϋθσμη δήλχρη ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ Μ. 1599/1986  ςξσ ποξρτέοξμςξπ  φητιακά 

σπξγεγοαμμέμη, ρςημ ξπξία δηλόμει:  

i) ϊςι απξδέυεςαι πλήοχπ και θα ρσμμξοτόμεςαι με ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ, ϊπχπ οηςόπ 

απξςσπόμξμςαι ρςξ Οαοάοςημα 1, αλλά και ςξσπ λξιπξϋπ ϊοξσπ ςηπ σπϊ αμάθερη ρϋμβαρηπ, 

ii) ϊςι διαθέςει ςξμ απαιςξϋμεμξ ενξπλιρμϊ για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, 

iii) ϊςι ςξ ποξρχπικϊ, γμχοίζει ςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ και υειοιρμξϋ ςξσ ενξπλιρμξϋ, καθόπ και 

ςα ποξρςαςεσςικά μέςοα αρταλείαπ ποξρχπικξϋ και σλικξϋ και 

iv) ϊςι επιρκέτθηκε ςξσπ υόοξσπ ςχμ σπϊ καθαοιρμϊ κςιοίχμ, και έλεγνε ςιπ εγκαςαρςάρειπ, ξι 

ξπξίεπ πληοξϋμ ϊλεπ ςιπ ποξωπξθέρειπ για ςημ αποϊρκξπςη και αρταλή εογαρία ςξσ 

ποξρχπικξϋ ςξσ, όρςε μα μημ σπάουει κίμδσμξπ αςσυήμαςξπ. 

 

β) ευμική ποξρτξοά φητιακά σπξγεγοαμμέμη, δηλαδή αμαλσςική ποϊςαρη, ρςημ ξπξία θα 

πεοιγοάτξμςαι: i) ξ ςοϊπξπ ξογάμχρηπ ςηπ παοξυήπ ςχμ σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ, ξ ςοϊπξπ 

παοακξλξϋθηρηπ ςηπ πξιϊςηςαπ ςχμ παοευξμέμχμ σπηοεριόμ, καθόπ και ξ ςοϊπξπ διαρτάλιρηπ 

απξςελερμαςικήπ επικξιμχμίαπ με ςημ Αμαθέςξσρα Αουή (απαιςείςαι μα ξοιρςεί σπεϋθσμξπ 

επικξιμχμίαπ), ii) ξ ενξπλιρμϊπ πξσ θα υοηριμξπξιηθεί, iii) ςα αμαλόριμα είδη πξσ θα 

υοηριμξπξιήρει καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Ζ Δπιςοξπή Ανιξλϊγηρηπ δϋμαςαι καςά ςημ κοίρη ςηπ μα ζηςήρει απϊ ςξμ σπξφήτιξ αμάδξυξ 

διεσκοιμίρειπ επί ςχμ αμαγοατξμέμχμ ρςημ ποξρτξοά ςξσ, για ςημ πληοέρςεοη διαπίρςχρη ςηπ 

ρσμμϊοτχρήπ ςξσ με ςιπ απαιςήρειπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ξτείλξσμ μα αματέοξσμ ρςημ ςευμική ποξρτξοά ςξσπ ςξ ςμήμα ςηπ 

ρϋμβαρηπ πξσ ποξςίθεμςαι μα αμαθέρξσμ σπϊ μξοτή σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξσπ, καθόπ και ςξσπ 

σπεογξλάβξσπ πξσ ποξςείμξσμ. 
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2.4.4  Οεοιευϊμεμα Τακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά» / οϊπξπ ρϋμςανηπ-σπξβξλήπ ςξσπ 

 

Ζ ποξρτεοϊμεμη ςιμή δίδεςαι σπξυοεχςικά ρε εσοό και ποέπει μα ποξκϋπςει με ρατήμεια απϊ 

ςημ ξικξμξμική ποξρτξοά, η ξπξία ποέπει μα είμαι διαμξοτχμέμη ρϋμτχμα με ϊρα ζηςξϋμςαι 

απϊ ςημ παοξϋρα διακήοσνη. Για ςημ διαμϊοτχρή ςηπ σπϊ ϊοξσπ αμςικειμεμικά ρσγκοίριμξσπ 

χπ υοξμικϊ διάρςημα αματξοάπ (διάοκεια ρϋμβαρηπ δεκαένι μημόμ) λαμβάμεςαι σπϊφη ςξ 

διάρςημα απϊ 01-9-2020 έχπ και 31-12-2021.  

Ρςημ ποξρτξοά ςξσπ ξι σπξφήτιξι, επί πξιμή απξκλειρμξϋ, σπξυοεξϋμςαι μα αματέοξσμ εκςϊπ 

ςχμ άλλχμ, ςα ενήπ: 

α) ξμ αοιθμϊ ςχμ εογαζξμέμχμ πξσ θα απαρυξληθξϋμ ρςξ έογξ.  

β) ιπ ημέοεπ και ςιπ όοεπ εογαρίαπ. 

γ)η ρσλλξγική ρϋμβαρη εογαρίαπ ρςημ ξπξία ςσυϊμ σπάγξμςαι ξι εογαζϊμεμξι ( θα 

επιρσμάπςεςαι αμςίγοατξ ςηπ ρσλλξγικήπ ρϋμβαρηπ εογαρίαπ ρςημ ξπξία ςσυϊμ σπάγξμςαι ξι 

εογαζϊμεμξι). 

δ) ξ ϋφξπ ςξσ ποξωπξλξγιρμέμξσ πξρξϋ πξσ ατξοά ςιπ πάρηπ τϋρεχπ μϊμιμεπ απξδξυέπ ασςόμ 

ςχμ εογαζξμέμχμ. Για λϊγξσπ αμςικειμεμικήπ ρϋγκοιρηπ με ίρξσπ ϊοξσπ ϊλχμ ςχμ ποξρτξοόμ ςα 

τσρικά ποϊρχπα πξσ ασςξαπαρυξλξϋμςαι (αςξμικέπ επιυειοήρειπ, εςαίοξι, διαυειοιρςέπ ή 

μέλη Δ.Ρ. Α.Δ.) ξτείλξσμ ρε κάθε πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία θα ποξρτέοξσμ εογαρία ρςη 

ρϋμβαρη μα σπξλξγίρξσμ αμξιβή βάρει ςηπ ελάυιρςηπ ποξβλεπϊμεμηπ απϊ ςξ μϊμξ.  

ε) ξ ϋφξπ ςχμ αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ με βάρη ςα ποξωπξλξγιρθέμςα πξρά. Για λϊγξσπ 

αμςικειμεμικήπ ρϋγκοιρηπ με ίρξσπ ϊοξσπ ϊλχμ ςχμ ποξρτξοόμ ςα τσρικά ποϊρχπα πξσ 

ασςξαπαρυξλξϋμςαι (αςξμικέπ επιυειοήρειπ, εςαίοξι, διαυειοιρςέπ ή μέλη Δ.Ρ. Α.Δ.) ξτείλξσμ 

ρε κάθε πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία θα ποξρτέοξσμ εογαρία ρςη ρϋμβαρη μα σπξλξγίρξσμ 

ξτειλϊμεμεπ αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ ρϋμτχμα με ςιπ ποξβλεπϊμεμεπ κοαςήρειπ ΔΤΙΑ. 

ρς) α ςεςοαγχμικά μέςοα καθαοιρμξϋ αμά άςξμξ.  

 

Δπίρηπ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεχςικά θα αματέοει ρςημ ποξρτξοά ςξσ: εϋλξγξ πξρξρςϊ 

διξικηςικξϋ κϊρςξσπ παοξυήπ ςχμ σπηοεριόμ ςξσπ, ςχμ αμαλχρίμχμ, ςξσ εογξλαβικξϋ ςξσπ 

κέοδξσπ και ςχμ μϊμιμχμ σπέο Δημξρίξσ και ςοίςχμ κοαςήρεχμ (σπέο ΔΑΑΔΖΡΣ, σπέο ΑΔΟΟ, 

ςέλξπ υαοςξρήμξσ και ειρτξοά ΞΓΑ). Διδικά ϊρξμ ατξοά ρςιπ μϊμιμεπ σπέο Δημξρίξσ και 

ςοίςξσπ κοαςήρειπ και για λϊγξσπ αμςικειμεμικήπ ρϋγκοιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, 

απξρατημίζεςαι ϊςι ξι ποξρτέοξμςεπ δεμ ρσμσπξλξγίζξσμ και ςξμ τϊοξ παοξυήπ σπηοεριόμ 

8%, πξσ παοακοαςείςαι σπξυοεχςικά καςά ςημ πληοχμή.  Ρςξ διξικηςικϊ κϊρςξπ 

πεοιλαμβάμεςαι και κάθε ςακςική ή έκςακςη δαπάμη πξσ έυει υαοακςήοα ετάπαν καςαβξλήπ και 

δεμ επιβαοϋμει πξρξρςιαία ςημ εογαςική αμξιβή. α πξρά και ςα πξρξρςά δεμ μπξοξϋμ μα είμαι 

μηδεμικά, αλλά εϋλξγα και μα μπξοξϋμ μα ενηγηθξϋμ ικαμξπξιηςικά. Ζ ποξρτξοά απξοοίπςεςαι 

αμ ςξ εογξλαβικϊ κέοδξπ θέςει ρε κίμδσμξ ςημ ξοθή εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με 

ςξσπ καμϊμεπ ςηπ κξιμήπ πείοαπ  και λξγικήπ, ςχμ ρσμαλλακςικόμ ηθόμ και ςηπ επιρςήμηπ. 

 Ξι ςιμέπ ςχμ ποξρτξοόμ δεμ μπξοξϋμ μα μεςαβάλλξμςαι καςά ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ 

ποξρτξοάπ και εάμ ζηςηθεί παοάςαρη ςηπ διάοκειαπ ςηπ ποξρτξοάπ, ξι σπξφήτιξι 

ποξμηθεσςέπ δεμ δικαιξϋμςαι, καςά ςη γμχρςξπξίηρη ςηπ ρσγκαςάθερήπ ςξσπ ρςημ 

παοάςαρη ασςή, μα σπξβάλλξσμ μέξσπ πίμακεπ ςιμόμ ή μα ςοξπξπξιήρξσμ ςξσπ αουικξϋπ. 

 Ξι ποξρτεοϊμεμεπ ςιμέπ είμαι ρςαθεοέπ καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ και δεμ 

αμαποξραομϊζξμςαι. Ιας’ εναίοερη είμαι δσμαςή η αμαποξραομξγή ςξσπ μϊμξ καςά ςξ 

μέοξπ πξσ ατξοά ρςξ πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςιπ πάρηπ τϋρεχπ μϊμιμεπ απξδξυέπ ςχμ  

εογαζξμέμχμ και ςιπ αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ πξσ ρσμδέξμςαι με ασςϊ (με ςξμ ςοϊπξ πξσ 
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έυξσμ απξςσπχθεί ρςημ ποξρτεοϊμεμη ςιμή και μεςά απϊ πλήοη ςεκμηοίχρη) και μϊμξ 

ρςημ πεοίπςχρη πξσ μεςαβληθεί με μξμξθεςική οϋθμιρη σπξυοεχςικά ςξ ελάυιρςξ μϊμιμξ 

ημεοξμίρθιξ ςχμ εογαςξςευμιςόμ. Ζ αμαποξραομξγή ασςή θα εμρχμαςόμει απξκλειρςικά 

ςημ επεουϊμεμη μεςαβξλή (αϋνηρη ή μείχρη) απϊ ςξμ υοϊμξ σπξυοεχςικήπ ιρυϋξπ ςηπ και 

ρε κάθε πεοίπςχρη μεςά ςημ πλήοη ςεκμηοίχρη ςηπ μεςαβξλήπ και ςη λήφη απϊταρηπ 

ςοξπξπξίηρηπ απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή, εμό ςα λξιπά ρςξιυεία ςηπ ποξρτεοϊμεμηπ 

ςιμήπ (διξικηςικϊ κϊρςξπ, κϊρςξπ αμαλχρίμχμ, εογξλαβικϊ κέοδξπ) παοαμέμξσμ 

αμεςάβληςα. 

 ξ εογξλαβικϊ κέοδξπ δεμ μπξοεί μα ασνηθεί καςά ςη διάοκεια παοξυήπ ςχμ σπηοεριόμ 

λϊγχ ξπξιαρδήπξςε μείχρηπ άλλχμ λειςξσογικόμ ενϊδχμ, ϊπχπ π.υ. ςξσ μιρθξλξγικξϋ 

κϊρςξσπ. Ρε ασςήμ ςημ πεοίπςχρη θα γίμεςαι πεοικξπή ςηπ αμξιβήπ ςξσ αμαδϊυξσ ίρη με 

ςη ρυεςική μείχρη.  

Ωπ απαοάδεκςεπ θα απξοοίπςξμςαι ποξρτξοέπ ρςιπ ξπξίεπ: α) δεμ δίμεςαι ςιμή ρε ΔΣΠΩ ή πξσ 

καθξοίζεςαι ρυέρη ΔΣΠΩ ποξπ νέμξ μϊμιρμα, β) δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η ποξρτεοϊμεμη 

ςιμή, με ςημ επιτϋλανη ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 102 ςξσ μ. 4412/2016 γ) σπεοβαίμει ςξμ 

ποξωπξλξγιρμϊ (υχοίπ ΤΟΑ) ςξσ κάθε ςμήμαςξπ ςηπ παοξϋραπ. 

Δμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ ή αμςιποξρτξοέπ δεμ γίμξμςαι δεκςέπ και αμ σπξβληθξϋμ 

απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 

 

Ζ Ξικξμξμική Οοξρτξοά σπξβάλλεςαι ηλεκςοξμικά επί πξιμή απξοοίφεχπ ρςξμ (σπϊ)τάκελξ 
«Ξικξμξμική Οοξρτξοά». 

Ρςξμ ηλεκςοξμικϊ τάκελξ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ θα ποέπει μα πεοιλαμβάμξμςαι 

ςέρρεοα αουεία. Ρσγκεκοιμέμα: Α) Ζλεκςοξμική ποξρτξοά Β) Ρσμπληοχμέμα και φητιακά 

σπξγεγοαμμέμξ, αμάλξγα με ςξ ςμήμα, ςξ σπϊδειγμα ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ Γ) 

Έγγοατξ ρςξ ξπξίξ θα αματέοεςαι λεπςξμεοόπ και με βάρη ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία ςϊρξ ξ 

ςοϊπξπ σπξλξγιρμξϋ ςξσ εογαςικξϋ κϊρςξσπ και η αμά μήμα αμξιβή για κάθε έμαμ εκ ςχμ 

εογαζξμέμχμ, ϊρξ και καςάρςαρη για ςημ ποξωπηοερία και ςη ρϋμβαρη ρςημ ξπξία σπάγεςαι 

έκαρςξπ ςχμ εογαζξμέμχμ πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ Δ) Αμςίγοατα ρσλλξγικόμ ρσμβάρεχμ 

ρςιπ ξπξίεπ σπάγξμςαι ξι εογαζϊμεμξι. 

 

Αμαλσςικά: 

Α) Οοξρτξοά ςξσ ρσρςήμαςξπ: ρσμςάρρεςαι ρσμπληοόμξμςαπ ςημ αμςίρςξιυη ειδική ηλεκςοξμική 

τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ. Ρςη ρσμέυεια, ςξ ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ ηλεκςοξμικϊ αουείξ, ρε 

μξοτή .pdf, ςξ ξπξίξ σπξγοάτεςαι φητιακά και σπξβάλλεςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα. α ρςξιυεία 

πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ και ςξσ παοαγϊμεμξσ 

φητιακά σπξγεγοαμμέμξσ ηλεκςοξμικξϋ αουείξσ ποέπει μα ςασςίζξμςαι. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη, 

ςξ ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ μήμσμα και ξ ποξρτέοχμ καλείςαι μα παοάγει εκ μέξσ ςξ 

ηλεκςοξμικϊ αουείξ .pdf. Δτϊρξμ, η ξικξμξμική ποξρτξοά δεμ έυει απξςσπχθεί ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ 

ρςιπ ειδικέπ ηλεκςοξμικέπ τϊομεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ξ ποξρτέοχμ επιρσμάπςει φητιακά 

σπξγεγοαμμέμα ςα ρυεςικά ηλεκςοξμικά αουεία. Ζ ποξρτξοά θα δξθεί για ςξ ρϋμξλξ ςχμ 

δεκαένι μημόμ υχοίπ Τ.Ο.Α. 

 

Β) Ξι ρσμμεςέυξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ ξτείλξσμ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 68 ςξσ Μ.3863/2010, 

ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, μα αμαγοάτξσμ ρςημ ποξρτξοά ςξσπ, εκςϊπ ςχμ άλλχμ ςα 

ρςξιυεία πξσ αματέοθηκαμ παοαπάμχ. 
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Για ςημ απξςϋπχρη ςξσπ θα ποέπει επί πξιμή απξοοίφεχπ μα ρσμπληοχθεί, μα σπξγοάτει 

φητιακά και μα σπξβληθεί για κάθε ςμήμα ςηπ παοξϋραπ ξ αμςίρςξιυξπ Οίμακαπ ςξσ 

Οαοαοςήμαςξπ 2 με ςημ ξμξμαρία «Σπϊδειγμα Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ». α ρυεςικά αουεία θα 

σπάουξσμ και ρε μξοτή doc μαζί με ςα σπϊλξιπα αουεία ρε κάθε έμαμ απϊ ςξσπ έμδεκα 

ηλεκςοξμικξϋπ διαγχμιρμξϋπ ςξσ ρσρςήμαςξπ ΔΡΖΔΖΡ. 

 

Ζ ςελική αμά μήμα ςιμή (υχοίπ ΤΟΑ) ςξσ σπξδείγμαςξπ  ςηπ έμςσπηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ θα 

ςασςίζεςαι με ασςήμ πξσ θα ρσμπληοχθεί ρςημ ηλεκςοξμική ποξρτξοά και θα απξςελεί και ςημ 

αμξιβή για ςημ παοξυή ςχμ σπηοεριόμ ςξσ ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη η 

ποξρτξοά θα απξοοίπςεςαι. 

 

Γ) Δπιποξρθέςχπ, θα σπξβληθεί έγγοατξ φητιακά σπξγεγοαμμέμξ ρςξ ξπξίξ θα 

πεοιλαμβάμξμςαι  

i) λεπςξμεοόπ και αμαλσςικά ξ ςοϊπξπ σπξλξγιρμξϋ ςξσ εογαςικξϋ κϊρςξσπ με βάρη ςημ 

ιρυϋξσρα μξμξθερία (θα γίμει αματξοά ρε ϊλα ςα ρςξιυεία σπξλξγιρμξϋ ςξσ κϊρςξσπ πξσ θα 

πεοιλητθξϋμ ρςξ σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ, ϊπχπ ρςξ ακοιβέπ κϊρςξπ αμαπλήοχρηπ, 

ρςξμ ςοϊπξ σπξλξγιρμξϋ ςξσ επιδϊμαςξπ αδείαπ, δόοχμ Υοιρςξσγέμμχμ, Οάρυα, ,). 

και  

ii) καςάρςαρη για ςημ ποξωπηοερία και ςη ρϋμβαρη ρςημ ξπξία σπάγεςαι έκαρςξπ ςχμ 

εογαζξμέμχμ πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ 

 

Δ) Δπιποξρθέςχπ, ξτείλξσμ μα επιρσμάπςξσμ ρςημ ποξρτξοά ςξσπ αμςίγοατξ ςηπ ρσλλξγικήπ 

ρϋμβαρηπ εογαρίαπ, ρςημ ξπξία σπάγξμςαι ξι εογαζϊμεμξι 

 

Ρε πεοίπςχρη μη σπξβξλήπ ή καςά παοέκκλιρη, ςχμ απαιςήρεχμ ςηπ διακήοσνηπ, σπξβξλήπ 

δικαιξλξγηςικόμ ςξσ σπξτακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά», η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ 

απαοάδεκςη. 

Δεμ αμαγμχοίζεςαι, δεμ θεοαπεϋεςαι εκ ςχμ σρςέοχμ και ξδηγεί σπξυοεχςικά ρε απϊοοιφη ςηπ 

ποξρτξοάπ η εκ παοαδοξμήπ σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ρςξμ (σπξ) 

τάκελξ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ – ευμική Οοξρτξοά». Ξμξίχπ, δεμ αμαγμχοίζεςαι, δεμ 

θεοαπεϋεςαι εκ ςχμ σρςέοχμ και ξδηγεί ρε απϊοοιφη ςηπ ποξρτξοάπ (λϊγχ μη εϋοερηπ καςά 

ςημ ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη ςξσ (σπξ) τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ – ευμική 

Οοξρτξοά»), η εκ παοαδοξμήπ σπξβξλή δικαιξλξγηςικξϋ ρσμμεςξυήπ ή δικαιξλξγηςικξϋ ςηπ 

ςευμικήπ ποξρτξοάπ ρςξμ σπξτάκελξ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά». 

2.4.5  Υοϊμξπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ 

Ξι σπξβαλλϊμεμεπ ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ για διάρςημα 

ςοιακξρίχμ (300) ημεοόμ απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ 

ποξρτξοόμ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Οοξρτξοά η ξπξία ξοίζει υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ απϊ ςξμ 

αμχςέοχ ποξβλεπϊμεμξ απξοοίπςεςαι. 

Ζ ιρυϋπ ςηπ ποξρτξοάπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι εγγοάτχπ, ετϊρξμ ςξϋςξ ζηςηθεί απϊ ςημ 

αμαθέςξσρα αουή, ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ, με αμςίρςξιυη παοάςαρη ςηπ εγγσηςικήπ επιρςξλήπ 

ρσμμεςξυήπ ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 72 παο. 1 α ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ 
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παοάγοατξ 2.2.2. ςηπ παοξϋραπ, κας' αμόςαςξ ϊοιξ για υοξμικϊ διάρςημα ίρξ με ςημ 

ποξβλεπϊμεμη χπ άμχ αουική διάοκεια. 

Λεςά ςη λήνη και ςξσ παοαπάμχ αμόςαςξσ ξοίξσ υοϊμξσ παοάςαρηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ, ςα 

απξςελέρμαςα ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ μαςαιόμξμςαι, εκςϊπ αμ η αμαθέςξσρα αουή κοίμει, 

καςά πεοίπςχρη, αιςιξλξγημέμα, ϊςι η ρσμέυιρη ςηπ διαδικαρίαπ ενσπηοεςεί ςξ δημϊριξ 

ρσμτέοξμ, ξπϊςε ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία μπξοξϋμ μα επιλένξσμ 

είςε μα παοαςείμξσμ ςημ ποξρτξοά και ςημ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσπ, ετϊρξμ ςξσπ ζηςηθεί ποιμ 

ςημ πάοξδξ ςξσ αμχςέοχ αμόςαςξσ ξοίξσ παοάςαρηπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ είςε ϊυι. Ρςημ 

ςελεσςαία πεοίπςχρη, η διαδικαρία ρσμευίζεςαι με ϊρξσπ παοέςειμαμ ςιπ ποξρτξοέπ ςξσπ και 

απξκλείξμςαι ξι λξιπξί ξικξμξμικξί τξοείπ. Ρε πεοίπςχρη πξσ λήνει ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςχμ 

ποξρτξοόμ και δεμ ζηςηθεί παοάςαρη ςηπ ποξρτξοάπ, η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι με 

αιςιξλξγημέμη απϊταρή ςηπ, ετϊρξμ η εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ενσπηοεςεί ςξ δημϊριξ ρσμτέοξμ, 

μα ζηςήρει εκ ςχμ σρςέοχμ απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία είςε 

μα παοαςείμξσμ ςημ ποξρτξοά ςξσπ είςε ϊυι. 

2.4.6  Κϊγξι απϊοοιφηπ ποξρτξοόμ 

H αμαθέςξσρα αουή με βάρη ςα απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ και ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ 

ποξρτξοόμ, απξοοίπςει, ρε κάθε πεοίπςχρη, ποξρτξοά: 

α) η ξπξία δεμ σπξβάλλεςαι εμποϊθερμα, με ςξμ ςοϊπξ και με ςξ πεοιευϊμεμξ πξσ ξοίζεςαι πιξ 

πάμχ και ρσγκεκοιμέμα ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.4.1 (Γεμικξί ϊοξι σπξβξλήπ ποξρτξοόμ), 2.4.2. 

(Υοϊμξπ και ςοϊπξπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ), 2.4.3. (Οεοιευϊμεμξ τακέλχμ δικαιξλξγηςικόμ 

ρσμμεςξυήπ, ςευμικήπ ποξρτξοάπ), 2.4.4. (Οεοιευϊμεμξ τακέλξσ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ, 

ςοϊπξπ ρϋμςανηπ και σπξβξλήπ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ) , 2.4.5. (Υοϊμξπ ιρυϋξπ ποξρτξοόμ), 

3.1. (Απξρτοάγιρη και ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ), 3.2 (Οοϊρκληρη σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ 

ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ) ςηπ παοξϋραπ, 

β) η ξπξία πεοιέυει αςέλειεπ, ελλείφειπ, αράτειεπ ή ρτάλμαςα, ετϊρξμ ασςά δεμ επιδέυξμςαι 

ρσμπλήοχρη ή διϊοθχρη ή ετϊρξμ επιδέυξμςαι ρσμπλήοχρη ή διϊοθχρη, δεμ έυξσμ 

απξκαςαρςαθεί καςά ςημ απξρατήμιρη και ςημ ρσμπλήοχρή ςηπ ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 

3.1.1. ςηπ παοξϋρηπ διακήοσνηπ, 

γ) για ςημ ξπξία ξ ποξρτέοχμ δεμ έυει παοάρυει ςιπ απαιςξϋμεμεπ ενηγήρειπ, εμςϊπ ςηπ 

ποξκαθξοιρμέμηπ ποξθερμίαπ ή η ενήγηρη δεμ είμαι απξδεκςή απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή 

ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 3.1.1. ςηπ παοξϋραπ και ςξ άοθοξ 102 ςξσ μ. 4412/2016, 

δ) Ζ ξπξία είμαι εμαλλακςική ποξρτξοά, 

ε) η ξπξία σπξβάλλεςαι απϊ έμαμ ποξρτέοξμςα πξσ έυει σπξβάλλει δϋξ ή πεοιρρϊςεοεπ 

ποξρτξοέπ. Ξ πεοιξοιρμϊπ ασςϊπ ιρυϋει, σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.3 πεο.γ ςηπ 

παοξϋραπ (πεο. γ΄ ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ μ. 4412/2016) και ρςημ πεοίπςχρη εμόρεχμ 

ξικξμξμικόμ τξοέχμ με κξιμά μέλη, καθόπ και ρςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ 

ρσμμεςέυξσμ είςε ασςξςελόπ είςε χπ μέλη εμόρεχμ.  

ζ) η ξπξία είμαι σπϊ αίοερη, 

η) η ξπξία θέςει ϊοξ αμαποξραομξγήπ, πέοαμ ςηπ εναίοερηπ πξσ οηςόπ ειράγεςαι με ςημ  

παοξϋρα 

θ) η ξπξία παοξσριάζει ελλείφειπ χπ ποξπ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ζηςξϋμςαι απϊ ςα έγγοατα ςηπ 

παοξϋρηπ διακήοσνηπ και απξκλίρειπ χπ ποξπ ςξσπ ϊοξσπ (παοάδξρηπ κ.ς.λ.) και ςιπ ςευμικέπ 

ποξδιαγοατέπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 
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3. ΔΘΔΜΔΠΓΔΘΑ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑΡ - ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 

3.1  Απξρτοάγιρη και ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ 

3.1.1  Ζλεκςοξμική απξρτοάγιρη ποξρτξοόμ 

ξ πιρςξπξιημέμξ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, για ςημ απξρτοάγιρη ςχμ  ποξρτξοόμ  αομϊδιξ ϊογαμξ ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ (Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ), ποξβαίμει ρςημ έμαονη ςηπ διαδικαρίαπ 

ηλεκςοξμικήπ απξρτοάγιρηπ ςχμ τακέλχμ ςχμ ποξρτξοόμ, καςά ςξ άοθοξ 100 ςξσ μ. 

4412/2016, ακξλξσθόμςαπ ςα ενήπ ρςάδια: 

 Ζλεκςοξμική Απξρτοάγιρη ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ-ευμική 

Οοξρτξοά» ςημ Οαοαρκεσή 08/05/2020 και όοα 10.00 π.μ. 

 Ζλεκςοξμική Απξρτοάγιρη ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά», καςά ςημ 

ημεοξμημία και όοα πξσ θα ξοίρει η αμαθέςξσρα αουή 

 

Λε ςημ απξρτοάγιρη ςχμ χπ άμχ τακέλχμ, ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα ποξβλεπϊμεμα ρςξ άοθοξ 

3.1.2 ςηπ παοξϋραπ, κάθε ποξρτέοχμ απξκςά ποϊρβαρη ρςιπ λξιπέπ ποξρτξοέπ και ςα 

σπξβληθέμςα δικαιξλξγηςικά ςξσπ, με ςημ επιτϋλανη ςχμ πςσυόμ εκείμχμ ςηπ κάθε ποξρτξοάπ, 

πξσ έυξσμ υαοακςηοιρθεί χπ εμπιρςεσςικέπ. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα καλέρει ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ μα ρσμπληοόρξσμ ή μα 

διεσκοιμίρξσμ ςα έγγοατα ή δικαιξλξγηςικά πξσ έυξσμ σπξβληθεί, ή μα διεσκοιμίρξσμ ςξ 

πεοιευϊμεμξ ςηπ ςευμικήπ ή ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 102 ςξσ μ. 

4412/2016. 

3.1.2 Ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ 

Λεςά ςημ καςά πεοίπςχρη ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ η Αμαθέςξσρα Αουή 

ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη ασςόμ μέρχ ςχμ αομϊδιχμ πιρςξπξιημέμχμ ρςξ Ρϋρςημα ξογάμχμ 

ςηπ, εταομξζϊμεμχμ καςά ςα λξιπά ςχμ κειμέμχμ διαςάνεχμ. 

Διδικϊςεοα, ετϊρξμ ςξ κοιςήοιξ αμάθερηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα 

απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά μϊμξ βάρει ςιμήπ: 

α) ςξ αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ ϊογαμξ καςαυχοεί ϊρξσπ σπέβαλαμ ποξρτξοέπ, καθόπ και ςα 

σπξβληθέμςα ασςόμ δικαιξλξγηςικά και ςα απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ ασςόμ ρε ποακςικϊ, ςξ 

ξπξίξ σπξγοάτεςαι απϊ ςα μέλη ςξσ ξογάμξσ. 

β) Ρςη ρσμέυεια ςξ αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ ϊογαμξ ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη μϊμξ ςχμ ςευμικόμ 

ποξρτξοόμ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ, ςχμ ξπξίχμ ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ έκοιμε πλήοη. Ζ 

ανιξλϊγηρη γίμεςαι ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ και ρσμςάρρεςαι ποακςικϊ για ςημ 

απϊοοιφη ϊρχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ δεμ πληοξϋμ ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ απαιςήρειπ ςχμ ςευμικόμ 

ποξδιαγοατόμ και ςημ απξδξυή ϊρχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ αμςίρςξιυα πληοξϋμ ςα αμχςέοχ. 

Για ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ και ςχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ μπξοεί μα 

ρσμςάρρεςαι εμιαίξ ποακςικϊ, ςξ ξπξίξ κξιμξπξιείςαι απϊ ςξ χπ άμχ ϊογαμξ, μέρχ ςηπ 

λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ», μϊμξ ρςημ αμαθέςξσρα αουή, ποξκειμέμξσ η ςελεσςαία μα 

ξοίρει ςημ ημεοξμημία και όοα απξρτοάγιρηπ ςξσ (σπξ)τακέλξσ ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ. 

γ) Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ανιξλϊγηρηπ, ρϋμτχμα με ςα αμχςέοχ, απξρτοαγίζξμςαι, καςά 

ςημ ημεοξμημία και όοα πξσ ξοίζεςαι ρςημ ειδική ποϊρκληρη ξι τάκελξι ϊλχμ ςχμ 

σπξβληθειρόμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ. 
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δ) ξ αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ ϊογαμξ ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ 

ςχμ ποξρτεοϊμςχμ, ςχμ ξπξίχμ ςιπ ςευμικέπ ποξρτξοέπ και ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ 

έκοιμε πλήοη και ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ απαιςήρειπ ςηπ παοξϋραπ και ρσμςάρρει 

ποακςικϊ ρςξ ξπξίξ ειρηγείςαι αιςιξλξγημέμα ςημ απξδξυή ή απϊοοιφή ςξσπ, ςημ καςάςανη ςχμ 

ποξρτξοόμ και ςημ αμάδεινη ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ. ξ εμ λϊγχ ποακςικϊ κξιμξπξιείςαι 

απϊ ςξ χπ άμχ ϊογαμξ, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ», ρςημ αμαθέςξσρα αουή 

ποξπ έγκοιρη. 

Δάμ ξι ποξρτξοέπ ταίμξμςαι αρσμήθιρςα υαμηλέπ ρε ρυέρη με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

η αμαθέςξσρα αουή απαιςεί απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ μα ενηγήρξσμ ςημ ςιμή ή ςξ 

κϊρςξπ πξσ ποξςείμξσμ ρςημ ποξρτξοά ςξσπ, εμςϊπ απξκλειρςικήπ ποξθερμίαπ, καςά αμόςαςξ 

ϊοιξ δέκα (10) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή 

εταομϊζξμςαι ςα άοθοα 88 και 89 μ. 4412/2016.  

Ζ εκςίμηρη και ςα ρυεςικά αιςήμαςα ποξπ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ για ςημ παοξυή ενηγήρεχμ ρυεςικά 

με ςξ αμ μία ποξρτξοά ταίμεςαι αρσμήθιρςα υαμηλή εμαπϊκειμςαι ρςημ κοίρη είςε ςηπ Δπιςοξπήπ 

Διαγχμιρμξϋ, καςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ σπξβληθειρόμ ποξρτξοόμ, είςε ςξσ απξταιμξμέμξσ 

ξογάμξσ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, καςά ςη διαδικαρία έγκοιρηπ ςξσ ποακςικξϋ ςηπ Δπιςοξπήπ 

Διαγχμιρμξϋ. Ρε κάθε πεοίπςχρη η κοίρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ ρυεςικά με ςιπ αρσμήθιρςα 

υαμηλέπ ποξρτξοέπ και ςημ απξδξυή ή ϊυι ςχμ ρυεςικόμ ενηγήρεχμ εκ μέοξσπ ςχμ 

ποξρτεοϊμςχμ εμρχμαςόμεςαι ρςημ χπ καςχςέοχ εμιαία απϊταρη. 

Ρςημ πεοίπςχρη ιρϊςιμχμ ποξρτξοόμ η αμαθέςξσρα αουή επιλέγει ςξμ αμάδξυξ με κλήοχρη 

μεςανϋ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπέβαλαμ ιρϊςιμεπ ποξρτξοέπ. Ζ κλήοχρη γίμεςαι εμόπιξμ 

ςηπ Δπιςοξπήπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ και παοξσρία ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπέβαλαμ ςιπ 

ιρϊςιμεπ ποξρτξοέπ. α απξςελέρμαςα ςηπ κλήοχρηπ εμρχμαςόμξμςαι ξμξίχπ ρςημ χπ 

καςχςέοχ εμιαία απϊταρη. 

Ρςη ρσμέυεια εκδίδεςαι απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή μια απϊταρη, με ςημ ξπξία επικσοόμξμςαι ςα 

απξςελέρμαςα  ϊλχμ ςχμ αμχςέοχ ρςαδίχμ  («Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ», «ευμική 

Οοξρτξοά» και «Ξικξμξμική Οοξρτξοά»), η ξπξία κξιμξπξιείςαι με επιμέλεια ασςήπ ρςξσπ 

ποξρτέοξμςεπ μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ρσρςήμαςξπ ΔΡΖΔΖΡ, μαζί με 

αμςίγοατξ ςχμ αμςιρςξίυχμ ποακςικόμ ςηπ διαδικαρίαπ ελέγυξσ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ 

ποξρτξοόμ ςχμ χπ άμχ ρςαδίχμ.  

Ιαςά ςηπ αμχςέοχ απϊταρηπ υχοεί ποξδικαρςική ποξρτσγή, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ 
άοθοξ 3.4 ςηπ παοξϋραπ. 

Ρε κάθε πεοίπςχρη, αμεναοςήςχπ πξρξϋ και διαδικαρίαπ, ϊςαμ εν αουήπ έυει σπξβληθεί μία 
ποξρτξοά, εκδίδεςαι μια απϊταρη, με ςημ ξπξία επικσοόμξμςαι ςα απξςελέρμαςα ϊλχμ ςχμ 
ρςαδίχμ, ήςξι Δικαιξλξγηςικόμ Ρσμμεςξυήπ, ευμικήπ Οοξρτξοάπ και Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ 

3.2 Οοϊρκληρη σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ - Δικαιξλξγηςικά 

ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ 

 

Λεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, η αμαθέςξσρα αουή απξρςέλλει ρυεςική ηλεκςοξμική  

ποϊρκληρη μέρχ ςξσ ρσρςήμαςξπ ρςξμ ποξρτέοξμςα, ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η 

καςακϋοχρη («ποξρχοιμϊ αμάδξυξ»), και ςξμ καλεί μα σπξβάλει εμςϊπ ποξθερμίαπ δέκα (10) 

ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ρε ασςϊμ, ςα απξδεικςικά 

έγγοατα μξμιμξπξίηρηπ και ςα ποχςϊςσπα ή αμςίγοατα πξσ εκδίδξμςαι, ρϋμτχμα με ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ μ. 4250/2014 (Α΄ 74) ϊλχμ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ  πξσ πεοιγοάτξμςαι 
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ρςημ παοάγοατξ 2.2.5.2. ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, χπ απξδεικςικά ρςξιυεία για ςη μη 

ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ διακήοσνηπ, καθόπ και για ςημ 

πλήοχρη ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ ςχμ παοαγοάτχμ 2.2.4  ασςήπ. 

α εμ λϊγχ δικαιξλξγηςικά, σπξβάλλξμςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα («ποξρχοιμϊ αμάδξυξ»), 

ηλεκςοξμικά μέρχ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ρε μξοτή αουείχμ pdf και ποξρκξμίζξμςαι καςά πεοίπςχρη 

απϊ ασςϊμ εμςϊπ ςοιόμ (3) εογάριμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςξσπ, καςά ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ μ. 4250/2014 (Α’ 94). Διδικά ςα απξδεικςικά ςα ξπξία απξςελξϋμ ιδιχςικά 

έγγοατα, μπξοεί μα γίμξμςαι απξδεκςά και ρε απλή τχςξςσπία, ετϊρξμ ρσμσπξβάλλεςαι 

σπεϋθσμη δήλχρη ρςημ ξπξία βεβαιόμεςαι η ακοίβειά ςξσπ και η ξπξία ποέπει μα έυει ρσμςαυθεί 

μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποϊρκληρηπ για ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ. Όςαμ 

σπξγοάτξμςαι απϊ ςξμ ίδιξ τέοξσμ ηλεκςοξμική σπξγοατή.  

Λε ςημ παοαλαβή ςχμ χπ άμχ δικαιξλξγηςικόμ, ςξ ρϋρςημα εκδίδει επιβεβαίχρη ςηπ παοαλαβήπ 

ςξσπ και απξρςέλλει εμημεοχςικϊ ηλεκςοξμικϊ μήμσμα ρ’ ασςϊμ ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η 

καςακϋοχρη. 

Αμ δεμ ποξρκξμιρθξϋμ ςα παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά ή σπάουξσμ ελλείφειπ ρε ασςά πξσ 

σπξβλήθηκαμ, και ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ σπξβάλει εμςϊπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ 

δικαιξλξγηςικόμ μειξδϊςη, αίςημα ποξπ ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ ανιξλϊγηρηπ για ςημ παοάςαρη ςηπ 

ποξθερμίαπ σπξβξλήπ, ςξ ξπξίξ ρσμξδεϋεςαι με απξδεικςικά έγγοατα απϊ ςα ξπξία μα 

απξδεικμϋεςαι ϊςι έυει αιςηθεί ςημ υξοήγηρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ, η αμαθέςξσρα αουή 

παοαςείμει ςημ ποξθερμία σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ για ϊρξ υοϊμξ απαιςηθεί για ςημ 

υξοήγηρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ απϊ ςιπ αομϊδιεπ αουέπ. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι δεμ στίρςαςαι δσμαςϊςηςα εκ ςχμ σρςέοχμ, δηλαδή μεςά ςημ παοέλεσρη 

ςηπ ποξθερμίαπ ςχμ δέκα ημεοόμ ή ςημ ξοιρςική σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ, 

ρσμπλήοχρηπ ασςόμ ή διϊοθχρηπ ρταλμάςχμ/ελλείφεχμ απϊ ςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ, ξϋςε 

και με ποχςξβξσλία ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ.  

ξ παοϊμ εταομϊζεςαι και ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ η αμαθέςξσρα αουή ζηςήρει ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ καςά ςη διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ ή αιςήρεχμ ρσμμεςξυήπ και 

ποιμ ςξ ρςάδιξ καςακϋοχρηπ, κας΄ εταομξγή ςηπ διάςανηπ ςξσ άοθοξσ 79 παο. 5 εδατ. α’ ςξσ 

μ. 4412/2016, ςηοξσμέμχμ ςχμ αουόμ ςηπ ίρηπ μεςαυείοιρηπ και ςηπ διατάμειαπ.  

Όρξι δεμ έυξσμ απξκλειρςεί ξοιρςικά  λαμβάμξσμ γμόρη ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ πξσ 

καςαςέθηκαμ. 

Απξοοίπςεςαι η ποξρτξοά ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ, καςαπίπςει σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ 

η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσ και η καςακϋοχρη γίμεςαι ρςξμ ποξρτέοξμςα πξσ σπέβαλε ςημ 

αμέρχπ επϊμεμη πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά, ςηοξσμέμηπ ςηπ αμχςέοχ 

διαδικαρίαπ, εάμ: 

i)  καςά ςξμ έλεγυξ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ διαπιρςχθεί ϊςι ςα ρςξιυεία πξσ δηλόθηκαμ 

με ςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ είμαι φεσδή ή αμακοιβή, ή  

ii) δεμ σπξβληθξϋμ ρςξ ποξκαθξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα ςα απαιςξϋμεμα ποχςϊςσπα ή 

αμςίγοατα ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ ή  

iii) απϊ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ποξρκξμίρθηκαμ μξμίμχπ και εμποξθέρμχπ, δεμ απξδεικμϋξμςαι 
ξι ϊοξι και ξι ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ ρϋμτχμα με ςα άοθοα 2.2.3 (λϊγξι απξκλειρμξϋ) και 
2.2.4 (κοιςήοια πξιξςικήπ επιλξγήπ) ςηπ παοξϋραπ,   
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Ρε πεοίπςχρη έγκαιοηπ και ποξρήκξσραπ εμημέοχρηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ για μεςαβξλέπ 

ρςιπ ποξωπξθέρειπ ςιπ ξπξίεπ ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ είυε δηλόρει με ςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ 

Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ ϊςι πληοξί, ξι ξπξίεπ επήλθαμ ή για ςιπ ξπξίεπ έλαβε γμόρη μεςά ςημ 

δήλχρη και μέυοι ςημ ημέοα ςηπ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ για ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ 

ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ (ξφιγεμείπ μεςαβξλέπ), δεμ καςαπίπςει σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ η 

εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσ.  

Αμ καμέμαπ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ δεμ σπξβάλλει αληθή ή ακοιβή δήλχρη ή δεμ ποξρκξμίρει 

έμα ή πεοιρρϊςεοα απϊ ςα απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά ή δεμ απξδείνει ϊςι πληοξί ςα κοιςήοια 

πξιξςικήπ επιλξγήπ ρϋμτχμα με ςημ ποτ 2.2.4 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, η διαδικαρία 

μαςαιόμεςαι.  

Ζ διαδικαρία ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ ξλξκληοόμεςαι με ςη ρϋμςανη ποακςικξϋ 

απϊ ςημ Δπιςοξπή ςξσ Διαγχμιρμξϋ ρςξ ξπξίξ αμαγοάτεςαι η ςσυϊμ ρσμπλήοχρη 

δικαιξλξγηςικόμ ϊπχπ ξοίζεςαι παοαπάμχ και ςη διαβίβαρη ςξσ τακέλξσ ρςξ απξταιμϊμεμξ 

ϊογαμξ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ για ςη λήφη απϊταρηπ είςε για ςημ καςακϋοχρη ςηπ ρϋμβαρηπ 

είςε για ςη μαςαίχρη ςηπ διαδικαρίαπ.  

α απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ και ςηπ ειρήγηρηπ ςηπ Δπιςοξπήπ 

επικσοόμξμςαι με ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ. 

3.3 Ιαςακϋοχρη - ρϋμαφη ρϋμβαρηπ 

 

Ζ αμαθέςξσρα αουή κξιμξπξιεί ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ, μαζί με αμςίγοατξ ϊλχμ ςχμ 

ποακςικόμ ςηπ διαδικαρίαπ ελέγυξσ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, ρε κάθε ποξρτέοξμςα 

πξσ δεμ έυει απξκλειρθεί ξοιρςικά εκςϊπ απϊ ςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 100 

ςξσ μ. 4412/2016 ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, ηλεκςοξμικά μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ 

«Δπικξιμχμία».   

Ζ απϊταρη καςακϋοχρηπ δεμ παοάγει ςα έμμξμα απξςελέρμαςά ςηπ, ετϊρξμ η αμαθέςξσρα αουή 

δεμ ςημ κξιμξπξίηρε ρε ϊλξσπ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ πξσ δεμ έυξσμ απξκλειρςεί ξοιρςικά. α 

έμμξμα απξςελέρμαςα ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ και ιδίχπ η ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ επέουξμςαι 

ετϊρξμ ρσμςοένξσμ ρχοεσςικά ςα ενήπ: 

α) παοέλθει άποακςη η ποξθερμία άρκηρηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ ή ρε πεοίπςχρη άρκηρηπ, 

παοέλθει άποακςη η ποξθερμία άρκηρηπ αίςηρηπ αμαρςξλήπ καςά ςηπ απϊταρηπ ςηπ Α.Δ.Ο.Ο. και 

ρε πεοίπςχρη άρκηρηπ αίςηρηπ αμαρςξλήπ καςά ςηπ απϊταρηπ ςηπ Α.Δ.Ο.Ο., εκδξθεί απϊταρη 

επί ςηπ αίςηρηπ, με ςημ επιτϋλανη ςηπ υξοήγηρηπ ποξρχοιμήπ διαςαγήπ, ρϋμτχμα με ςα 

ξοιζϊμεμα ρςξ ςελεσςαίξ εδάτιξ ςηπ παοαγοάτξσ 4 ςξσ άοθοξσ 372 ςξσ μ.4412/2016, 

β) ξλξκληοχθεί επιςσυόπ ξ ποξρσμβαςικϊπ έλεγυξπ απϊ ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ, ρϋμτχμα με ςα 

άοθοα 35 και 36 ςξσ μ. 4129/2013, ετϊρξμ απαιςείςαι, 

και  

γ) κξιμξπξιηθεί η απϊταρη καςακϋοχρηπ ρςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ, ετϊρξμ ξ ςελεσςαίξπ 

σπξβάλλει, ρςημ πεοίπςχρη πξσ απαιςείςαι, έπειςα απϊ ρυεςική ποϊρκληρη, σπεϋθσμη δήλχρη, 

πξσ σπξγοάτεςαι καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 79Α, ρςημ ξπξία θα δηλόμεςαι ϊςι, δεμ έυξσμ 

επέλθει ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ ξφιγεμείπ μεςαβξλέπ καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 104 και μϊμξμ ρςημ 

πεοίπςχρη ςξσ ποξρσμβαςικξϋ ελέγυξσ ή ςηπ άρκηρηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ καςά ςηπ 
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απϊταρηπ καςακϋοχρηπ. Ζ σπεϋθσμη δήλχρη ελέγυεςαι απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή 

Διαγχμιρμξϋ, η ξπξία ρσμςάρρει ποακςικϊ πξσ ρσμξδεϋει ςη ρϋμβαρη. 

Ρςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ αματέοξμςαι σπξυοεχςικά ξι ποξθερμίεπ για ςημ αμαρςξλή ςηπ 

ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 360επ. μ.4412/2016. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή ποξρκαλεί ςξμ αμάδξυξ μα ποξρέλθει για σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ 

θέςξμςάπ ςξσ ποξθερμία πξσ δε μπξοεί μα σπεοβαίμει ςιπ είκξρι (20) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη 

ςηπ ρυεςικήπ ειδικήπ ποϊρκληρηπ. ξ ρσμτχμηςικϊ έυει απξδεικςικϊ υαοακςήοα. Οοιμ ή μέυοι 

ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ  ξ αμάδξυξπ ξτείλει μα ποξρκξμίρει  ςημ εγγσηςική επιρςξλή καλήπ 

εκςέλερηπ. 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ αμάδξυξπ δεμ ποξρέλθει μα σπξγοάφει ςξ χπ άμχ ρσμτχμηςικϊ μέρα 

ρςημ ςεθείρα ποξθερμία, κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ, καςαπίπςει σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ η 

εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ ςξσ και ακξλξσθείςαι η διαδικαρία ςξσ άοθοξσ 103 μ. 

4412/2016 για ςξμ ποξρτέοξμςα πξσ σπέβαλε ςημ αμέρχπ επϊμεμη πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ 

ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά. Αμ καμέμαπ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ δεμ ποξρέλθει για ςημ 

σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ, η διαδικαρία αμάθερηπ μαςαιόμεςαι, ρϋμτχμα με ςημ πεοίπςχρη 

β΄ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 106 ςξσ Μ.4412/16 ϊπχπ ιρυϋει. 

3.4 Οοξδικαρςικέπ Οοξρτσγέπ - Οοξρχοιμή Δικαρςική Οοξρςαρία 

 

Ιάθε εμδιατεοϊμεμξπ, ξ ξπξίξπ έυει ή είυε ρσμτέοξμ μα ςξσ αμαςεθεί η ρσγκεκοιμέμη ρϋμβαρη 

και έυει ή είυε σπξρςεί ή εμδέυεςαι μα σπξρςεί ζημία απϊ εκςελερςή ποάνη ή παοάλειφη ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ καςά παοάβαρη ςηπ μξμξθερίαπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ή ςηπ ερχςεοικήπ 

μξμξθερίαπ, δικαιξϋςαι μα αρκήρει ποξδικαρςική ποξρτσγή εμόπιξμ ςηπ ΑΔΟΟ καςά ςηπ ρυεςικήπ 

ποάνηπ ή παοάλειφηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ποξρδιξοίζξμςαπ ειδικόπ ςιπ μξμικέπ και 

ποαγμαςικέπ αιςιάρειπ πξσ δικαιξλξγξϋμ ςξ αίςημά ςξσ. Ρε πεοίπςχρη ποξρτσγήπ καςά ποάνηπ 

ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ  η ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ είμαι: 

(α) δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρςξμ εμδιατεοϊμεμξ 

ξικξμξμικϊ τξοέα αμ η ποάνη κξιμξπξιήθηκε με ηλεκςοξμικά μέρα ή ςηλεξμξιξςσπία ή  

(β) δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρε ασςϊμ αμ 

υοηριμξπξιήθηκαμ άλλα μέρα επικξιμχμίαπ, άλλχπ   

γ) δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ πλήοη, ποαγμαςική ή ςεκμαιοϊμεμη, γμόρη ςηπ ποάνηπ πξσ βλάπςει 

ςα ρσμτέοξμςα ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα.  

Ρε πεοίπςχρη παοάλειφηπ, η ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ είμαι 

δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ ρσμςέλερηπ ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ παοάλειφηπ. 

Ζ ποξδικαρςική ποξρτσγή καςαςίθεςαι ηλεκςοξμικά  μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμία» 

ςξσ ΔΡΖΔΖΡ ρςξμ ηλεκςοξμικϊ ςϊπξ ςξσ διαγχμιρμξϋ, επιλέγξμςαπ καςά πεοίπςχρη ςημ έμδεινη 

«Οοξδικαρςική Οοξρτσγή» και επιρσμάπςξμςαπ ςξ ρυεςικϊ έγγοατξ ρε μξοτή ηλεκςοξμικξϋ 

αουείξσ Portable Document Format (PDF), ςξ ξπξίξ τέοει εγκεκοιμέμη ποξηγμέμη ηλεκςοξμική 

σπξγοατή ή ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή με υοήρη εγκεκοιμέμχμ πιρςξπξιηςικόμ  

Για ςξ παοαδεκςϊ ςηπ άρκηρηπ ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ καςαςίθεςαι παοάβξλξ απϊ ςξμ 

ποξρτεϋγξμςα σπέο ςξσ Δημξρίξσ, καςά ςα ειδικά ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 363 ςξσ μ. 4412/2016 

ρςξ άοθοξ 19 παο. 1.1 και ρςξ άοθοξ 7  ςηπ με αοιθμ. 56902/215 Σ.Α..  
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ξ παοάβξλξ  επιρςοέτεςαι ρςξμ ποξρτεϋγξμςα, ρε πεοίπςχρη ξλικήπ ή μεοικήπ απξδξυήπ ςηπ 

ποξρτσγήπ ςξσ ή ρε πεοίπςχρη πξσ, ποιμ ςημ έκδξρη ςηπ απϊταρηπ ςηπ ΑΔΟΟ επί ςηπ 

ποξρτσγήπ, η αμαθέςξσρα αουή αμακαλεί ςημ ποξρβαλλϊμεμη ποάνη ή ποξβαίμει ρςημ 

ξτειλϊμεμη εμέογεια.  

Ζ ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ και η άρκηρή ςηπ κχλϋξσμ ςη 

ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ επί πξιμή ακσοϊςηςαπ, η ξπξία διαπιρςόμεςαι με απϊταρη ςηπ ΑΔΟΟ μεςά 

απϊ άρκηρη ποξρτσγήπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 368 ςξσ μ. 4412/2016. Ιας’ εναίοερη, δεμ 

κχλϋεςαι η ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ εάμ σπξβλήθηκε μϊμξ μία (1) ποξρτξοά και δεμ σπάουξσμ 

εμδιατεοϊμεμξι σπξφήτιξι.   

Ιαςά ςα λξιπά, η άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ δεμ κχλϋει ςημ ποϊξδξ ςηπ 

διαγχμιρςικήπ διαδικαρίαπ, εκςϊπ αμ ζηςηθξϋμ ποξρχοιμά μέςοα ποξρςαρίαπ καςά ςξ άοθοξ 366 

ςξσ μ.4412/2016. 

Ξι αμαθέςξσρεπ αουέπ μέρχ ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ΔΡΖΔΖΡ: 

• κξιμξπξιξϋμ ςημ ποξρτσγή ρε κάθε εμδιατεοϊμεμξ ςοίςξ ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ 

πεο. α ςξσ ποόςξσ εδατίξσ ςηπ παο.1 ςξσ αο. 365 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ πεο. α΄ ςηπ παο. 1 

ςξσ άοθοξσ 9 ςξσ π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάζξσμ ρςημ Αουή Δνέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ (ΑΔΟΟ) ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ 

πεο. β ςξσ ποόςξσ εδατίξσ ςηπ παο. 1 ςξσ αο. 365 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ πεο. α΄ ςηπ παο. 1 

ςξσ άοθοξσ 9 ςξσ π.δ. 39/2017. 

Ζ ΑΔΟΟ απξταίμεςαι αιςιξλξγημέμα επί ςηπ βαριμϊςηςαπ ςχμ ποξβαλλϊμεμχμ ποαγμαςικόμ και 

μξμικόμ ιρυσοιρμόμ ςηπ ποξρτσγήπ και ςχμ ιρυσοιρμόμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ και, ρε 

πεοίπςχρη παοέμβαρηπ, ςχμ ιρυσοιρμόμ ςξσ παοεμβαίμξμςξπ και δέυεςαι (εμ ϊλχ ή εμ μέοει) ή 

απξοοίπςει ςημ ποξρτσγή με απϊταρή ςηπ, η ξπξία εκδίδεςαι μέρα ρε απξκλειρςική ποξθερμία 

είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ ημέοα ενέςαρηπ ςηπ ποξρτσγήπ 

Ζ Αουή επιλαμβάμεςαι απξκλειρςικά επί θεμάςχμ πξσ θίγξμςαι με ςημ ποξρτσγή και δεμ μπξοεί 

μα ελέγνει παοεμπιπςϊμςχπ ϊοξσπ ςηπ διακήοσνηπ ή ζηςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ςη διεμέογεια ςηπ 

διαδικαρίαπ  

Ρε πεοίπςχρη ρσμπληοχμαςικήπ αιςιξλξγίαπ επί ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ, ασςή σπξβάλλεςαι 

έχπ και δέκα (10) ημέοεπ ποιμ ςημ ρσζήςηρη ςηπ ποξρτσγήπ και κξιμξπξιείςαι ασθημεοϊμ ρςξμ 

ποξρτεϋγξμςα μέρχ ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ ή αμ ασςϊ δεμ είμαι ετικςϊ με ξπξιξδήπξςε 

ποϊρτξοξ μέρξ. Σπξμμήμαςα επί ςχμ απϊφεχμ και ςηπ ρσμπληοχμαςικήπ αιςιξλξγίαπ ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ καςαςίθεμςαι μέρχ ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ έχπ πέμςε (5) ημέοεπ ποιμ 

απϊ ςη ρσζήςηρη ςηπ ποξρτσγήπ.  

Ξι υοήρςεπ - ξικξμξμικξί τξοείπ εμημεοόμξμςαι για ςημ απξδξυή ή ςημ απϊοοιφη ςηπ ποξρτσγήπ 

απϊ ςημ ΑΔΟΟ.  

Ζ άρκηρη ςηπ χπ άμχ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ απξςελεί ποξωπϊθερη για ςημ άρκηρη ςχμ 

έμδικχμ βξηθημάςχμ  ςηπ αίςηρηπ αμαρςξλήπ και ςηπ αίςηρηπ ακϋοχρηπ ςξσ άοθοξσ 372 ςξσ μ. 

4412/2016 καςά ςχμ εκςελερςόμ ποάνεχμ ή παοαλείφεχμ ςχμ αμαθεςξσρόμ αουόμ. 

Όπξιξπ έυει έμμξμξ ρσμτέοξμ μπξοεί μα ζηςήρει ςημ αμαρςξλή ςηπ εκςέλερηπ ςηπ απϊταρηπ ςηπ 

ΑΔΟΟ και ςημ ακϋοχρή ςηπ εμόπιξμ ςξσ αομξδίξσ δικαρςηοίξσ . Δικαίχμα άρκηρηπ ςχμ ίδιχμ 

εμδίκχμ βξηθημάςχμ έυει και η αμαθέςξσρα αουή, αμ η ΑΔΟΟ κάμει δεκςή ςημ ποξδικαρςική 

ποξρτσγή. Λε ςα έμδικα βξηθήμαςα ςηπ αίςηρηπ αμαρςξλήπ και ςηπ αίςηρηπ ακϋοχρηπ 

λξγίζξμςαι χπ ρσμποξρβαλλϊμεμεπ με ςημ απϊταρη ςηπ ΑΔΟΟ και ϊλεπ ξι ρσματείπ ποξπ ςημ 
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αμχςέοχ απϊταρη ποάνειπ ή παοαλείφειπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ετϊρξμ έυξσμ εκδξθεί ή 

ρσμςελερςεί αμςιρςξίυχπ έχπ ςη ρσζήςηρη ςηπ αίςηρηπ αμαρςξλήπ ή ςημ ποόςη ρσζήςηρη ςηπ 

αίςηρηπ ακϋοχρηπ. 

Ζ άρκηρη ςηπ αίςηρηπ αμαρςξλήπ δεμ εναοςάςαι απϊ ςημ ποξηγξϋμεμη άρκηρη ςηπ αίςηρηπ 

ακϋοχρηπ. 

Ζ αίςηρη αμαρςξλήπ καςαςίθεςαι ρςξ αομϊδιξ δικαρςήοιξ μέρα ρε ποξθερμία δέκα (10) ημεοόμ 

απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ή ςημ πλήοη γμόρη ςηπ απϊταρηπ επί ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ . Για 

ςημ άρκηρη ςηπ αιςήρεχπ αμαρςξλήπ καςαςίθεςαι παοάβξλξ, καςά ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα ρςξ 

άοθοξ 372 παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016. 

Ζ άρκηρη αίςηρηπ αμαρςξλήπ κχλϋει ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ, εκςϊπ εάμ με ςημ ποξρχοιμή 

διαςαγή ξ αομϊδιξπ δικαρςήπ απξταμθεί διατξοεςικά. 

έλξπ, είμαι δσμαςή η άρκηρη ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ ρςημ ΑΔΟΟ, για ςημ κήοσνη ακσοϊςηςαπ 

ςηπ ρσματθείραπ ρϋμβαρηπ, καςά ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα ρςα άοθοα 368 έχπ και 371 ςξσ μ. 

4412/2016. 

 

3.5 Λαςαίχρη Διαδικαρίαπ 

Ζ αμαθέςξσρα αουή μαςαιόμει ή δϋμαςαι μα μαςαιόρει εμ ϊλχ ή εμ μέοει αιςιξλξγημέμα ςη 

διαδικαρία αμάθερηπ, για ςξσπ λϊγξσπ και σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ άοθοξσ 106 ςξσ μ. 4412/2016, 

μεςά απϊ γμόμη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ. Δπίρηπ, αμ διαπιρςχθξϋμ ρτάλμαςα 

ή παοαλείφειπ ρε ξπξιξδήπξςε ρςάδιξ ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ, μπξοεί, μεςά απϊ γμόμη ςξσ 

αομϊδιξσ ξογάμξσ, μα ακσοόρει μεοικόπ ςη διαδικαρία ή μα αμαμξοτόρει αμάλξγα ςξ 

απξςέλερμά ςηπ ή μα απξταρίρει ςημ επαμάληφή ςηπ απϊ ςξ ρημείξ πξσ εμτιλξυόοηρε ςξ 

ρτάλμα ή η παοάλειφη.  

4. ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

4.1 Δγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ 

 

Για ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ/εχμ πξσ ατξοξϋμ ϊλα ςα ςμήμαςα, απαιςείςαι η παοξυή 

εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 72 παο. 1 β) ςξσ μ. 4412/2016, ςξ ϋφξπ ςηπ 

ξπξίαπ αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 5% επί ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, εκςϊπ ΤΟΑ, και καςαςίθεςαι ποιμ ή 

καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ, ποξκειμέμξσ μα γίμει απξδεκςή, ποέπει μα πεοιλαμβάμει κας' 

ελάυιρςξμ ςα αματεοϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 2.1.5. ρςξιυεία ςηπ παοξϋραπ και επιπλέξμ ςξμ 

αοιθμϊ και ςξμ ςίςλξ ςηπ ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ.  

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καλϋπςει ρσμξλικά και υχοίπ διακοίρειπ ςημ εταομξγή 

ϊλχμ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ και κάθε απαίςηρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ έμαμςι ςξσ αμαδϊυξσ, 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςσυϊμ ιρϊπξρηπ ποξπ ασςϊμ ποξκαςαβξλήπ.  

Ρε πεοίπςχρη ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καςά ςημ παοάγοατξ 4.5, η ξπξία ρσμεπάγεςαι 

αϋνηρη ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, ξ αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα καςαθέρει ποιμ ςημ 

ςοξπξπξίηρη, ρσμπληοχμαςική εγγϋηρη ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 5% επί ςξσ 

πξρξϋ ςηπ αϋνηρηπ, εκςϊπ ΤΟΑ.  
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Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ καςαπίπςει ρε πεοίπςχρη παοάβαρηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ, ϊπχπ 

ασςή ειδικϊςεοα ξοίζει.  

Ρςξ Οαοάοςημα 3 ςηπ Διακήοσνηπ πεοιλαμβάμξμςαι για ςη διεσκϊλσμρη ςχμ ξικξμξμικόμ 

τξοέχμ, και ϊυι δερμεσςικά, σπϊδειγμα εγγσηςικήπ επιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ. 

4.2  Ρσμβαςικϊ Ολαίριξ - Δταομξρςέα Μξμξθερία 

Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ μ. 4412/2016, ξι ϊοξι ςηπ 

παοξϋραπ διακήοσνηπ και ρσμπληοχμαςικά ξ Αρςικϊπ Ιόδικαπ.  

4.3 Όοξι εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

4.3.1 Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ξ αμάδξυξπ ςηοεί ςιπ σπξυοεόρειπ ρςξσπ ςξμείπ ςξσ 

πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, πξσ έυξσμ θερπιρθεί με ςξ 

δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ 

πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ απαοιθμξϋμςαι ρςξ 

Οαοάοςημα X ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄. 

Ρςη ρϋμβαρη πξσ ρσμάπςεςαι πεοιλαμβάμξμςαι σπξυοεχςικά ςα ρςξιυεία α’ έχπ ρς’ ςηπ παο.1 

ςξσ άοθοξσ 68μ.3863/2010, ϊπχπ ιρυϋει. Δπίρηπ, ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ςιπ διαςάνειπ 

ςηπ μξμξθερίαπ πεοί σγείαπ και αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ και ποϊληφηπ ςξσ επαγγελμαςικξϋ 

κιμδϋμξσ. 

Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ σπξυοεόρεχμ απϊ ςξμ αμάδξυξ ελέγυεςαι και βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα 

πξσ επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ και σπηοερίεπ πξσ 

εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςηπ εσθϋμηπ και ςηπ αομξδιϊςηςάπ ςξσπ. 

 

4.4 Σπεογξλαβία-εκυχοήρειπ 

 

Απαγξοεϋεςαι η εκυόοηρη ρε άλλξ ποϊρχπξ ςχμ εκ ςηπ ρσμβάρεχπ απξοοεξσρόμ 

σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ καθόπ και η εκυόοηρη ςχμ απαιςήρεόμ ςξσ ρε ξπξιξδήπξςε ςοίςξ 

Τσρικϊ ή Μξμικϊ ποϊρχπξ. 

Ιας’ εναίοερη, μπξοεί μα εκυχοήρει ρε ςοάπεζα ςηπ επιλξγήπ ςξσ, ρσμξλικά ή εμ μέοει ςιπ 

απαιςήρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη, για ςημ εκυόοηρη θα ποέπει μα σπάονει 

ποξηγξσμέμχπ έγγοατη ειδξπξίηρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

Ξ Αμάδξυξπ δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και εσθϋμεπ λϊγχ αμάθερηπ 

ςηπ εκςέλερηπ ςμήμαςξπ/ςμημάςχμ ςηπ ρϋμβαρηπ ρε σπεογξλάβξσπ. Ζ ςήοηρη ςχμ σπξυοεόρεχμ 

ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 4412/2016 και ςχμ διαςάνεχμ ςηπ μξμξθερίαπ πεοί σγείαπ και 

αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ και ποϊληφηπ ςξσ επαγγελμαςικξϋ κιμδϋμξσ, απϊ σπεογξλάβξσπ 

δεμ αίοει ςημ εσθϋμη ςξσ κσοίξσ αμαδϊυξσ.  

Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα διαθέςει σπεϋθσμξ επικξιμχμίαπ, για ςημ επίβλεφη ςηπ 

ρϋμβαρηπ και επικξιμχμία με αομϊδια ϊογαμα ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ ςξμ/ςημ ξπξίξ-α θα 

γμχρςξπξιήρει ρε ασςήμ.  

Ιαςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ ξ κϋοιξπ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αματέοει ρςημ 

αμαθέςξσρα αουή ςξ ϊμξμα, ςα ρςξιυεία επικξιμχμίαπ και ςξσπ μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςχμ 

σπεογξλάβχμ ςξσ, ξι ξπξίξι ρσμμεςέυξσμ ρςημ εκςέλερη ασςήπ.  Δπιπλέξμ, σπξυοεξϋςαι μα 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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γμχρςξπξιεί ρςημ αμαθέςξσρα αουή κάθε αλλαγή ςχμ πληοξτξοιόμ ασςόμ, καςά ςη διάοκεια ςηπ 

ρϋμβαρηπ, καθόπ και ςιπ απαιςξϋμεμεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με κάθε μέξ σπεογξλάβξ, ςξμ ξπξίξ 

ξ κϋοιξπ αμάδξυξπ υοηριμξπξιεί εμ ρσμευεία ρςημ εμ λϊγχ ρϋμβαρη, ποξρκξμίζξμςαπ ςα ρυεςικά 

ρσμτχμηςικά/δηλόρειπ ρσμεογαρίαπ. Ρε πεοίπςχρη διακξπήπ ςηπ ρσμεογαρίαπ ςξσ Αμαδϊυξσ με 

σπεογξλάβξ/ σπεογξλάβξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ασςϊπ σπξυοεξϋςαι ρε άμερη γμχρςξπξίηρη ςηπ 

διακξπήπ ασςήπ ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ξτείλει δε μα διαρταλίρει ςημ ξμαλή εκςέλερη ςξσ 

ςμήμαςξπ/ ςχμ ςμημάςχμ ςηπ ρϋμβαρηπ είςε απϊ ςξμ ίδιξ, είςε απϊ μέξ σπεογξλάβξ ςξμ ξπξίξ θα 

γμχρςξπξιήρει ρςημ αμαθέςξσρα αουή καςά ςημ χπ άμχ διαδικαρία. Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ 

αμάδξυξπ έυει ρςηοιυθεί ρςιπ ικαμϊςηςεπ ςξσ σπεογξλάβξσ ϊρξμ ατξοά ςη υοημαςξξικξμξμική 

επάοκεια-ςευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα, θα ποέπει μα αμςικαςαρςαθεί απϊ άλλξμ πξσ θα 

πληοξί ςιπ αμάλξγεπ ποξωπξθέρειπ.  

Οοξκειμέμξσ μα μημ αθεςξϋμςαι ξι σπξυοεόρειπ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 4412/2016, και 

ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ Μ. 3863/10 ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, η αμαθέςξσρα αουή επαληθεϋει 

ςη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ για ςξσπ σπεογξλάβξσπ, ϊπχπ ασςξί πεοιγοάτξμςαι ρςημ 

παοάγοατξ 2.2.3 και με ςα απξδεικςικά μέρα ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.5.2 ςηπ παοξϋραπ, ρε κάθε 

πεοίπςχρη, δηλαδή αμεναοςήςχπ πξρξρςξϋ σπεογξλαβίαπ (είςε σπεοβαίμει είςε σπξλείπεςαι ςξσ 

30% ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ). Ρσματόπ κάθε ποξρτέοχμ  καςά ςημ σπξβξλή ςηπ 

ποξρτξοάπ ςξσ ξτείλει μα δηλόρει ςα ρςξιυεία ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα πξσ ποξςείμεςαι χπ 

σπεογξλάβξπ ποξκειμέμξσ μα είμαι δσμαςή η ρυεςική επαλήθεσρη ρςξ ρςάδιξ ελέγυξσ ςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ.  

Όςαμ απϊ ςημ χπ άμχ επαλήθεσρη ποξκϋπςει ϊςι ρσμςοέυξσμ λϊγξι απξκλειρμξϋ απαιςεί ςημ 

αμςικαςάρςαρή ςξσ, καςά ςα ειδικϊςεοα αματεοϊμεμα ρςιπ παο. 5 και 6 ςξσ άοθοξσ 131 ςξσ μ. 

4412/2016. 

4.5 οξπξπξίηρη ρϋμβαρηπ καςά ςη διάοκειά ςηπ 

Ζ ρϋμβαρη μπξοεί μα ςοξπξπξιείςαι καςά ςη διάοκειά ςηπ, υχοίπ μα απαιςείςαι μέα διαδικαρία 

ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, μϊμξ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ 

μ.4412/2016 και καςϊπιμ γμχμξδϊςηρηπ ςηπ Δπιςοξπήπ ςηπ πεο. β  ςηπ παο. 11 ςξσ άοθοξσ 221 

ςξσ ίδιξσ Μϊμξσ (επιςοξπήπ παοαλαβήπ και παοακξλξϋθηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ). 

Για ςημ διαρτάλιρη ςηπ ξικξμξμική ιρξοοξπίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ και λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ 

σπξυοεόρειπ ςχμ άοθοχμ 130 μ.4412/2016 και 68 μ.3863/2010, ετϊρξμ ςεθεί ρε ιρυϋ μξμξθεςική 

οϋθμιρη πξσ καςαλαμβάμει σπξυοεχςικά ςημ εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, απξκλειρςικά 

ϊρξμ ατξοά ρςξμ καθξοιρμϊ ςξσ ελάυιρςξσ μϊμιμξσ καςόςαςξσ ημεοξμιρθίξσ εογαςξςευμιςόμ, η 

ρϋμβαρη ςοξπξπξιείςαι με αμςίρςξιυη αμαποξραομξγή ςηπ ρσμβαςικήπ αμξιβήπ μϊμξ καςά ςξ 

μέοξπ πξσ ατξοά ρςξ πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςιπ πάρηπ τϋρεχπ μϊμιμεπ απξδξυέπ ςχμ  

εογαζξμέμχμ και ςιπ αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ πξσ ρσμδέξμςαι με ασςϊ (εογαςικϊ κϊρςξπ). Ζ 

αμαποξραομξγή ασςή εμρχμαςόμει απξκλειρςικά ςημ επεουϊμεμη μεςαβξλή (αϋνηρη ή μείχρη)  

απϊ ςξμ υοϊμξ σπξυοεχςικήπ ιρυϋξπ ςηπ, και ρε κάθε πεοίπςχρη μεςά ςξμ έλεγυξ ςηπ 

ςεκμηοίχρηπ ςσυϊμ μεςαβξλήπ (χπ ποξπ ςξ ϋφξπ ςξσ κϊρςξσπ) απϊ ςξμ αμάδξυξ και ςημ λήφη 

ρυεςικήπ απϊταρηπ ςοξπξπξίηρηπ απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή, εμό ςα λξιπά ρςξιυεία ςηπ 

ποξρτεοϊμεμηπ ςιμήπ ϊπχπ (διξικηςικϊ κϊρςξπ, κϊρςξπ αμαλχρίμχμ, εογξλαβικϊ κέοδξπ) 

παοαμέμξσμ αμεςάβληςα. 
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4.6 Δικαίχμα μξμξμεοξϋπ λϋρηπ- Ιαςαγγελία ςηπ ρϋμβαρηπ 

Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί, με ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ ξοίζξσμ ξι κείμεμεπ διαςάνειπ, μα 

καςαγγείλει ςη ρϋμβαρη καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερήπ ςηπ, ετϊρξμ: 

α) η ρϋμβαρη έυει σπξρςεί ξσριόδη ςοξπξπξίηρη, καςά ςημ έμμξια ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 132 

ςξσ μ. 4412/2016, πξσ θα απαιςξϋρε μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ  

β) ξ αμάδξυξπ, καςά ςξ υοϊμξ ςηπ αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςελξϋρε ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ 

πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.3.1 και, χπ εκ ςξϋςξσ, θα έποεπε μα έυει απξκλειρςεί 

απϊ ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

γ) η ρϋμβαρη δεμ έποεπε μα αμαςεθεί ρςξμ αμάδξυξ λϊγχ ρξβαοήπ παοαβίαρηπ ςχμ 

σπξυοεόρεχμ πξσ σπέυει απϊ ςιπ Ρσμθήκεπ και ςημ Ξδηγία 2014/24/ΔΔ, η ξπξία έυει 

αμαγμχοιρςεί με απϊταρη ςξσ Δικαρςηοίξσ ςηπ Έμχρηπ ρςξ πλαίριξ διαδικαρίαπ δσμάμει ςξσ 

άοθοξσ 258 ςηπ ΡΚΔΔ. 

δ) Σπϊ ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ ξοίζξσμ ξι κείμεμεπ διαςάνειπ, καςαγγέλλεςαι σπξυοεχςικά μια 

δημϊρια ρϋμβαρη καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερήπ ςηπ, ετϊρξμ ρσμςοέυει η πεοίπςχρη ςηπ παο. 5 

ή ςηπ παο. 7 ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ μ. 3863/2010 (Α' 115) ϊπχπ ιρυϋει. 

Δπίρηπ, η Αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα καςαγγείλει ςημ ρϋμβαρη ετϊρξμ: 

• Ξ Αμάδξυξπ κηοσυθεί ρε καςάρςαρη πςόυεσρηπ, λσθεί ή αμακληθεί η άδεια λειςξσογίαπ 

ςξσ ή γίμξσμ ποάνειπ αμαγκαρςικήπ εκςελέρεχπ ρε βάοξπ ςξσ, ρςξ ρϋμξλξ ή ρε ρημαμςικϊ μέοξπ 

ςχμ πεοιξσριακόμ ςξσ ρςξιυείχμ ή ςεθεί σπϊ εκκαθάοιρη ή σπϊ καθερςόπ αμαγκαρςικήπ 

διαυείοιρηπ. 

• Ξ  Αμάδξυξπ δεμ παοέυει ςιπ σπηοερίεπ με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοίζεςαι ρςη Ρϋμβαρη, παοά ςιπ 

ποξπ ςξϋςξ επαμειλημμέμεπ ξυλήρειπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

• Ξ Αμάδξυξπ εκυχοεί ςα δικαιόμαςα και ςιπ σπξυοεόρειπ ςηπ Ρϋμβαρηπ ρε ςοίςξσπ ή 

αμαθέςει εογαρίεπ σπεογξλαβικά υχοίπ ποξηγξϋμεμη εμημέοχρη ρϋμτχμα με ςα ϊρα ξοίζξμςαι 

ρςα άοθοξ αμςίρςξιυα ςηπ παοξϋραπ. 

 

5. ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

5.1 οϊπξπ πληοχμήπ 

 

Ζ πληοχμή ςηπ ανίαπ ςχμ σπηοεριόμ ρςξμ Αμάδξυξ θα γίμεςαι ρςξ 100% ςηπ  ανίαπ ςξσπ  με ςημ 

ποξρκϊμιρη ςχμ μξμίμχμ παοαρςαςικόμ και δικαιξλξγηςικόμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 200 παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016, καθόπ και κάθε άλλξσ δικαιξλξγηςικξϋ πξσ 

ςσυϊμ ήθελε ζηςηθεί απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ πξσ διεμεογξϋμ ςξμ έλεγυξ και ςημ πληοχμή 

μεςά ςημ ξοιρςική, πξιξςική και πξρξςική παοαλαβή ςξσπ απϊ ςημ Δπιςοξπή Οαοακξλξϋθηρηπ και 

Οαοαλαβήπ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ θα ξοιρςεί για κάθε κςίοιξ απϊ ςημ αμςίρςξιυη σπηοερία/ςιπ 

αμςίρςξιυεπ σπηοερίεπ πξσ ενσπηοεςξϋμςαι. 

 

Απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά για ςημ πληοχμή  είμαι: 

 

α) ιμξλϊγιξ Οαοξυήπ Σπηοεριόμ πξσ θα εκδίδεςαι και θα καςαςίθεςαι αμά μήμα 
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β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ  

γ) Οοχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ  για ςημ ποξρήκξσρα πξιξςική και πξρξςική εκςέλερη ςχμ 
εογαριόμ απϊ ςημ Δπιςοξπή παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβήπ ρσμβάρεχμ ρε κάθε κςίοιξ. 

δ) Αμςίγοατξ ςηπ σπξβληθείραπ αμά μήμα αμαλσςικήπ πεοιξδικήπ δήλχρηπ (Α.Ο.Δ.) για ςξ 
απαρυξλξϋμεμξ ποξρχπικϊ ςξσ Αμαδϊυξσ (ασςέπ πξσ έυξσμ σπξβληθεί μέυοι και ςημ καςάθερη 
ςξσ ςιμξλξγίξσ) και αμςίγοατξ καςάρςαρη ποξρχπικξϋ για ςξσπ εογαζϊμεμξσπ πξσ 
απαρυξλήθηκαμ καςά ςημ εκςέλερή ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ.  

 
Ζ  ενϊτληρη  ςξσ  ςιμξλξγίξσ  θα  γίμει  ρϋμτχμα  με ςη  διαδικαρία  πξσ  ποξβλέπεςαι  ρςξ  Μ. 

4270/2014 «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 

2011/85/ΔΔ) - δημϊριξ λξγιρςικϊ  και  άλλεπ  διαςάνειπ»,  ϊπχπ  ςοξπξπξιήθηκε  και  ιρυϋει,  ρε  

ρσμδσαρμϊ  με ςξ Μ. 4446/2016 «Οςχυεσςικϊπ Ιόδικαπ, Διξικηςική Δικαιξρϋμη, έλη-Οαοάβξλα, 

Ξικειξθελήπ απξκάλσφη τξοξλξγηςέαπ ϋληπ παοελθϊμςχμ εςόμ, Ζλεκςοξμικέπ ρσμαλλαγέπ, 

οξπξπξιήρειπ ςξσ μ. 4270/2014 και λξιπέπ διαςάνειπ» (ΤΔΙ 240/Α/22-12-2016). 

Ζ πληοχμή ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίνεςαι απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ ςηπ 

Α.Δ.Λ.Η. 

 
ξ πξρϊ ςηπ αμά μήμα αμξιβήπ για κάθε ςμήμα/κςίοιξ θα είμαι ασςϊ πξσ ποξβλέπεςαι ρςη 

ρϋμβαρη και ρςημ ξικξμξμική ποξρτξοά και δεμ θα μεςαβάλλεςαι καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ 

Ρϋμβαρηπ, με εναίοερη ςημ πεοίπςχρη αμαποξραομξγήπ ςξσ άοθοξσ 4.5. ςηπ παοξϋραπ, 

ρϋμτχμα και με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παοξϋρα Διακήοσνη. 

 

Ρςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ ανίαπ ςχμ σπηοεριόμ, γίμεςαι παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 8%, 

ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 64 ςξσ Μ. 4172/13 (ΤΔΙ Α' 167/23-07-2013) και βαοϋμει 

ςξμ Αμάδξυξ. Ρημειόμεςαι ϊςι η αμχςέοχ παοακοάςηρη ατξοά ποξκαςαβξλή τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 

και ρσμφητίζεςαι καςά ςημ εςήρια τξοξλξγική δήλχρη ςξσ Οοξμηθεσςή. 

 

Ξ Τ.Ο.Α. βαοϋμει ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. 

 

Ξ Αμάδξυξπ επιβαοϋμεςαι με κάθε μϊμιμη αρταλιρςική ειρτξοά και κοάςηρη σπέο Μξμικόμ 

Οοξρόπχμ ή άλλχμ Ξογαμιρμόμ ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 

Τ.Ο.Α., για ςημ παοάδξρη ςχμ σπηοεριόμ ρςξμ ςϊπξ και με ςξμ ςοϊπξ πξσ ποξβλέπεςαι ρςα 

έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. Θδίχπ βαοϋμεςαι με ςιπ ακϊλξσθεπ κοαςήρειπ:  

 

α) Ιοάςηρη 0,07% η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ 

ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ Σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ 

Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ επιβάλλεςαι (άοθοξ 4 Μ.4013/2011 ϊπχπ ιρυϋει ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 44 

ςξσ Μ.4605/19). 

β) Ιοάςηρη 0,06% η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ 

ςηπ αουικήπ καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ σπέο ςηπ Αουήπ Δνέςαρηπ 

Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ (άοθοξ 350 παο. 3 ςξσ μ. 4412/2016) . 
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γ) Ιοάςηρη ϋφξσπ 0,02% σπέο ςξσ Δημξρίξσ, ρϋμτχμα με ςημ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ μ. 

4412/20162,  η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ, εκςϊπ ΤΟΑ, ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε 

ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ. ξ πξρϊ ασςϊ παοακοαςείςαι ρε κάθε πληοχμή απϊ ςημ 

αμαθέςξσρα αουή ρςξ ϊμξμα και για λξγαοιαρμϊ ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 

και Οοξμηθειόμ ρϋμτχμα με ςημ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ Μ. 4412/2016. Ζ εταομξγή ςηπ 

κοάςηρηπ θα ποαγμαςξπξιηθεί μεςά ςημ σπϊ έκδξρη ςηπ απϊταρηπ ςηπ ίδιαπ παοαγοάτξσ.  

Ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςέλξπ υαοςξρήμξσ και ρςημ 

επ’ ασςξϋ ειρτξοά σπέο ΞΓΑ (καςά ςη δημξρίεσρη ςηπ παοξϋραπ ςξ ςέλξπ υαοςξρήμξσ αμέουεςαι 

ρε πξρξρςϊ 3% επί ςηπ κοάςηρηπ και ξ Ξ.Γ.Α. υαοςξρήμξσ ρε πξρξρςϊ 20% επ’ασςξϋ). 

Ζ δαπάμη για ςιπ σπηοερίεπ καθαοιρμξϋ ςχμ κςηοίχμ πξσ ρςεγάζξμςαι ξι σπηοερίεπ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, εκςϊπ Ο.Δ. Ηερραλξμίκηπ θα βαοϋμει ςξμ 

ποξωπξλξγιρμϊ εςόμ 2020-2021 Τξοέαπ/ειδικϊπ τξοέαπ 1907-999/01,02,03/ΑΚΔ 2420204001 

«Ένξδα σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ» ρϋμτχμα με ςξ εγκεκοιμέμξ αίςημα με 

(ΑΔΑΛ:20REQ006451403) πξσ πεοιλαμβάμει 

Α. ημ απϊταρη έγκοιρηπ αμάληφηπ πξλσεςξϋπ σπξυοέχρηπ (ΑΔΑ:6ΩΛΥΞΠ1Σ-ΠΠΦ) ρσμξλικξϋ 

πξρξϋ διακξρίχμ εμϊπ υιλιάδχμ ενακξρίχμ πεμήμςα ςερράοχμ εσοό και είκξρι επςά λεπςόμ 

(201.654,27€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. ή εκαςϊμ ενήμςα δσξ υιλιάδχμ ενακξρίχμ είκξρι 

ςερράοχμ εσοό  και ραοάμςα εμϊπ λεπςόμ (162.624,41 €) υχοίπ Τ.Ο.Α.  

Β. ιπ  με αοιθ.ποχς. 1258, 1259 και 1260 /18-3-2020 απξτάρειπ αμάληφηπ σπξυοέχρηπ Α.Δ.Λ.-

Η. ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟ4ΞΠ1Σ-1Α6, ΦΟ1ΞΠ1Σ-ΜΩ3, ΩΕΖ2ΞΠ1Σ-9ΛΘ & 

ΑΔΑΛ:20REQ006451403) για ςξσπ Διδικξϋπ Τξοείπ/Α.Κ.Δ. 999-001/999-02/999-03/2420204001 

αμςίρςξιυα και  με αϋνξμςεπ αοιθμξϋπ απϊταρηπ 257, 258, 259 και με α/α 29253, 29255, 29254  

ρςξ Βιβλίξ Δγκοίρεχμ και Δμςξλόμ Οληοχμήπ ςηπ Σπηοερίαπ μαπ ρσμξλικξϋ ϋφξσπ ενήμςα επςά 

υιλιάδχμ διακξρίχμ δεκαξκςό εσοό και δέκα λεπςόμ (6721810€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. 

ή πεμήμςα ςερράοχμ υιλιάδχμ διακξρίχμ ξκςό εσοό και πεμήμςα εμϊπ λεπςόμ (54208,51€) ποξ 

Τ.Ο.Α.  

α παοαπάμχ πξρά καςαμέμξμςαι αμά τξοέα-ειδικϊ Τξοέα 1907-999/01,02,03/ΑΚΔ 2420204001 

«Ένξδα σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ» χπ ενήπ: 

 

ΑΛΔ: 2420204001 
 ΔΙΓΙΚΟΙ ΦΟΡΔΙ ΓΔΝΙΚΑ ΤΝΟΛΑ 

ΦΟΡΔΑ 1907-999 0100000 0200000 0300000 ΜΔ Φ.Π.Α ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. 

ΠΟΑ ΓΙΑ ΔΣΟ 2020 2706,08 45.395,52 19.116,50€ 67.218,10 54.208,15 

ΠΟΑ ΓΙΑ ΔΣΟ 2021 8.118,23 € 136.186,54 € 57.349,50 € 201.654,27 € 162.624,41 € 

ΤΝΟΛΟ ΑΞΙΑ 

ΤΜΒΑΗ 
10.824,31 181.582,06 76.466 268.872,37 216.832,56 

 

5.2 Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ – Ισοόρειπ- Οξιμικέπ οήςοεπ 

 

                                                           
2 

Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
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5.2.1. Ξ αμάδξυξπ, με ςημ επιτϋλανη ςηπ ρσμδοξμήπ λϊγχμ αμχςέοαπ βίαπ, κηοϋρρεςαι 

σπξυοεχςικά έκπςχςξπ  απϊ ςη ρϋμβαρη και απϊ κάθε δικαίχμα πξσ απξοοέει απϊ ασςήμ, εάμ 

δεμ εκπληοόρει ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ ή δεμ ρσμμξοτχθεί με ςιπ γοαπςέπ εμςξλέπ ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ, πξσ είμαι ρϋμτχμεπ με ςημ ρϋμβαρη ή ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ. 

Ρςημ πεοίπςχρη ασςή ςξσ κξιμξπξιείςαι ειδική ϊυληρη, η ξπξία πεοιλαμβάμει ρσγκεκοιμέμη 

πεοιγοατή ςχμ εμεογειόμ ρςιπ ξπξίεπ ξτείλει μα ποξβεί ασςϊπ, θέςξμςαπ ποξθερμία για ςη 

ρσμμϊοτχρή ςξσ, η ξπξία δεμ μπξοεί μα είμαι μικοϊςεοη ςχμ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ. Αμ η 

ποξθερμία πξσ ςεθεί με ςημ ειδική ϊυληρη παοέλθει υχοίπ μα ρσμμξοτχθεί, κηοϋρρεςαι 

αιςιξλξγημέμα έκπςχςξπ μέρα ρε ςοιάμςα (30) ημέοεπ απϊ ςημ άποακςη πάοξδξ ςηπ χπ άμχ 

ποξθερμίαπ ρσμμϊοτχρηπ. Ρςημ απϊταρη ποξρδιξοίζξμςαι ξι λϊγξι ςηπ μη ρσμμϊοτχρηπ ςξσ 

αμαδϊυξσ ποξπ ςημ ειδική ϊυληρη και αιςιξλξγείςαι η έκπςχρη με αματξοά ρςξσπ λϊγξσπ πξσ 

ξδήγηραμ ρε ασςήμ. 

Ρςξμ αμάδξυξ πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςημ ρϋμβαρη, επιβάλλεςαι, μεςά απϊ κλήρη ςξσ για 

παοξυή ενηγήρεχμ, η ξλική καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

5.2.2. Αμ ξι σπηοερίεπ παοαρυεθξϋμ απϊ σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ μεςά ςη λήνη ςηπ διάοκειαπ 

ςηπ ρϋμβαρηπ και μέυοι λήνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ υξοηγήθηκε, επιβάλλξμςαι ειπ 

βάοξπ ςξσ πξιμικέπ οήςοεπ, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. Οξιμικέπ οήςοεπ 

δϋμαςαι μα επιβάλλξμςαι και για πλημμελή εκςέλερη ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ . 

Ξι πξιμικέπ οήςοεπ σπξλξγίζξμςαι χπ ενήπ: 

α) Ξι σπηοερίεπ ποέπει μα παοέυξμςαι ρϋμτχμα με ςξ ποϊγοαμμα καθαοιρμξϋ,  για 

καθσρςέοηρη ςηπ παοξυήπ σπηοεριόμ πξσ πεοιξοίζεςαι ρε υοξμικϊ διάρςημα μιαπ ημέοαπ, 

δηλαδή για κάθε ημέοα πξσ δεμ θα παοέυξμςαι σπηοερίεπ επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα 2,5% επί 

ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ υχοίπ ΤΟΑ ςχμ σπηοεριόμ πξσ παοαρυέθηκαμ εκποϊθερμα, 

β) για καθσρςέοηρη πξσ σπεοβαίμει ςημ μια ημέοα, και για κάθε ημέοα πξσ δεμ παοέυξμςαι 

σπηοερίεπ επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα 5% υχοίπ ΤΟΑ επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ ημέοαπ ασςήπ 

και για ϊρεπ ημέοεπ ρσμευίζεςαι η καθσρςέοηρη. 

γ) Ρςημ πεοίπςχρη ςηπ πλημμελξϋπ εκςέλερηπ (έλλειφη, παοάλειφη) ςχμ ρσμβαςικόμ 

σπξυοεόρεχμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ και μη ρσμμϊοτχρηπ καςϊπιμ και ςηπ ρυεςικήπ παοαςήοηρηπ και 

γμχρςξπξίηρηπ απϊ ςξσπ σπεϋθσμξσπ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, θα επιβάλλεςαι  

πξιμική οήςοα, πξσ θα ιρξϋςαι με πξρϊ πξσ θα αμέουεςαι έχπ και ςξ 30% ςηπ μημιαίαπ δαπάμηπ 

υχοίπ ΤΟΑ . ξ ρϋμξλξ ςχμ πξιμικόμ οηςοόμ ασςήπ ςηπ πεοίπςχρηπ δεμ μπξοεί μα σπεοβαίμει ςξ 

δέκα ςξιπ εκαςϊ (10%) ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, εκςϊπ αμ αιςιξλξγημέμα η αμαθέςξσρα αουή 

απξταρίρει άλλχπ. Ρε πεοίπςχρη σπξςοξπήπ, η πιξ πάμχ οήςοα διπλαριάζεςαι, ςηπ Σπηοερίαπ 

διαςηοξϋρηπ ςξ δικαίχμα καςαγγελίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ και κήοσνηπ ςξσ Αμαδϊυξσ χπ έκπςχςξσ.» 

ξ πξρϊ ςχμ πξιμικόμ οηςοόμ αταιοείςαι/ρσμφητίζεςαι απϊ/με ςημ αμξιβή ςξσ αμαδϊυξσ. 

Ζ επιβξλή πξιμικόμ οηςοόμ δεμ ρςεοεί απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ςξ δικαίχμα μα κηοϋνει ςξμ 

αμάδξυξ έκπςχςξ. 

Ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ξι οήςοεπ και ςϊκξι επιβάλλξμςαι αμαλϊγχπ ρε ϊλα 

ςα μέλη ςηπ έμχρηπ. 

5.3 Διξικηςικέπ ποξρτσγέπ δικαρςική επίλσρη διατξοόμ καςά ςη διαδικαρία 
εκςέλερηπ ςχμ ρσμβάρεχμ 
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1. Ξ αμάδξυξπ μπξοεί καςά ςχμ απξτάρεχμ πξσ επιβάλλξσμ ρε βάοξπ ςξσ κσοόρειπ κας’ 

εταομξγή ςχμ ϊοχμ ςχμ άοθοχμ ςηπ παοξϋραπ: Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ – 

Ισοόρειπ-Οξιμικέπ οήςοεπ, Οαοαλαβή ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ, Απϊοοιφη 

παοαδξςέχμ – Αμςικαςάρςαρη, καθόπ και κας΄ εταομξγή ςχμ ρσμβαςικόμ ϊοχμ μα 

αρκήρει ποξρτσγή για λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ και ξσρίαπ εμόπιξμ ςξσ τξοέα πξσ εκςελεί ςη 

ρϋμβαρη μέρα ρε αμαςοεπςική ποξθερμία (30) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ 

κξιμξπξίηρηπ ή ςηπ πλήοξσπ γμόρηπ ςηπ ρυεςικήπ απϊταρηπ. Ζ εμποϊθερμη άρκηρη ςηπ 

ποξρτσγήπ αμαρςέλλει ςιπ επιβαλλϊμεμεπ κσοόρειπ. Δπί ςηπ ποξρτσγήπ απξταρίζει ςξ 

αομξδίχπ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ ξογάμξσ 

ρςιπ πεοιπςόρειπ β΄ και δ΄ ςηπ παοαγοάτξσ 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ Μ.4412/16, εμςϊπ 

ποξθερμίαπ ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ άρκηρή ςηπ, άλλχπ θεχοείςαι χπ ριχπηοόπ 

απξοοιτθείρα. Ιαςά ςηπ απϊταρηπ ασςήπ δεμ υχοεί η άρκηρη άλληπ ξπξιαρδήπξςε 

τϋρηπ διξικηςικήπ ποξρτσγήπ. Αμ καςά ςηπ απϊταρηπ πξσ επιβάλλει κσοόρειπ δεμ 

αρκηθεί εμποϊθερμα η ποξρτσγή ή αμ απξοοιτθεί ασςή απϊ ςξ απξταιμϊμεμξ αομξδίχπ 

ϊογαμξ, η απϊταρη καθίρςαςαι ξοιρςική. Αμ αρκηθεί εμποϊθερμα ποξρτσγή, 

αμαρςέλλξμςαι ξι ρσμέπειεπ ςηπ απϊταρηπ μέυοι ασςή μα ξοιρςικξπξιηθεί.». 

 

2. Ιάθε διατξοά μεςανϋ ςχμ ρσμβαλλϊμεμχμ μεοόμ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςη ρϋμβαρη 

ποξμήθειαπ ή παοξυήπ σπηοεριόμ, αμενάοςηςα απϊ ςξμ υαοακςήοα ςηπ ρϋμβαρηπ χπ 

διξικηςικήπ ή χπ ιδιχςικξϋ δικαίξσ, επιλϋεςαι με ςημ άρκηρη ποξρτσγήπ ή αγχγήπ ρςξ 

Διξικηςικϊ Δτεςείξ ςηπ Οεοιτέοειαπ, ρςημ ξπξία εκςελείςαι η ρϋμβαρη. Οαοέκςαρη 

αομξδιϊςηςαπ δεμ επιςοέπεςαι. Αμ η ρϋμβαρη εκςελείςαι ρςημ Οεοιτέοεια δϋξ ή 

πεοιρρϊςεοχμ Διξικηςικόμ Δτεςείχμ, αομϊδιξ καθίρςαςαι ασςϊ πξσ θα επιλένει ξ 

ποξρτεϋγχμ ή ξ εμάγχμ. Οοιμ απϊ ςημ άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ 

ποξηγείςαι σπξυοεχςικά η ςήοηρη ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ ρςξ άοθοξ 205 εμδικξταμξϋπ 

διαδικαρίαπ, διατξοεςικά η ποξρτσγή απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. Δεμ απαιςείςαι η 

ςήοηρη εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ αμ αρκείςαι απϊ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ αγχγή, ρςξ 

δικϊγοατξ ςηπ ξπξίαπ δεμ ρχοεϋεςαι αίςημα ακϋοχρηπ ή ςοξπξπξίηρηπ διξικηςικήπ 

ποάνηπ ή παοάλειφηπ (βλ. ρυεςικά παοάγοατξ 24α ςξσ άοθοξσ 43). 

6. ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ 

6.1  Διάοκεια ρϋμβαρηπ 

6.1.1. Ζ διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι ρε δεκαένι μήμεπ και αουίζει απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ.  α 

παοαδξςέα ατξοξϋμ ρςημ παοξυή σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ρϋμτχμα με ςξ ποϊγοαμμα 

καθαοιρμξϋ κάθε κςιοίξσ.  

6.1.2. Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ μπξοεί μα διακϊφει ςη ρσματθείρα 

ρϋµβαρη, ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ, υχοίπ μα απαιςείςαι η καςαβξλή απξζημίχρηπ ρςξμ Αμάδξυξ, 

ετϊρξμ ποξκϋπςξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ ή εάμ εναρταλίρει ςιπ ποξωπξθέρειπ κάλσφηπ ςχμ 

αμαγκόμ καθαοιϊςηςαπ ςχμ κςιοίχμ με δικά ςηπ μέρα. Οοξπ ςξϋςξ θα ειδξπξιήρει ςξμ Αμάδξυξ 

δεκαπέμςε (15) ημέοεπ μχοίςεοα. 

 

6.1.3. Ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρή ςξσ έμαμςι ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., ρε πεοίπςχρη 

μεςατξοάπ αομξδιξςήςχμ και ρσματόπ ςηπ ξικξμξμικήπ διαυείοιρηπ ςχμ ενσπηοεςξϋμεμχμ 

σπηοεριόμ ρε άλλξ τξοέα ή ετϊρξμ για ξπξιξδήπξςε  άλλξ λϊγξ εκλείφει ξλικόπ ή μεοικόπ η 

αμάγκη παοξυήπ σπηοεριόμ ςξσ Αμαδϊυξσ ξ ξπξίξπ ρσμβάλλεςαι ρςημ παοξϋρα. Ρςημ πεοίπςχρη 
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ασςή η εκςέλερη ςχμ εογαριόμ για ςα ρσγκεκοιμέμα κςήοια διακϊπςεςαι με απϊταρη ςξσ 

Ρσμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. έλξπ, ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ςξσ ανίχρη  ρε πεοίπςχρη 

ποξρχοιμήπ διακξπήπ λειςξσογίαπ σπηοεριόμ για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ.  

 

6.2 Οαοακξλξϋθηρη ςηπ ρϋμβαρηπ-Οαοαλαβή ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ 

 

Ζ παοακξλξϋθηρη ςηπ εκςέλερηπ και η παοαλαβή ςχμ παοαδξςέχμ Ρϋμβαρηπ θα 

ποαγμαςξπξιηθεί για κάθε κςίοιξ απϊ ςιπ αμςίρςξιυεπ Δπιςοξπέπ Οαοαλαβήπ πξσ ρσγκοξςξϋμςαι 

με απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 3 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ μ. 

4412/2016. Ζ Δπιςοξπή μπξοεί μα ειρηγείςαι  ρςξ αομϊδιξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ δηλαδή ςημ 

Α.Δ.Λ.-Η., για ϊλα ςα ζηςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ρςημ ποξρήκξσρα εκςέλερη ϊλχμ ςχμ ϊοχμ ςηπ 

ρϋμβαρηπ και ρςημ εκπλήοχρη ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ, ρςη λήφη ςχμ επιβεβλημέμχμ 

μέςοχμ λϊγχ μη ςήοηρηπ ςχμ χπ άμχ ϊοχμ και ιδίχπ για ζηςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ρε 

ςοξπξπξίηρη ςξσ αμςικειμέμξσ και παοάςαρη ςηπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ 

άοθοξσ 132 ςξσ μ. 4412/2016.  

Ζ παοαλαβή ςχμ παοαδξςέχμ ςηπ παοξυήπ ςχμ σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ θα ποαγμαςξπξιείςαι αμά 

μήμα με ςημ παοάδξρη ςξσ ρυεςικξϋ ςιμξλξγίξσ.  

Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ διαδικαρία ελέγυξσ , η επιςοξπή παοαλαβήπ:  

 

α) είςε παοαλαμβάμει ςιπ ρυεςικέπ σπηοερίεπ ή παοαδξςέα, ετϊρξμ καλϋπςξμςαι ξι απαιςήρειπ 

ςηπ ρϋμβαρηπ υχοίπ έγκοιρη ή απϊταρη ςξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ,  

α ρυεςικά ποχςϊκξλλα παοαλαβήπ ςχμ σπηοεριόμ εκδίδξμςαι εμςϊπ 10 ημεοόμ απϊ ςημ 

παοαλαβή ςξσ εκδιδξμέμξσ αμά μήμα ςιμξλξγίξσ  

 

β) είςε ειρηγείςαι για ςημ παοαλαβή με παοαςηοήρειπ ή ςημ απϊοοιφη ςχμ παοευξμέμχμ 

σπηοεριόμ ή παοαδξςέχμ, 

 
Δηλαδή αμ η επιςοξπή παοαλαβήπ κοίμει ϊςι ξι παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ δεμ αμςαπξκοίμξμςαι 

πλήοχπ ρςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ρσμςάρρεςαι ποχςϊκξλλξ ποξρχοιμήπ παοαλαβήπ, ςξ ξπξίξ 

αματέοει ςιπ παοεκκλίρειπ πξσ διαπιρςόθηκαμ απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ και γμχμξδξςεί αμ 

ξι αματεοϊμεμεπ παοεκκλίρειπ επηοεάζξσμ ςημ καςαλληλϊςηςα ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ και 

ρσμεπόπ αμ μπξοξϋμ ξι ςελεσςαίεπ μα καλϋφξσμ ςιπ ρυεςικέπ αμάγκεπ. 

 Ρςημ πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί ϊςι δεμ επηοεάζεςαι η καςαλληλϊςηςα, με αιςιξλξγημέμη 

απϊταρη ςξσ αομϊδιξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, μπξοεί μα εγκοιθεί η παοαλαβή ςχμ εμ 

λϊγχ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ, με έκπςχρη επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, η ξπξία θα ποέπει 

μα είμαι αμάλξγη ποξπ ςιπ διαπιρςχθείρεπ παοεκκλίρειπ. Λεςά ςημ έκδξρη ςηπ χπ άμχ 

απϊταρηπ, η επιςοξπή παοαλαβήπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί ρςημ ξοιρςική παοαλαβή ςχμ 

παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ςηπ ρϋμβαρηπ και μα ρσμςάνει ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ 

παοαλαβήπ, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςημ απϊταρη. ξ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ 

παοαλαβήπ εγκοίμεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ με απϊταρή ςξσ, η ξπξία 

κξιμξπξιείςαι σπξυοεχςικά και ρςξμ αμάδξυξ. 

 
 Αμ διαπιρςχθεί ϊςι επηοεάζεςαι η καςαλληλϊςηςα, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςξσ 

αομϊδιξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ απξοοίπςξμςαι ξι παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ, με ςημ 
επιτϋλανη ςχμ ξοιζξμέμχμ ρςξ άοθοξ 220 ςξσ Μ. 4412/16.  
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Αμ παοέλθει υοξμικϊ διάρςημα μεγαλϋςεοξ ςχμ ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία 
σπξβξλήπ ςξσ παοαδξςέξσ απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα και δεμ έυει εκδξθεί ποχςϊκξλλξ 
παοαλαβήπ ςηπ πεοίπςχρηπ α ή ποχςϊκξλλξ με παοαςηοήρειπ ςηπ πεοίπςχρηπ β, θεχοείςαι ϊςι η 
παοαλαβή έυει ρσμςελερθεί ασςξδίκαια. 

Αμενάοςηςα απϊ ςημ, καςά ςα αμχςέοχ, ασςξδίκαιη παοαλαβή και ςημ πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ, 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι ξι ποξβλεπϊμεμξι απϊ ςη ρϋμβαρη έλεγυξι απϊ Δπιςοξπή πξσ ρσγκοξςείςαι 

με απϊταρη ςξσ αομξδίξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, ρςημ ξπξία δεμ μπξοεί μα ρσμμεςέυξσμ ξ 

ποϊεδοξπ και ςα μέλη ςηπ επιςοξπήπ πξσ δεμ ποαγμαςξπξίηρε ςημ παοαλαβή ρςξμ ποξβλεπϊμεμξ 

απϊ ςημ ρϋμβαρη υοϊμξ. Ζ παοαπάμχ επιςοξπή παοαλαβήπ ποξβαίμει ρε ϊλεπ ςιπ διαδικαρίεπ 

παοαλαβήπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ ρϋμβαρη και ρσμςάρρει ςα ρυεςικά ποχςϊκξλλα. Ζ 

εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ δεμ επιρςοέτεςαι ποιμ ςημ ξλξκλήοχρη ϊλχμ ςχμ 

ποξβλεπϊμεμχμ ελέγυχμ και ςη ρϋμςανη ςχμ ρυεςικόμ ποχςξκϊλλχμ. Ξπξιαδήπξςε εμέογεια 

πξσ έγιμε απϊ ςημ αουική επιςοξπή παοαλαβήπ, δεμ λαμβάμεςαι σπϊφη.  

Όλα ςα ποχςϊκξλλα ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ κξιμξπξιξϋμςαι ρςξμ Αμάδξυξ. 

6.3  Απϊοοιφη παοαδξςέχμ – Αμςικαςάρςαρη 

Ρε πεοίπςχρη ξοιρςικήπ απϊοοιφηπ ξλϊκληοξσ ή μέοξσπ ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ 

καθαοιϊςηςαπ, ξι ξπξίεπ ποέπει μα παοέυξμςαι ρϋμτχμα με ςξ ποϊγοαμμα καθαοιρμξϋ αμά 

κςίοιξ, με έκπςχρη επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, με απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ μπξοεί μα 

εγκοίμεςαι αμςικαςάρςαρη ςχμ σπηοεριόμ, πξσ μα είμαι ρϋμτχμεπ με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

μέρα ρε ςακςή ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι απϊ ςημ απϊταρη ασςή. Αμ ξ αμάδξυξπ δεμ 

αμςικαςαρςήρει ςιπ σπηοερίεπ πξσ απξοοίτθηκαμ μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ ςξσ ςάυθηκε και 

ετϊρξμ έυει λήνει η ρσμξλική διάοκεια, κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ και σπϊκειςαι ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ 

κσοόρειπ. 

6.4 Ιαςαγγελία ςηπ ρϋμβαρηπ- Σπξκαςάρςαρη αμαδϊυξσ 

6.4.1 Ρςημ πεοίπςχρη πξσ, καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ αμάδξυξπ καςαδικαρςεί 

αμεςάκληςα για έμα απϊ ςα αδικήμαςα πξσ αματέοξμςαι ρςημ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ 

Μ.4412/16, η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι μα καςαγγείλει μξμξμεοόπ ςη ρϋμβαρη και μα 

αμαζηςήρει ςσυϊμ ανιόρειπ απξζημίχρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ ΑΙ, πεοί 

αμτξςεοξβαοόμ ρσμβάρεχμ.  

 

6.4.2 Δάμ ξ αμάδξυξπ πςχυεϋρει ή σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ ή ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή 

ςεθεί σπϊ αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή σπαυθεί ρε διαδικαρία 

πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή αμαρςείλει ςιπ επιυειοημαςικέπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ ή εάμ βοίρκεςαι 

ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη, ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη ρε 

εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ, η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι, ξμξίχπ, μα καςαγγείλει μξμξμεοόπ ςη 

ρϋμβαρη και μα αμαζηςήρει ςσυϊμ ανιόρειπ απξζημίχρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ 

ΑΙ.  

 

6.4.3 Ρε αμτϊςεοεπ ςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ καςαγγελίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, η αμαθέςξσρα αουή 

δϋμαςαι μα ποξρκαλέρει ςξμ/ςξσπ επϊμεμξ/ξσπ, καςά ρειοά, μειξδϊςη/επ ςηπ διαδικαρίαπ 

αμάθερηπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ ρϋμβαρηπ και μα ςξσ/ςξσπ ποξςείμει μα αμαλάβει/ξσμ ςημ παοξυή 

ςχμ σπηοεριόμ ςξσ εκπςόςξσ αμαδϊυξσ, με ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ και ποξωπξθέρειπ και βάρει ςηπ 

ποξρτξοάπ πξσ είυε σπξβάλει ξ έκπςχςξπ (οηςή οήςοα σπξκαςάρςαρηπ) . 
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6.5 Σπξυοεόρειπ Αμαδϊυξσ 

 

1. Όρξμ ατξοά ςιπ σπηοερίεπ, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλίρει ςημ έγκαιοη και 

άοιρςηπ πξιϊςηςαπ παοξυή ςξσπ, ρϋμτχμα με ςιπ γεμικά παοαδεκςέπ ςευμικέπ, μεθϊδξσπ, 

διαδικαρίεπ και ςα ςευμικά μέρα, καθόπ και ςιπ γοαπςέπ και ποξτξοικέπ ξδηγίεπ πξσ μπξοεί μα 

δίμει η Αμαθέςξσρα Αουή. 

2. Ρςξ πλαίριξ ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ, μα διαθέρει ςιπ καςάλληλεπ σπξδξμέπ, ενξπλιρμϊ, 

αμθοόπιμξ δσμαμικϊ και γεμικϊςεοα ϊ,ςι απαιςείςαι, έρςχ κι αμ ασςϊ δεμ αματέοεςαι οηςά ρςημ 

παοξϋρα Διακήοσνη, όρςε μα ικαμξπξιηθξϋμ πλήοχπ ξι απαιςήρειπ ςξσ ρσμβαςικξϋ 

αμςικειμέμξσ. 

3. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρε κάθε πεοίπςχρη (ακϊμα και σπεογξλαβίαπ) μα διαθέςει   

σπεϋθσμξ επικξιμχμίαπ, για ςημ επίβλεφη ςηπ ρϋμβαρηπ και επικξιμχμία με αομϊδια ϊογαμα 

ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ ςξμ/ςημ ξπξίξ-α θα γμχρςξπξιήρει ρε ασςήμ, υχοίπ επιποϊρθεςη 

ξικξμξμική επιβάοσμρη για ςημ Αμαθέςξσρα αουή. 

 

4. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ϊλξσπ ςξσπ καμϊμεπ πσοαρτάλειαπ και αρτάλειαπ 

ρςξσπ υόοξσπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, καθόπ και ρςξ υόοξ πξσ θα ςξσ σπξδειυθεί απϊ ςημ 

Αμαθέςξσρα Αουή για ςημ τϋλανη ςχμ ποαγμάςχμ και σλικόμ ςξσ, για ςημ ξπξία είμαι και 

σπεϋθσμξπ. Δπίρηπ, χπ σπϊυοεξπ μα ςηοεί ςξσπ Ιαμξμιρμξϋπ Σγιειμήπ και Αρτάλειαπ, θα 

αμακξιμόμει αμέρχπ ρςημ Σπηοερία ςιπ ξδηγίεπ πξσ απεσθϋμξμςαι ή κξιμξπξιξϋμςαι ρε ασςϊμ 

καςά ςη διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ και ςα έγγοατα ςχμ διάτξοχμ Αομϊδιχμ Αουόμ ρυεςικά με ςξσπ 

εμ λϊγχ Ιαμξμιρμξϋπ. ϊρξ η Σπηοερία ϊρξ και κάθε Αομϊδια Αουή δικαιξϋμςαι μα 

παοακξλξσθξϋμ και μα ελέγυξσμ ςη ρσμμϊοτχρη ςξσ Αμαδϊυξσ με ςξσπ Ιαμξμιρμξϋπ Σγιειμήπ 

και Αρτάλειαπ. 

 

5. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι για ςημ απαοέγκλιςη ςήοηρη ςχμ διαςάνεχμ ςηπ εογαςικήπ και 

αρταλιρςικήπ μξμξθερίαπ, ςηπ μξμξθερίαπ πεοί σγείαπ και αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ και 

ποϊληφηπ ςξσ εογαςικξϋ κιμδϋμξσ, καθόπ και εκείμχμ για ςη μη μϊμιμη είρξδξ και διαμξμή ςχμ 

αλλξδαπόμ ρςη υόοα. 

6. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα υοηριμξπξιεί απξκλειρςικά ποξρχπικϊ, ςξ ξπξίξ μα είμαι 

αρταλιρμέμξ έμαμςι αςσυήμαςξπ. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ 

ρυεςικά με ςημ αρτάλεια ςχμ εογαζξμέμχμ. Διεσκοιμίζεςαι οηςά ϊςι η Αμαθέςξσρα Αουή δεμ έυει 

καμία αρςική ή πξιμική εσθϋμη για κάθε ανίχρη εκ μέοξσπ ξιξσδήπξςε μιρθχςξϋ ςξσ Αμαδϊυξσ 

ςϊρξ καςά ςη μεςατξοά ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ, ϊρξ και καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςχμ 

σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ ςχμ κςιοίχμ, η δε σπξυοέχρή ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ εναμςλείςαι 

πλήοχπ με ςημ καςαβξλή ςηπ καςά μήμα αμξιβήπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

7. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα γμχρςξπξιεί εγγοάτχπ & εγκαίοχπ ρε κάθε μέλξπ ςξσ 

απαρυξλξϋμεμξσ ποξρχπικξϋ ςξσ ϊςι: ξσδεμία ενάοςηρη & εογαριακή ή άλλη μϊμιμη ρυέρη έυει 

η Αμαθέςξσρα Αουή έμαμςι ασςξϋ ςξσ ποξρχπικξϋ και ϊςι θα σπέυει ασςϊπ, ϊλεπ ςιπ εκ ςξσ μϊμξσ 

και ςηπ ρϋμβαρηπ πξιμικέπ εσθϋμεπ και σπξυοεόρειπ. 

8. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι για ςημ απξκαςάρςαρη ςσυϊμ ζημιόμ πξσ θα ποξκληθξϋμ ρε 

ϊλξσπ εμ γέμει ςξσπ υόοξσπ ςχμ κςιοίχμ πξσ ρςεγάζξμςαι ξι σπηοερίεπ ςηπ Α.Δ.Λ.Η., καθόπ και 

για ςημ απξζημίχρη ρχμαςικόμ βλαβόμ πξσ ςσυϊμ ποξκληθξϋμ ρε σπαλλήλξσπ ή επιρκέπςεπ απϊ 

ςξ ποξρχπικϊ πξσ απαρυξλεί, ςξμ ενξπλιρμϊ ςξσ ή μηυαμήμαςα και σλικά πξσ υοηριμξπξιεί, και 

εσθϋμεςαι απεοιϊοιρςα για κάθε ποάνη ή παοάλειφη.  

9. Ξι εογαρίεπ καθαοιρμξϋ θα εκςελξϋμςαι ρε υοϊμξ, με ςοϊπξ και με επαοκέπ (ρε αοιθμϊ 

και ρσυμϊςηςα), και άοιρςηπ επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ ποξρχπικϊ, σγιέπ, άφξγξσ ήθξσπ, 
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ρσμπεοιτξοάπ απέμαμςι ρε ςοίςξσπ & ρςξ ποξρχπικϊ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ και 

ςξ ξπξίξ θα διαθέςει ςιπ μϊμιμεπ άδειεπ εογαρίαπ, θα είμαι αρταλιρμέμξ ρϋμτχμα με ςξ Μϊμξ και 

θα ςηοεί πιρςά ςιπ εμςξλέπ ςχμ αομξδίχμ ξογάμχμ & ςξμ καμξμιρμϊ λειςξσογίαπ ςηπ Αμαθέςξσραπ 

Αουήπ. 

10. Ξι εογαρίεπ θα εκςελξϋμςαι ρϋμτχμα με ςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα καθαοιρμξϋ και 

ποξρχπικξϋ για κάθε κςίοιξ. Δπίρηπ, ποιμ ςημ έμαονη ςηπ παοξυήπ σπηοεριόμ ςηπ ρϋμβαρηπ 

ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξρκξμίζει ρςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη καςάρςαρη ςξσ 

ποξρχπικξϋ  πξσ θα απαρυξλήρει για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ με πλήοη ρςξιυεία, μϊμιμη 

παοαμξμή ρςη υόοα, αρτάλιρη για κάθε είδξσπ αςϋυημα και ϊ,ςι άλλξ ςξσ ζηςηθεί, καθόπ 

και αμάλξγη καςάρςαρη κάθε τξοά πξσ επέουεςαι αλλαγή ρςξ ποξρχπικϊ ασςϊ. 

11. Ηα ποέπει μα ποξρκξμίρει αμέρχπ μϊλιπ είμαι διαθέριμξ ποϊγοαμμα εογαρίαπ 

θεχοημέμξ απϊ ςημ Δπιθεόοηρη Δογαρίαπ. Αλλξδαπξί μπξοξϋμ μα απαρυξληθξϋμ μϊμξ ετϊρξμ 

έυξσμ άδεια μϊμιμηπ παοαμξμήπ και εογαρίαπ ρςημ Δλλάδα και ξμιλξϋμ (ρϋμτχμα με σπεϋθσμη 

δήλχρη ςξσ σπξφητίξσ αμαδϊυξσ) καλά ςημ ελλημική γλόρρα, έςρι όρςε μα καςαμξξϋμ ςιπ 

ξδηγίεπ πξσ ςξσπ δίμξμςαι.  

12. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα καςαθέςει κάθε μήμα και ρσγκεκοιμέμα ςξ υοξμικϊ διάρςημα 

μεςανϋ 25ηπ - 30ηπ ημέοαπ ρςημ Σπηοερία ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ πξσ ςηοείςαι η ρϋμβαρη, 

πίμακα ςξσ ποξρχπικξϋ πξσ θα εογαρθεί ςξμ επϊμεμξ μήμα. Αμςικαςάρςαρη ςξσ ποξρχπικξϋ 

πξσ διαςίθεςαι για ςημ καθαοιϊςηςα ςχμ κςιοίχμ επιςοέπεςαι μϊμξ καςϊπιμ ειδξπξίηρηπ και 

αιςιξλϊγηρηπ απϊ ςημ εςαιοεία με έγκοιρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Ζ ςελεσςαία διαςηοεί ςξ 

δικαίχμα μα ζηςήρει ςημ αμςικαςάρςαρη ποξρχπικξϋ, χπ ακαςάλληλξσ για αμάομξρςη 

ρσμπεοιτξοά ή για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ, ξπϊςε ξ αμάδξυξπ ξτείλει μα ποξβεί ρε αμςικαςάρςαρη 

άμερα και υχοίπ αμςιοοήρειπ με άλλξ ποϊρχπξ, αμάλξγηπ εμπειοίαπ και ποξρϊμςχμ.  

13. Ρςημ είρξδξ κάθε κςηοίξσ θα ςηοείςαι με τοξμςίδα ςξσ Αμαδϊυξσ, ημεοήριξ ειδικϊ 

έμςσπξ με ςξ υοϊμξ ποξρέλεσρηπ και απξυόοηρηπ ςξσ ποξρχπικξϋ, ςξ ξπξίξ ξ Aμάδξυξπ 

ξτείλει μα ςξ παοαδίδει κάθε μήμα ρςημ Σπηοερία.  

14. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ετξδιάζει ςξσπ εογαζϊμεμξσπ με αμςίγοατξ ςηπ καςάρςαρηπ 

ποξρχπικξϋ ή απϊρπαρμα ασςήπ ϊςαμ απαρυξλξϋμςαι εκςϊπ ςηπ έδοαπ ςηπ επιυείοηρηπ. 

15. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρςημ καςαβξλή ςχμ μξμίμχμ απξδξυόμ, ξι ξπξίεπ ρε καμία 

πεοίπςχρη δεμ μπξοεί μα είμαι καςόςεοεπ ςχμ ποξβλεπξμέμχμ απϊ ςημ εκάρςξςε ιρυϋξσρα 

Δθμική Γεμική Ρσλλξγική Ρϋμβαρη Δογαρίαπ (Δ.Γ.Ρ.Ρ.Δ.), ετϊρξμ δεμ στίρςαςαι κλαδική ΡΡΔ ή 

Διαιςηςική Απϊταρη, ςήοηρη ςξσ μξμίμξσ χοαοίξσ, αρταλιρςική κάλσφη, ϊοξι σγιειμήπ και 

αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ κ.λ.π. Δπίρηπ σπξυοεξϋςαι μα εκπληοόμει ϊλεπ ςιπ σπξυοεόρειπ 

απέμαμςι ρςξ Δημϊριξ  και κάθε ςοίςξ. 

16. Ξι πάρηπ τϋρεχπ απξδξυέπ, μιρθξί, επιδϊμαςα, Δόοα Υοιρςξσγέμμχμ & Οάρυα, 

αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ ςξσ απαρυξλξϋμεμξσ ποξρχπικξϋ και λξιπέπ εογξδξςικέπ ειρτξοέπ, πξσ 

έυξσμ ρυέρη με ςιπ εμ λϊγχ ποξρτεοϊμεμεπ σπηοερίεπ, βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ. Ρε πεοίπςχρη 

απαρυϊληρηπ ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ πέοαμ ςξσ μϊμιμξσ χοαοίξσ πξσ θα ιρυϋει μϊμξμ ρε 

εναιοεςικέπ πεοιπςόρειπ, ξτείλει μα καςαβάλλει (ρςξ σπεοχοιακά απαρυξλξϋμεμξ ποξρχπικϊ) 

ακέοαιεπ ςιπ καςά μϊμξ απξζημιόρειπ. Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ δεμ έυει 

σπξυοέχρη καςαβξλήπ απξζημίχρηπ για σπεοχοιακή απαρυϊληρη ή ξπξιαδήπξςε άλλη αμξιβή 

ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

17. Ξ Αμάδξυξπ θα παοέυει ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ ςιπ μϊµιµεπ άδειεπ, οεπϊ κ.λ.π. και έυει ςημ 

σπξυοέχρη μα μεοιμμήρει όρςε μα καλϋπςει αμελληςί ςα κεμά, απϊ αρθέμειεπ ή αδικαιξλϊγηςεπ 

απξσρίεπ, για ςημ εκπλήοχρη ςχμ αμαλαµβαμξµέμχμ σπξυοεόρεχμ έμαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. 

18. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αμςικαθιρςά αμέρχπ κάθε έλλειφη, παοάλειφη (ϊπχπ 
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απαρυϊληρη λιγϊςεοξσ ποξρχπικξϋ απϊ ςα ποξβλεπϊμεμα) ή πλημμελή εογαρία πξσ θα 

παοαςηοείςαι και γμχρςξπξιείςαι ρ’ ασςϊμ απϊ ςξσπ σπεϋθσμξσπ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Δάμ ξ Αμάδξυξπ δεμ τοξμςίζει, ρϋμτχμα με ςα αμχςέοχ, για ςημ 

απξκαςάρςαρη ςηπ έλλειφηπ ή παοάλειφηπ ή πλημμελξϋπ εογαρίαπ, θα ςξσ επιβάλλεςαι πξιμική 

οήςοα πξσ θα ιρξϋςαι με πξρϊ πξσ θα αμέουεςαι έχπ και ςξ 30% ςηπ μημιαίαπ δαπάμηπ, αμάλξγα 

με ςημ βαοϋςηςα ςηπ ποάνεχπ ή παοαλείφεχπ καςά ςημ ελεϋθεοη κοίρη ςχμ αομξδίχμ ξογάμχμ 

ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, παοακοαςξϋμεμη απϊ ςημ μημιαία αμξιβή. Ρε πεοίπςχρη σπξςοξπήπ, η 

πιξ πάμχ οήςοα διπλαριάζεςαι, ςηπ Σπηοερίαπ διαςηοξϋρηπ ςξ δικαίχμα καςαγγελίαπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ και κήοσνηπ ςξσ Αμαδϊυξσ έκπςχςξσ. ξ ρϋμξλξ ςχμ πξιμικόμ οηςοόμ ασςήπ ςηπ 

πεοίπςχρηπ δεμ μπξοεί μα σπεοβαίμει ςξ δέκα ςξιπ εκαςϊ (10%) ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, εκςϊπ αμ 

αιςιξλξγημέμα η αμαθέςξσρα αουή απξταρίρει άλλχπ. 

19. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ μα ακξλξσθεί πιρςά ςιπ ξδηγίεπ 

και ςιπ σπξδείνειπ ςχμ Σπηοεριόμ και μα παοέυει ρςιπ Σπηοερίεπ ξπξιερδήπξςε αματξοέπ και 

πληοξτξοίεπ ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικά µε ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι 

καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ μα ακξλξσθεί πιρςά ςιπ ξδηγίεπ και ςιπ σπξδείνειπ ςχμ Σπηοεριόμ 

και μα παοέυει ρςιπ Σπηοερίεπ ξπξιερδήπξςε αματξοέπ και πληοξτξοίεπ ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικά µε 

ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και μα ρσμεογαρςεί µε ξπξιαδήπξςε Σπηοερία ή και κάθε ςοίςξ, µε 

ςξμ ςοϊπξ πξσ θα ςξσ σπξδειυθεί. 

20. Ιαθ’ ϊλη ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, αλλά και μεςά ςη λήνη ή λϋρη ασςήπ ϊλα ςα 

ενξσριξδξςημέμα, απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ποϊρχπα ξτείλξσμ μα μημ αμακξιμόμξσμ ρε 

καμέμα, παοά μϊμξ ρςα ποϊρχπα πξσ δικαιξϋμςαι μα γμχοίζξσμ, πληοξτξοίεπ πξσ πεοιήλθαμ ρε 

ασςξϋπ και ατξοξϋμ ρε ςευμικά ή εμπξοικά ζηςήμαςα ςξσ Αμαδϊυξσ. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ 1: Αμαλσςική πεοιγοατή τσρικξϋ αμςικειμέμξσ (εςοαγχμικά μέςοα, 
εγκαςαρςάρειπ καθαοιρμξϋ, ποξγοάμμαςα καθαοιϊςηςαπ) και ευμικέπ ποξδιαγοατέπ  

 

Αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ είμαι η παοξυή σπηοεριόμ 
καθαοιρμξϋ ρςα κςήοια πξσ ρςεγάζξμςαι ξι σπηοερίεπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 
Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ, εκςϊπ Ο.Δ, Ηερραλξμίκηπ, ϊπχπ απξςσπόμξμςαι ρςξμ ακϊλξσθξ πίμακα 3. 
Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι αμά κςίοιξ. Ξι εογαρίεπ καθαοιρμξϋ ποαγμαςξπξιξϋμςαι μϊμξ καςά 
ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ (απϊ 07.00 έχπ 17.00) αμάλξγα με ςιπ ειδικϊςεοεπ αμάγκεπ κάθε 
σπηοερίαπ. Ξ ακοιβήπ υοϊμξπ θα καθξοιρθεί καςϊπιμ ρσμεμμϊηρηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ 
(σπηοερία πξσ λαμβάμει ςιπ σπηοερίεπ) με ςξμ αμάδξυξ. 

 

1. Δίδξπ και πεοιξδικϊςηςα ζηςξϋμεμχμ εογαριόμ καθαοιρμξϋ 

 

1.1. Δογαρίεπ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρε ημεοήρια βάρη 

 

Γοατεία και Ιξιμϊυοηρςξι υόοξι : Ιαθαοιρμϊπ ϊλχμ ςχμ ερχςεοικόμ υόοχμ γοατείχμ και 
κξιμϊυοηρςχμ (διάδοξμξι, κλιμακξρςάρια, αμελκσρςήοεπ) και ιδίχπ: άδειαρμα  καλαθιόμ 
αυοήρςχμ και ςξπξθέςηρη μέαπ ρακξϋλαπ, σγοϊ νερκϊμιρμα ςχμ γοατείχμ και ςχμ αμςικειμέμχμ 
επί ασςόμ (ρσρκεσέπ κλπ.), καθαοιρμϊ ελεϋθεοχμ επιταμειόμ (εομάοια, μςξσλάπια, βιβλιξθήκεπ 
κςλ.), ρκξϋπιρμα και ρτξσγγάοιρμα δαπέδχμ με απξλσμαμςικά σγοά, αταίοερη απξςσπχμάςχμ 
απϊ σαλϊπξοςεπ ειρϊδχμ και ενϊδχμ. Απξκξμιδή ςχμ απξοοιμμάςχμ. 

 

Υόοξι Σγιειμήπ: Γεμικϊπ καθαοιρμϊπ WC ερχςεοικόμ και ενχςεοικόμ υόοχμ και απξλϋμαμρη 
ςξϋςχμ καθόπ και ςχμ υόοχμ σγιειμήπ (μεςά ςξμ καθαοιρμϊ με απξοοσπαμςικϊ θα ποέπει μα 
απξλσμαίμξμςαι με υλχοίμη). Ρκξϋπιρμα και ρτξσγγάοιρμα/απξλϋμαμρη δαπέδξσ με 
απξλσμαμςικϊ διάλσμα, άδειαρμα και καθάοιρμα/πλϋριμξ/απξλϋμαμρη δξυείχμ απξοοιμμάςχμ 
και πιγκάλ. Ολϋριμξ/ςοίφιμξ/απξλϋμαμρη ςχμ ειδόμ σγιειμήπ (λεκάμεπ, μιπςήοεπ, μπαςαοίεπ) με 
απξλσμαμςικϊ/υλόοιξ. Ιαθαοιρμϊπ/ςοίφιμξ ςξίυχμ/πλακιδίχμ με παμιά ποξεμπξςιρμέμα ρε 
απξλσμαμςικϊ διάλσμα. Ιαθαοιρμϊπ καθοεπςόμ. Ιαθαοιρμϊπ θηκόμ υειοξπεςρεςόμ και 
ραπξσμξθηκόμ.  Αμςικαςάρςαρη ή ρσμπλήοχρη ραπξσμιξϋ και ρακξϋλχμ απξοοιμμάςχμ.   

 

1.2. Δογαρίεπ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρε εβδξμαδιαία βάρη 

 

Δνχςεοικξί υόοξι (αϋλειξπ, πεοιβάλλξμ υόοξπ, μπαλκϊμια): Γεμικϊπ καθαοιρμϊπ ενχςεοικόμ 
υόοχμ (αϋλειξπ ή πεοιβάλλξμ υόοξπ κςιοίχμ ή μπαλκϊμια, ετϊρξμ σπάουξσμ). Ρκξϋπιρμα και 
απξκξμιδή απξοοιμμάςχμ. 

 

1.3. Δογαρίεπ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρε μημιαία βάρη 

 

Απξθηκεσςικξί υόοξι: Γεμικϊπ καθαοιρμϊπ απξθηκεσςικόμ υόοχμ. Ρκξϋπιρμα και 
ρτξσγγάοιρμα δαπέδχμ με απξλσμαμςικϊ διάλσμα, σγοϊ νερκϊμιρμα ελεϋθεοχμ επιταμειόμ. 

 

1.4. Δογαρίεπ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρε ςεςοαμημιαία βάρη 
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Ιαθαοιρμϊπ ενχςεοικόμ κξστχμάςχμ και θσοόμ. Ολϋριμξ παοαθϋοχμ (ςζάμια, κξστόμαςα, 
πεοβάζια). Νερκϊμιρμα πεορίδχμ / βεμεςικόμ ρςξο με αμςιρςαςικά ή ποξεμπξςιρμέμα παμιά. 

Απομάκρσνση ιστών  αράτνης από το ταβάνι των εσωτερικών τώρων. 

 
1.5. Διδικέπ εογαρίεπ 
Ξι απξθήκεπ ςχμ ειδόμ καθαοιϊςηςαπ (υόοξι ϊπξσ τσλάρρξμςαι ξ ενξπλιρμϊπ και ςα σλικά 

καθαοιρμξϋ) θα ποέπει μα καθαοίζξμςαι  και μα απξλσμαίμξμςαι μία τξοά ςημ εβδξμάδα.  

 

2. Οοξψϊμςα και σλικά καθαοιρμξϋ απξλϋμαμρηπ- ενξπλιρμϊπ 

 

Όλα ςα απαοαίςηςα μέρα και ξ λξιπϊπ ενξπλιρμϊπ καθαοιρμξϋ, καθόπ και ςα αμαγκαία 

ποξψϊμςα και σλικά καθαοιρμξϋ και απξλϋμαμρηπ, βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ (εμδεικςικά 

αματέοξμςαι): 

 Υλχοίμη. Σγοϊ καθαοιρμξϋ παςόμαςξπ. Σγοϊ καθαοιρμξϋ ςζαμιόμ. Ιαθαοιρςικϊ 

αλάςχμ. Ιαθαοιρςικϊ λεκάμηπ ςξσαλέςαπ. Αμςιρςαςικά και απξοοξτηςικά παμιά 

διατϊοχμ υοχμάςχμ. Ρτξσγγαοάκια καθαοιρμξϋ αμςίρςξιυχμ υοχμάςχμ και 

διατξοεςικξϋ ςϋπξσ. Γάμςια ξικιακξϋ ςϋπξσ διατϊοχμ υοχμάςχμ. Απξοοσπαμςικϊ  

δαπέδχμ, απξοοσπαμςικϊ σαλξπιμάκχμ, απξοοσπαμςικϊ και απξλσμαμςικϊ ειδόμ 

σγιειμήπ, εμόρειπ υλχοίξσ και υλόοιξ ρε διρκία και ϊ,ςι άλλξ ςσυϊμ απαιςηθεί. 

Δναιοξϋμςαι ςα υαοςιά σγείαπ, ξι υειοξπεςρέςεπ, ςξ κοεμξράπξσμξ και ξι ρακξϋλεπ 

απξοοιμμάςχμ, ςξ κϊρςξπ ςχμ ξπξίχμ βαοϋμει απξκλειρςικά ςημ Αμαθέςξσρα.  

 Ιξσβάδεπ. Ρτξσγγαοίρςοεπ διατϊοχμ ςϋπχμ και αμςίρςξιυα κξμςάοια. Ράοχθοα νηοξϋ 

καθαοιρμξϋ (ρκξϋπεπ) και αμςίρςξιυα κξμςάοια. Ταοάρια. Ιαθαοιρςήοεπ πεορίδχμ. 

Σαλξκαθαοιρςήοεπ διατϊοχμ διαρςάρεχμ με ςα εναοςήμαςά ςξσπ. Φεκαρςήοεπ. 

Ιαοϊςρια καθαοιρμξϋ, ςα ξπξία υοηριμξπξιξϋμςαι για νερκϊμιρμα και σγοϊ ςοίφιμξ, με 

ρςηοίγμαςα για κξμςάοια και ράκξ απξοοιμμάςχμ, με ρϋρςημα 2 κξσβάδχμ και με ςα 

αμςίρςξιυα παμιά καθαοιρμξϋ. ξ καοϊςρι θα διαθέςει επίρηπ βάρη για ρακξϋλεπ 

απξοοιμμάςχμ. Ρςξ καοϊςρι θα σπάουξσμ οάτια για ςα σλικά καθαοιρμξϋ 

(απξοοσπαμςικά και απξλσμαμςικά) και ςιπ αμςαλλακςικέπ ρακξϋλεπ απξοοιμμάςχμ. 

Ιαοϊςρια ρτξσγγαοίρμαςξπ, με κάδξσπ ρτξσγγαοίρμαςξπ (μπλε και κϊκκιμξσπ) διπλξϋ 

ρσρςήμαςξπ, ςα ξπξία θα διαθέςξσμ δϋξ κξσβάδεπ υχοηςικϊςηςαπ έχπ 25 λίςοχμ, με 

ποϊρθεςη ποέρα ρςσφίμαςξπ. Οιμακίδεπ δαπέδξσ με ςημ έμδεινη «ΟΠΞΡΞΥΖ ΒΠΔΓΛΔΜΞ 

ΟΑΩΛΑ» για ςημ απξτσγή αςσυημάςχμ και ϊ,ςι ςσυϊμ απαιςηθεί. 

 

Απαγξοεϋεςαι η απξθήκεσρη ςχμ καοξςριόμ καθαοιϊςηςαπ ρε ειρϊδξσπ κλιμακξρςαρίχμ και 

ενϊδξσπ κιμδϋμξσ, ρε απξυχοηςήοια και ποξθαλάμξσπ ασςόμ. Οοέπει μα τσλάρρξμςαι, 

ϊπχπ και ςα σλικά καθαοιϊςηςαπ, ρε υόοξ πξσ έυει ξοιρθεί ειδικά για ςημ απξθήκεσρή ςξσπ. 

Ξ υοηριμξπξιξϋμεμξπ ενξπλιρμϊπ και ςα απαιςξϋμεμα ποξψϊμςα καθαοιρμξϋ και 

απξλϋμαμρηπ ποέπει μα είμαι  παοαρκεσαρμέμα ρϋμτχμα με ςιπ ποϊρταςεπ επιρςημξμικέπ 

επιςαγέπ και ενελίνειπ. Ξ ενξπλιρμϊπ και ςα σλικά καθαοιρμξϋ, μα είμαι ποόςηπ πξιϊςηςαπ 

και πλέξμ καςάλληλξπ/α για ςιπ αμάγκεπ ςηπ Σπηοερίαπ και για ςιπ επιτάμειεπ πξσ 

ποξξοίζξμςαι (μάομαοα,πλακάκια κεοαμικά, νϋλιμεπ και άλλεπ επιτάμειεπ, ςζάμια, κλπ.). α 

αμαγκαία ρκεϋη, εογαλεία και σλικά καθαοιρμξϋ μα μημ ποξκαλξϋμ τθξοέπ (βοαυσυοϊμια 

και μακοξυοϊμια) ρςιπ εγκαςαρςάρειπ και ρςξμ ενξπλιρμϊ ςξσ κςιοίξσ. ξ ποξρχπικϊ 
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καθαοιϊςηςαπ θα ποέπει μα γμχοίζει ςη υοήρη ςξσ ενξπλιρμξϋ και ςχμ καθαοιρςικόμ πξσ 

υοηριμξπξιεί. Ρε πεοίπςχρη βλάβηπ- τθξοάπ ςξσ ενξπλιρμξϋ, ξ Αμάδξυξπ είμαι 

σπξυοεχμέμξπ μα ςα αμςικαςαρςήρει αμέρχπ, όρςε η εκςέλερη ςξσ αμαλητθέμςξπ έογξσ μα 

είμαι αποϊρκξπςη. Δπίρηπ, ςα απξοοσπαμςικά ποξψϊμςα δεμ θα είμαι επιβλαβή για ςημ σγεία 

ςξσ ποξρχπικξϋ και ςχμ επιρκεπςόμ. Ξμξίχπ ςα απξοοσπαμςικά και απξλσμαμςικά 

ποξψϊμςα δεμ θα αμαδϋξσμ δσράοερςεπ ξρμέπ και θα είμαι καςά ςξ δσμαςϊμ άξρμα, εμό η 

Αμαθέςξσρα  Αουή διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ζηςήρει ςημ αμςικαςάρςαρή ςξσπ, ετϊρξμ καςά 

ςημ κοίρη  ςηπ δεμ ικαμξπξιείςαι η απαίςηρη ασςή, Όλα ςα απξοοσπαμςικά και απξλσμαμςικά 

θα έυξσμ εςικέςα ρςημ ξπξία θα αμαγοάτεςαι απϊ ςξμ καςαρκεσαρςή η δοαρςική ξσρία και η 

πεοιεκςικϊςηςά ςηπ ρςξ διάλσμα. Δεμ θα υοηριμξπξιξϋμςαι απξοοσπαμςικά με ςημ επχμσμία 

καλλσμςικϊ δαπέδξσ. α ποξψϊμςα καθαοιρμξϋ μα παοέυξμςαι ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ 

ρσμεογείξσ καθαοιρμξϋ ρςη ρσρκεσαρία και με ςη ρϋμθερη – διάλσρη ςηπ εςαιοείαπ 

παοαγχγήπ ςξσπ, ρσμξδεσϊμεμα απϊ δξρξμεςοηςή. Ζ διάλσρη ςχμ παοαρκεσαζϊμεμχμ 

διαλσμάςχμ (ποξπ υοήρη) ςχμ ποξψϊμςχμ καθαοιρμξϋ μα γίμεςαι ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ςηπ 

εςαιοείαπ παοαρκεσήπ ςχμ ποξψϊμςχμ. 

Δπίρηπ, θα πληοξϋμ ςιπ ενήπ ποξωπξθέρειπ: 

    • Οληοξϋμ ςιπ διαςάνειπ ςηπ ιρυϋξσραπ εσοχπαψκήπ και εθμικήπ μξμξθερίαπ. Ηα είμαι 

αοίρςηπ πξιϊςηςαπ και δεμ ποξκαλξϋμ τθξοά ρςξσπ υόοξσπ και ςα αμςικείμεμα, ξϋςε 

εμπεοιέυξσμ ξσρίεπ πξσ ςανιμξμξϋμςαι χπ επικίμδσμεπ βάρει ςξσ Δθμικξϋ Ληςοόξσ Υημικόμ 

Οοξψϊμςχμ. 

    • Ηα αμαγοάτξσμ ςημ τοάρη: «Λακοιά απϊ παιδιά» και  «ηλέτχμξ Ιέμςοξσ 

Δηληςηοιάρεχμ 210 7793777» ρςημ εςικέςα ςχμ ποξψϊμςχμ (άοθοξ 3 ςηπ ΙΣΑ 129/2016). 

    • Ηα σπάουει ποξπ διάθερη ρςξ Ιέμςοξ Δηληςηοιάρεχμ ςξ δελςίξ ρςξιυείχμ ρσρςαςικόμ, 

για κάθε απξοοσπαμςικϊ αμενάοςηςα απϊ ςημ ςανιμϊμηρή ςξσ (άοθοξ 9, παο. 3, Ιαμ. (ΔΙ) 

648/2004 και  άοθοξ 3, παο. 3 ςηπ Σ.Α. 381/2005). 

    • Απξλσμαμςικά και λξιπά βιξκςϊμα ποξψϊμςα πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ: Ηα διαθέςξσμ 

εςικέςα και ςευμικϊ τσλλάδιξ υοήρηπ και άδεια κσκλξτξοίαπ απϊ ςξμ Δ.Ξ.Τ 

 

3. Λέθξδξι καθαοιρμξϋ 

 

ξ ποξρχπικϊ καθαοιϊςηςαπ θα ποέπει μα τξοά καςάλληλη ρςξλή εογαρίαπ, θα διαςηοείςαι 

καθαοή, εσποεπήπ και ρε άοιρςη καςάρςαρη. Ηα τξοά επίρηπ γάμςια υξμδοά ξικιακξϋ ςϋπξσ 

διατϊοχμ υοχμάςχμ ςα ξπξία θα πλέμξμςαι με ζερςϊ μεοϊ και ραπξϋμι και θα ρςεγμόμξμςαι 

ποιμ ναμαυοηριμξπξιηθξϋμ. Ηα τξοά επίρηπ παπξϋςρια με αμςιξλιρθηςικέπ ρϊλεπ. 

Απαγξοεϋεςαι μα αγγίζει με ςα γάμςια ξπξιαδήπξςε αμςικείμεμα άρυεςα με ασςά πξσ 

καθαοίζει εκείμη ςη ρςιγμή (πϊμξλα, ςηλετχμικέπ ρσρκεσέπ, ποξρχπικά αμςικείμεμα 

κ.λ.π.). 

Ζ διαδικαρία καθαοιϊςηςαπ και απξλϋμαμρηπ ρσμιρςάςαι μα αουίζει πάμςα απϊ ςξμ λιγϊςεοξ 

ακάθαοςξ υόοξ ποξπ ςξμ πεοιρρϊςεοξ ακάθαοςξ υόοξ. α απξυχοηςήοια ποέπει μα 

καθαοίζξμςαι ρςξ ςέλξπ. Απαγξοεϋεςαι η υοήρη ζερςξϋ μεοξϋ ρςξσπ κξσβάδεπ 

ρτξσγγαοίρμαςξπ. Απαγξοεϋεςαι η αμάμινη απξοοσπαμςικξϋ και απξλσμαμςικξϋ ρςξμ ίδιξ 

κξσβά. Ηα υοηριμξπξιξϋμςαι διατξοεςικξί κάδξι ρτξσγγαοίρμαςξπ διπλξϋ ρσρςήμαςξπ για 

γοατεία-κξιμϊυοηρςξσπ υόοξσπ, διατξοεςικξί για W.C. καθόπ και ρτξσγγαοίρςοεπ 

διατξοεςικέπ για γοατεία-κξιμϊυοηρςξσπ υόοξσπ και διατξοεςικέπ για W.C. Λεςά ςξ 

ρτξσγγάοιρμα θα ςξπξθεςείςαι ρςξ δάπεδξ η πιμακίδα με ςημ έμδεινη <<ΟΠΞΡΞΥΖ 
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ΒΠΔΓΛΔΜΞ ΟΑΩΛΑ>> για ςημ απξτσγή αςσυημάςχμ. 

Ηα ςηοείςαι ρυξλαρςικά η υοήρη ςχμ διατξοεςικξϋ υοόμαςξπ παμιόμ και γαμςιόμ για ςξμ 

καθαοιρμϊ διατξοεςικόμ υόοχμ και αμςικειμέμχμ. Ξι ρτξσγγαοίρςοεπ θα είμαι επίρηπ 

διατξοεςικξϋ υοόμαςξπ ή αμ είμαι ςξσ ιδίξσ, ςα κξμςάοια θα είμαι διατξοεςικξϋ υοόμαςξπ ή 

μαοκαοιρμέμα. α καοϊςρια καθαοιϊςηςαπ και ξι κξσβάδεπ θα διαςηοξϋμςαι πάμςα καθαοά. 

Ξι ρτξσγγαοίρςοεπ, ςα παμιά και ςα γάμςια θα καθαοίζξμςαι πάμςα μεςά ςη υοήρη ςξσπ. Ηα 

πλέμξμςαι με ζερςϊ μεοϊ και απξοοσπαμςικϊ, θα νεπλέμξμςαι καλά, θα βσθίζξμςαι ρε 

διάλσμα υλχοίμηπ 5% και θα ρςεγμόμξμςαι. Δεμ θα διαςηοξϋμςαι πξςέ σγοά. 

α απξοοίμμαςα θα ρσλλέγξμςαι καθημεοιμά. ξ ποξρχπικϊ καθαοιϊςηςαπ θα ποέπει μα 

ρσλλέγει ςα κξιμά αρςικξϋ υαοακςήοα απξοοίμμαςα ρε μαϋοεπ ρακξϋλεπ πξσ θα τέοξσμ 

ςαιμίεπ πεοίδερηπ και θα ςα μεςατέοει ρςξσπ υόοξσπ απξκξμιδήπ ένχ απϊ ςα κςήοια ρςξσπ 

καςάλληλξσπ υόοξσπ πξσ είμαι ρσγκεκοιμέμξι και ξοιρμέμξι για ςξμ λϊγξ ασςϊ. 

 

4.Ιάθε ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ  σπξυοεξϋςαι μα καςαθέρει μαζί με ςημ 

ποξρτξοά ςξσ 

Σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ σπξφητίξσ Αμαδϊυξσ, i) ϊςι απξδέυεςαι πλήοχπ και θα 

ρσμμξοτόμεςαι με ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ, ϊπχπ οηςόπ απξςσπόμξμςαι ρςξ Οαοάοςημα 

1, αλλά και ςξσπ λξιπξϋπ ϊοξσπ ςηπ σπϊ αμάθερη ρϋμβαρηπ, ii) ϊςι διαθέςει ςξμ απαιςξϋμεμξ 

ενξπλιρμϊ για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, iii) ϊςι ςξ ποξρχπικϊ, γμχοίζει ςξμ ςοϊπξ 

λειςξσογίαπ και υειοιρμξϋ ςξσ ενξπλιρμξϋ, καθόπ και ςα ποξρςαςεσςικά μέςοα αρταλείαπ 

ποξρχπικξϋ και σλικξϋ και iv) ϊςι επιρκέτθηκε ςξσπ υόοξσπ ςχμ σπϊ καθαοιρμϊ κςιοίχμ, 

και έλεγνε ςιπ εγκαςαρςάρειπ, ξι ξπξίεπ πληοξϋμ ϊλεπ ςιπ ποξωπξθέρειπ για ςημ αποϊρκξπςη 

και αρταλή εογαρία ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ, όρςε μα μημ σπάουει κίμδσμξπ αςσυήμαςξπ. 
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Οίμακαπ 3:Οεοιγοατή κςηοίχμ και ποϊγοαμμα καθαοιρμξϋ 

Α/Α 
ΣΜΘ
ΜΑΣ
Ο 

ΕΙΔ. 
ΦΟΡ. 

Π.Ε. ΔΡΑΜΑ ΕΠΙΦΑΝ. 
ΧΩΡΩΝ 

Σ.Μ. 

ΦΟΡΕ 
ΑΝΑ 

ΒΔΟΜΑ
ΔΑ 

ΑΡΙΘΜ
ΕΡΓΑΗ 
ΑΝΑ 

ΘΜΕΡΑ 

ΩΡΕ 
ΚΑΘΑΡΙΜ
ΟΤ/ΕΡΓΑΗ
ΟΜΕΝΟ/ 
ΘΜΕΡΑ 

ΤΝ 
ΩΡ 

ΕΒΔΟ
ΜΑΔ

Α 

ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΑΧ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΑΚΙΝΘΣΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΟΡΟΦΩΝ 

1 03 ΤΔΟ/ΤΜΘΜΑ ΓΑΜΜ. 
ΥΡΟΣΤ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘΣ 

ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ 
Ν.ΔΑΜΑ, ΑΔΕΙΩΝ 

ΔΙΑΜΟΝΘΣ 

ΔΙΟΙΚΘΤΘΙΟ, 
ΔΑΜΑ 

ΔΥΟ ΟΟΦΟΙ 350 3 1 2 6 

2 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΔΑΜΑΣ  
Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΔΑΜΑΣ 

Αγ.Κωνςταντίνο
υ 1, Δράμα 

ΤΕΙΣ (3) 
ΟΟΦΟΙ 

1310 3 2 3 18 

3 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ 
ΝΕΥΟΚΟΡΙΟΥ 

Κ.Νευροκόπι ΕΝΑΣ (1) 
ΟΟΦΟΣ 

600 5 1 2 10 

  Π.Ε. ΕΒΡΟΤ ΕΠΙΦΑΝ. 
ΧΩΡΩΝ 

Σ.Μ. 

ΦΟΡΕ 
ΑΝΑ 

ΒΔΟΜΑ
ΔΑ 

ΑΡΙΘΜ
ΕΡΓΑΗ 
ΑΝΑ 

ΘΜΕΡΑ 

ΩΡΕ 
ΚΑΘΑΡΙΜ
ΟΤ/ΕΡΓΑΗ
ΟΜΕΝΟ/ 
ΘΜΕΡΑ 

ΤΝ 
ΩΡ 

ΕΒΔΟ
ΜΑΔ

Α 

ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΑΧ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΑΚΙΝΘΣΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΟΡΟΦΩΝ 

4 03 Τ.Δ.-Ο Ν. ΕΒΟΥ  
ΓΑΜΜ ΥΡΟΣΤ. & 

ΡΑΟΧΘΣ 
ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ 

Ν.ΕΒΟΥ 

Μ. ΜΡΟΤΣΑΘ 
6, Αλεξ/πολθ 

ΔΥΟ (2) 
ΠΟΦΟΙ 

206,72 3 1 2 6 

5 02 Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΟΥ 
& ΔΑΣΑΧΕΙΟ 
ΑΛΕΞ/ΡΟΛΘΣ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 5 
, Αλεξ/πολθ 

4 ΟΟΦΟΙ, 
ΥΡΟΓΕΙΟ & 

ΑΙΘΙΟ 

455,05 3 1 3 9 

6 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Αδριανουπόλεω
σ 1, 68300-

Διδυμότειχο 

ΔΙΩΟΦΟ 
ΚΤΙΙΟ 

301,6 2 1 2 4 

7 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΜΟΥ 6, 
Σουφλί 

ΖΝΑΣ (1)  
ΟΟΦΟΣ 

269 2 1 2 4 

  Π.Ε. ΘΜΑΘΙΑ ΕΠΙΦΑΝ. 
ΧΩΡΩΝ 

Σ.Μ. 

ΦΟΡΕ 
ΑΝΑ 

ΒΔΟΜΑ
ΔΑ 

ΑΡΙΘΜ
ΕΡΓΑΗ 
ΑΝΑ 

ΘΜΕΡΑ 

ΩΡΕ 
ΚΑΘΑΡΙΜ
ΟΤ/ΕΡΓΑΗ
ΟΜΕΝΟ/ 
ΘΜΕΡΑ 

ΤΝ 
ΩΡ 

ΕΒΔΟ
ΜΑΔ

Α 

ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΑΧ. 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΑΚΙΝΘΣΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΟΡΟΦΩΝ 

8 03 ΤΜ. ΔΙΟΙΚ-ΟΙΚΟΝ, ΤΜ. 
ΓΑΜΜΑΤ. 

ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ & 
ΡΑΟΧΘΣ 

ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ, 

ΣΤΑΔΙΟΥ & 
ΑΙΑΔΝΘΣ 12, 

Βζροια 

ΕΝΑΣ (1) 
ΟΟΦΟΣ 

440 2 1 3 6 

9 03 ΤΜΘΜΑ ΑΔΕΙΩΝ 
ΔΙΑΜΟΝΘΣ ΘΜΑΘΙΑΣ 

ΕΛ. ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 
89, Βζροια 

ΕΝΑΣ (1) 
ΟΟΦΟΣ 

328 1 1 4 4 

10 02 ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 
ΘΜΑΘΙΑΣ 

ΙΩΝΟΣ 2, Βζροια ΕΝΑΣ (1) 
ΟΟΦΟΣ 

188,65 1 1 3 3 

11 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΒΕΟΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΚΑΜΑΑ 3, 

Βζροια 

ΕΝΑΣ (1) 
ΟΟΦΟΣ 

214 2 1 2 4 
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12 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΕΝΝΘΜΑΤΑ 22, 
ΝΑΟΥΣΑ 

ΕΝΑΣ (1) 
ΟΟΦΟΣ 

220 2 1 2 4 

  Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑ ΕΠΙΦΑΝ. 
ΧΩΡΩΝ 

Σ.Μ. 

ΦΟΡΕ 
ΑΝΑ 

ΒΔΟΜΑ
ΔΑ 

ΑΡΙΘΜ
ΕΡΓΑΗ 
ΑΝΑ 

ΘΜΕΡΑ 

ΩΡΕ 
ΚΑΘΑΡΙΜ
ΟΤ/ΕΡΓΑΗ
ΟΜΕΝΟ/ 
ΘΜΕΡΑ 

ΤΝ 
ΩΡ 

ΕΒΔΟ
ΜΑΔ

Α 

ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΑΧ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΑΚΙΝΘΣΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΟΡΟΦΩΝ 

13 03 Τ.ΔΟ- ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΘΝΙΚΘΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΘΣ 
20,ΚΑΒΑΛΑ 

8 ΧΩΟΙ 
ΓΑΦΕΙΟΥ, 

2οσ ΟΟΦΟΣ 
ΧΩΙΣ WC 

162 2 1 2 4 

14 03 ΤΜΘΜΑ ΑΔΕΙΩΝ 
ΔΙΑΜΟΝΘΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΕΛΕΥΘΕΙΑΣ 
2,ΚΑΒΑΛΑ 

ΕΝΑΣ (1) 
ΟΟΦΟΣ 

210 2 1 4 8 

15 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ & Δ/ΝΣΘ 
ΔΑΣΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΤΕΜΑ 
ΑΓΥΟΚΑΣΤΟΥ, 

ΚΑΒΑΛΑ 

ΔΥΟ (2) 
ΠΟΦΟΙ 

1391,3 3 2 3 18 

16 01 ΓΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΥΛΙΚΩΝ & ΡΟΙΟΤ. 

ΔΘΜ.ΕΓΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 
& Δ/ΝΣΘ ΥΔΑΤΩΝ 

ΑΝΑΤ. Μ-Θ & ΤΜ. ΤΕΧΝ 
ΥΡΟΣΤ. ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΡΟΩΝ 

ΤΕΝΕΔΟΥ 
58,ΚΑΒΑΛΑ 

ΚΤΙΙΟ 
ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΝΠΣ 
ΟΟΦΟΥ 

450 2 1 4 8 

17 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ Α. ΘΕΟΛΟΓΙΤΘ 2, 
ΛΙΜΕΝΑΣ ΘΑΣΟΥ 

ΕΝΑΣ (1) 
ΟΟΦΟΣ 

154 2 1 2 4 

  Π.Ε. ΚΙΛΚΙ ΕΠΙΦΑΝ. 
ΧΩΡΩΝ 

Σ.Μ. 

ΦΟΡΕ 
ΑΝΑ 

ΒΔΟΜΑ
ΔΑ 

ΑΡΙΘΜ
ΕΡΓΑΗ 
ΑΝΑ 

ΘΜΕΡΑ 

ΩΡΕ 
ΚΑΘΑΡΙΜ
ΟΤ/ΕΡΓΑΗ
ΟΜΕΝΟ/ 
ΘΜΕΡΑ 

ΤΝ 
ΩΡ 

ΕΒΔΟ
ΜΑΔ

Α 

ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΑΧ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΑΚΙΝΘΣΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΟΡΟΦΩΝ 

18 03 ΤΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ ΚΑΙ 
ΤΜΘΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜ 

Ν. ΚΙΛΚΙΣ 

ΕΘΝΙΚΘΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 21, 

ΚΙΛΚΙΣ 

(3 Ορόφουσ + 
Υπόγειο) 

650 3 1 3 9 

19 02 Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΑΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18, 
ΚΙΛΚΙΣ 

ΕΝΑΣ (1) 
ΟΟΦΟΣ 

226 2 1 2 4 

20 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21θσ ΙΟΥΝΙΟΥ 
207,ΚΙΛΚΙΣ 

ΕΝΑΣ (1) 
ΟΟΦΟΣ 

100 3 1 1 3 

21 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ 
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 

Μεγ.Αλεξάνδρου 
24, ΤΚ 61300 
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ 

ΕΝΑΣ (1) 
ΟΟΦΟΣ 

170 2 1 2 4 

  Π.Ε. ΞΑΝΘΘ ΕΠΙΦΑΝ. 
ΧΩΡΩΝ 

Σ.Μ. 

ΦΟΡΕ 
ΑΝΑ 

ΒΔΟΜΑ
ΔΑ 

ΑΡΙΘΜ
ΕΡΓΑΗ 
ΑΝΑ 

ΘΜΕΡΑ 

ΩΡΕ 
ΚΑΘΑΡΙΜ
ΟΤ/ΕΡΓΑΗ
ΟΜΕΝΟ/ 
ΘΜΕΡΑ 

ΤΝ 
ΩΡ 

ΕΒΔΟ
ΜΑΔ

Α 

ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΑΧ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΑΚΙΝΘΣΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΟΡΟΦΩΝ 

22 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ 
ΣΤΑΥΟΥΡΟΛΘΣ 

ΣΤΑΥΟΥΡΟΛΘ Ν. 
ΞΑΝΘΘΣ 

ΙΣΟΓΕΙΟ & 
1οσ Προφοσ 

214 3 1 2 6 

  Π.Ε. ΠΕΛΛΑ ΕΠΙΦΑΝΕ
ΙΑ 

ΧΩΡΩΝ 
Σ.Μ. 

ΦΟΡΕ 
ΑΝΑ 

ΒΔΟΜΑ
ΔΑ 

ΑΡΙΘΜ
ΕΡΓΑΗ 
ΑΝΑ 

ΘΜΕΡΑ 

ΩΡΕ 
ΚΑΘΑΡΙΜ

ΟΤ ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΗΟΜΕ

ΝΟ ΑΝΑ 
ΘΜΕΡΑ 

ΤΝ 
ΩΡΩΝ 
ΒΔΟ
ΜΑΔ

Α 

ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΑΧ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΑΚΙΝΘΣΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΟΡΟΦΩΝ 
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23 02 ΤΔΟ ΡΕΛΛΑΣ-
ΤΜΘΜΑTA ΓΑΜΜ.- 

ΡΛΘ- ΑΔΕΙΩΝ 
ΔΙΑΜΟΝΘΣ  Δ/ΝΣΘ 
ΔΑΣΩΝ -ΔΑΣΑΧ - 

ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ-
ΔΑΣΙΚΟ ΡΕΙΡΤΕΟ 

ΔΙΟΙΚΘΤΘΙΟ 
ΕΔΕΣΣΑΣ 

5 Προφοσ 805,83 4 1 4 16 

24 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΑΙΔΑΙΑΣ ΛΕΩΦ.ΞΕΝΙΤΙΔΘ 
18, ΑΙΔΑΙΑ 

2 Προφοι 277,22 4 1 2 8 

25 02 ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΑΙΔΑΙΑΣ ΚΑΡΕΤΑΝ ΓΑΕΦΘ 
58, ΑΙΔΑΙΑ 

3 Προφοι 148,7 2 1 2 4 

 
 Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑ ΕΠΙΦΑΝ 

ΧΩΡΩΝ 
Σ.Μ. 

ΦΟΡΕ 
ΑΝΑ 

ΕΒΔΟΜ
ΑΔΑ 

ΑΡΙΘΜ
ΕΡΓΑΗ 
ΑΝΑ 

ΘΜΕΡΑ 

ΩΡΕ 
ΚΑΘΑΡ 

ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΗΟΜΕ

ΝΟ ΑΝΑ 
ΘΜΕΡΑ 

ΤΝ 
ΩΡΩΝ 
ΒΔΟ
ΜΑΔ

Α  
 

ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΑΧ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΑΚΙΝΘΣΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΟΡΟΦΩΝ 

26 03 Τ.Δ-Ο., ΤΜ. ΓΑΜΜ 
ΥΡΟΣΤ. & ΡΑΟΧΘΣ 
ΡΛΘ. ΤΜ. ΑΔΕΙΩΝ 

ΔΙΑΜΟΝΘΣ 

ΚΙΤΟΥΣ 
41,ΚΑΤΕΙΝΘ 

ΤΕΙΣ (3) 
ΟΟΦΟΙ 

700 2 2 3 12 

27 02 Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΘΡΕΙΟΥ 
10,ΚΑΤΕΙΝΘ 

2 ΟΟΦΟΙ & 
ΥΡΟΓΕΙΟ 

883,84 2 2 3 12 

 
 

Π.Ε. ΡΟΔΟΠΘ ΕΠΙΦΑΝ 
ΧΩΡΩΝ 

Σ.Μ. 

ΦΟΡΕ 
ΑΝΑ 

ΕΒΔΟΜ
ΑΔΑ 

ΑΡΙΘΜ
ΕΡΓΑΗ 
ΑΝΑ 

ΘΜΕΡΑ 

ΩΡΕ 
ΚΑΘΑΡ 

ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΗΟΜΕ

ΝΟ ΑΝΑ 
ΘΜΕΡΑ 

ΤΝ 
ΩΡΩΝ 
ΒΔΟ
ΜΑΔ

Α 

ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΑΧ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΑΚΙΝΘΣΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΟΡΟΦΩΝ 

28 03 Τ.Κ.Υ.Υ.Ρ Α.Μ-Θ ΕΚΤΕΝΕΡΟΛ ΟΤ6, 
ΚΟΜΟΤΘΝΘ 

ΕΝΑΣ (1) 
ΟΟΦΟΣ 

200 2 1 3 6 

29 03 Δ/νςθ Αλλοδαπϊν και 
Μετανάςτευςθσ Α.Μ.Θ. 

ΕΚΤΕΝΕΡΟΛ 
Ο.Τ.6, ΚΟΜΟΤΘΝΘ 

Ιςόγειο με 
πατάρι 

127,82 1 1 3 3 

30 03 Τμιμα Τοπικισ 
Αυτ/ςθσ&Ν.Ρ. 

Κομοτθνισ  και Δ/νςθ 
Αναδας. Ν.οδόπθσ 

Ρ. Τςαλδάρθ 
56-58 Κομοτθνι 

ΔΥΟ (2) 
ΟΟΦΟΙ 

300 3 1 2 6 

31 02 Δ/ΝΣΘ ΑΓΟΤ.ΥΡΟΘ. 
ΑΜΘ, ΤΜΘΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΙΟΤ 
Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΑΜ-Θ 

Σιςμάνογλου 
78, ΚΟΜΟΤΘΝΘ 

ΔΥΟ (2) 
ΠΟΦΟΙ 

336 2 1 2 4 

32 02 Δ/νςθ Ρερ/ντοσ & 
Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ 

Α.Μ.Θ. και  Δ/νςθ 
Δαςϊν οδόπθσ 

3ο ΧΛΜ Εκνικισ 
Οδοφ Κομοτθνισ – 

Αλεξ/πολθσ, 
ΚΟΜΟΤΘΝΘ 

ΔΥΟ (2) 
ΠΟΦΟΙ 

720 3 1 3 9 

 
 Π.Ε. ΕΡΡΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝ 
ΧΩΡΩΝ 

Σ.Μ. 

ΦΟΡΕ 
ΑΝΑ 

ΕΒΔΟΜ
ΑΔΑ 

ΑΡΙΘΜ
ΕΡΓΑΗ 
ΑΝΑ 

ΘΜΕΡΑ 

ΩΡΕ 
ΚΑΘΑΡ 

ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΗΟΜΕ

ΝΟ ΑΝΑ 
ΘΜΕΡΑ 

ΤΝ 
ΩΡΩΝ 
ΒΔΟ
ΜΑΔ

Α 

 
 

ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΑΧ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΑΚΙΝΘΣΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΟΡΟΦΩΝ 
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33 02 ΤΔΟ Ν. ΣΕΩΝ- 
ΤΜΘΜΑ ΓΑΜΜ, 
ΥΡΟΣΤ & ΡΑΟΧ 

ΡΛΘΟΦΟΙΩΝ Ν. 
ΣΕΩΝ- ΤΜΘΜΑ 
ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜ. Ν. 

ΣΕΩΝ 

ΜΕΑΧΙΑΣ 67, 
ΣΕΕΣ 

ΥΡΟΓΕΙΟ, 
ΙΣΟΓΕΙΟ, 1οσ 

και 2οσ 
Προφοσ 

620 2 2 3 12 

34 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΣΕΩΝ & 
Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΣΕΩΝ 

Τζρμα Ομόνοιασ, 
ΣΕΕΣ 

ΔΥΟ ΙΣΟΓΕΙΑ 
ΚΤΙΣΜΑΤΑ 

631,6 3 1 2 6 

35 01 Δ/ΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΜΘΜΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ & 
ΡΟΙΟΤΘΤΑΣ-ΓΑΦΕΙΟ 

ΣΕΩΝ 

ΤΕΜΑ 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΤΚ 
62125, ΣΕΕΣ 

ΔΥΟ ΙΣΟΓΕΙΑ 
ΚΤΙΙΑ 

499 1 2 2 4 

36 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ 
ΣΙΔΘΟΚΑΣΤΟΥ 

Ν.ΙΝΤΗΕ 2 
ΣΙΔΘΟΚΑΣΤΟ 

ΚΥΙΩΣ 
ΚΤΙΙΟ 2 

ΟΟΦ ΚΑΙ 
ΛΥΟΜΕΝΟ 

208,28 2 1 2 4 

37 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ ΝΙΓΙΤΑΣ ΑΘ.ΑΓΥΟΥ 9 ΤΚ 
62-200 ΝΙΓΙΤΑ 

2 ΟΟΦΟΙ 277 3 1 2 6 

 
 

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ 
ΕΠΙΦΑΝ 
ΧΩΡΩΝ 

Σ.Μ. 

ΦΟΡΕ 
ΑΝΑ 

ΕΒΔΟΜ
ΑΔΑ 

ΑΡΙΘΜ
ΕΡΓΑΗ 
ΑΝΑ 

ΘΜΕΡΑ 

ΩΡΕ 
ΚΑΘΑΡ 

ΑΝΑ 
ΕΡΓΑΗΟΜΕ

ΝΟ ΑΝΑ 
ΘΜΕΡΑ 

ΤΝ 
ΩΡΩΝ 
ΒΔΟ
ΜΑΔ

Α 

ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΑΧ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ 
ΑΚΙΝΘΣΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ 
ΟΡΟΦΩΝ 

38 03 ΤΔΟ/ΤΜΘΜΑ 
ΓΑΜΜΑΤΕΙΑΚΘΣ 

ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ/ ΤΜΘΜΑ 
ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΘΣ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ 

Δθμοκρατίασ & 
Ανδρζα 

Ραπανδρζου 1 
Ρολφγυροσ 63100 

ΙΣΟΓΕΙΟ, 1οσ 
& 2οσ 

Προφοσ 

560,27 5 1 3 15 

39 02 Δ/ΝΣΘ ΔΑΣΩΝ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ ΔΑΣΑΧΕΙΟ 

ΡΟΛΥΓΥΟΥ- 

Δαςικό κτίριο-
Ρολφγυροσ 63100- 

ΙΣΟΓΕΙΟ, 1οσ 
& 2οσ 

Προφοσ 

940τμ. 3 2 3 18 

40 02 ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ ΝΙΚΘΤΘΣ ΝΕΟΣ ΜΑΜΑΑΣ ΔΥΟ ΟΟΦΟΙ 122τ.μ. 1 1 2 2 

41 02 ΔΑΣΑΧΕΙΟ 
ΚΑΣΣΑΝΔΑΣ 

ΡΕΗΟΔΟΜΟΣ 
ΚΑΣΣΑΝΔΕΙΑΣ  
ΚΑΣΣΑΝΔΕΙΑ 

ΙΣΟΓΕΙΟ &1οσ 
ΟΟΦΟΣ 

267 2 1 3 6 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ 2–  Σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ 

Οοξπ: 

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 

ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ /Λ. ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ, ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΣΚΘΙΞΣ & ΙΠΑΘΙΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ 

 

 

Σπϊδειγμα Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ 

Ρϋμτχμα με ςη αο. 01/2020 Διακήοσνη διεμέογειαπ αμξικςξϋ διεθμή μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ για ςημ 

παοξυή σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ρςα κςίοια πξσ ρςεγάζξμςαι ξι σπηοερίεπ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. εκςϊπ Ο.Δ. 

Ηερραλξμίκηπ για υοξμικϊ διάρςημα δεκαένι μημόμ (υοξμική πεοίξδξπ αματξοάπ 01-9-2020 έχπ και 31-12-

2021), ατξοά ρςημ Ο.Δ. …….. ςμήμα:  

ΑΤΞΠΑ ΡΞ ΛΖΛΑ………….(θα αμαγοάτεςαι ξ Α/Α και η πεοιγοατή ςξσ κςιοίξσ 
(ςμήμαςξπ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ) για ςξ ξπξίξ δίδεςαι η ποξρτξοά 

ΖΡ ΟΔ:….. 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Συνολικόσ Αρικμόσ εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ανά θμζρα  

Ϊρεσ εργαςίασ ανά θμζρα  
Θμζρεσ εργαςίασ ανά εβδομάδα 

 

Συνολικζσ Ϊρεσ εργαςίασ ανά εβδομάδα/μινα  

Τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο  

Συλλογικι Σφμβαςθ Εργαςίασ Εργαηομζνων (να επιςυναφκεί 
αντίγραφο) 

 

Β. ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΟΛΟΓΑΦΩΣ ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ 

1. Για όλη την ςυμβατική περίοδο των δεκαζξι μηνών: Φψοσ 
του προχπολογιςμζνου ποςοφ πάςθσ φφςεωσ νόμιμων αποδοχϊν 
(περιλαμβάνεται το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν των 
εργαηομζνων) 

  

2. Για όλη την ςυμβατική περίοδο των δεκαζξι μηνών: Φψοσ 
του προχπολογιςμζνου ποςοφ για επίδομα αδείασ, δϊρο 
Χριςτουγζννων – Ράςχα  και κόςτοσ αντικατάςταςθσ, 
(περιλαμβάνεται το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν των 
εργαηομζνων) 

  

3. Για όλη την ςυμβατική περίοδο: Φψοσ εργοδοτικϊν 
ειςφορϊν των εργαηομζνων  

  

Συνολικό εργατικό κόστος  (1+2+3)   
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Γ. ΤΝΟΛΙΚΑ ΚΟΣΟ Ε ΕΤΡΩ ΟΛΟΓΑΦΩΣ ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ 

Διοικθτικό κόςτοσ (δεν μπορεί να είναι μθδενικό) παροχισ των 
υπθρεςιϊν (ςε αυτό περιλαμβάνεται και κάκε τακτικι ι ζκτακτθ 
δαπάνθ που ζχει χαρακτιρα εφάπαξ καταβολισ και δεν επιβαρφνει 
ποςοςτιαία τθν εργατικι αμοιβι (όπωσ φψοσ ειςφοράσ για τον ειδικό 
λογαριαςμό παιδικϊν καταςκθνϊςεων) 

  

Κόςτοσ Αναλωςίμων   

Εργολαβικό κζρδοσ   

ΝΟΜΙΜΕΣ ΥΡΕ ΔΘΜΟΣΙΟΥ & ΤΙΤΩΝ ΚΑΤΘΣΕΙΣ
3
   

ΤΝΟΛΟ  (Β+Γ) για δεκαζξι (16) μήνεσ χωρίσ ΦΠΑ   

 

ΑΝΑ ΜΘΝΑ: Αξία προςφοράσ αναδόχου χωρίσ ΦΡΑ 
(θα ςυμφωνεί ωσ ποςό με αυτό τησ ηλεκτρονικήσ 
προςφοράσ)  

  

Αμοιβή αναδόχου ανά μήνα με ΦΠΑ    

 

Ζ παοξϋρα ξικξμξμική ποξρτξοά ιρυϋει μέυοι και ςοιακϊριεπ ημέοεπ (300) ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ 
διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Δηλόμχ ϊςι απξδέυξμαι πλήοχπ και αμεπιτϋλακςα ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ 
Διακήοσνηπ. 

            
     .  (Τόπξπ)…….(Ημεοξμημία)  

Ξ ποξρτέοχμ  

Υπξγοατή 

 

  (Ομξμαςεπώμσμξ) 

 

Στοαγίδα Οικ.τξοέα 
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Δπιρημαίμεςαι ϊςι ξι ποξρτέοξμςεπ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ πεδίξ σπξλξγίζξσμ ςιπ κοαςήρειπ σπέο ΔΔΑΔΖΡΣ, σπέο ΑΔΟΟ και ςξ ςέλξπ υαοςξρήμξσ 

και ςημ ειρτξοά σπέο ΞΓΑ (βλ. παοάγοατξ 5.1 ςηπ Διακήοσνηπ 1/20).Για λϊγξσπ αμςικειμεμικϊςηςαπ ρςημ ρϋγκοιρη ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ 
ςιμόμ απξρατημίζεςαι ϊςι δεμ ρσμσπξλξγίζεςαι ρε ασςέπ και ξ τϊοξπ παοακοάςηρηπ ειρξδήμαςξπ 8%.  

 



ΑΔΑ: 6ΕΤΡΟΡ1Υ-ΕΔΘ



 

Διακιρυξθ 1/20 παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςε κτίρια τθσ Α.Δ.Μ.-Θ. ςε ζνδεκα περιφερειακζσ 
ενότθτεσ (πλθν τθσ Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ) για διάςτθμα δεκαεξαμινου (Σεπτζμβριοσ 2020-Δεκζμβριοσ 2021) 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ 3 –  Σπξδείγμαςα εγγσηςικόμ επιρςξλόμ (ρσμμεςξυήπ και εκςέλερηπ) 

Τπόδειγμα εγγυητικήσ επιςτολήσ ςυμμετοχήσ 

Δκδϊςηπ (Ολήοηπ επχμσμία Οιρςχςικξϋ Θδοϋμαςξπ ……………………………. / ΔΜΘΑΘΞ ΑΛΔΘΞ 
ΑΜΔΝΑΠΖΑΑΟΑΡΥΞΚΞΣΛΔΜΩΜ - ΞΛΔΑΡ ΛΖΥΑΜΘΙΩΜ ΙΑΘ ΔΠΓΞΚΖΟΩΜ ΔΖΛΞΡΘΩΜ ΔΠΓΩΜ 
(Δ..Α.Α.-.Λ.Δ.Δ.Δ.) 

 
Ζμεοξμημία έκδξρηπ: …………………………….. 
Οοξπ 
Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ, Ιαθηγηςή Πχρρίδη 11,.Ι. 546 55 ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 
 
Δγγϋηρη μαπ σπ’ αοιθμ. ……………….. πξρξϋ ……………….. ΔΣΠΩ (€ ………….) 

 

Έυξσμε ςημ ςιμή μα ραπ γμχοίρξσμε ϊςι εγγσϊμαρςε με ςημ παοξϋρα επιρςξλή αμέκκληςα και 

αμεπιτϋλακςα, παοαιςξϋμεμξι κάθε εvρςάρεχπ, ςξσ δικαιόμαςξπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ, μέυοι ςξσ 

πξρξϋ ςχμ ……………….. ΔΣΠΩ(€ ………….) σπέο ς…(i) [ρε πεοίπςχρη τσρικξϋ ποξρόπξσ]: (ξμξμαςεπόμσμξ, 

παςοόμσμξ) ...., ΑΤΛ: ..., (δ/μρη) , ή (ii) [ρε πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ]: (πλήοη επχμσμία) ..., 

ΑΤΛ:……..,(διεϋθσμρη) .......ή (iii) [ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ:] ςχμ τσρικόμ / μξμικόμ 

ποξρόπχμ α) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ......................(διεϋθσμρη) ...................  

β) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ......................(διεϋθσμρη) ................. 4 

αςξμικά και για κάθε έμα απϊ ασςά και χπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπϊυοεχμ μεςανϋ ςξσπ, εκ ςηπ 

ιδιϊςηςάπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ, για ςη ρσμμεςξυη ́ ςηπ ρςξ διεμεογξσ ́μεμξ διαγχμιρμξ ́ 

ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ για ςημ επιλξγή αμαδϊυχμ παοξυήπ σπηοεριόμ 

καθαοιρμξϋ ρςξ/α κςήοιξ/α        (ςμήμα/ςα  ............)για πεοίξδξ δεκαένι μημόμ ρσ ́μτχμα με ςημ σπ ́ 

αοιθμ. 1/2020 Διακήοσνη ́ ραπ. 
Ζ παοξϋρα εγγϋηρη καλϋπςει μϊμξ ςιπ απξ ́ ςη ρσμμεςξυή ρςξμ αμχςέοχ διαγχμιρμϊ απξοοέξσρεπ 

σπξυοεόρειπ ςηπ εμ λϊγχ εςαιοείαπ καθ’ ϊλξ ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ.ξ παοαπάμχ πξρϊ ςηοξϋμε ρςη 

διάθερή ραπ και θα καςαβληθεί ξλικά ή μεοικά υχοίπ καμία απϊ μέοξσπ μαπ αμςίοοηρη ή έμρςαρη και 

υχοίπ μα εοεσμηθεί αμ ποάγμαςι σπάουει ή αμ είμαι μϊμιμη ή μη η απαίςηρή ραπ με ́ρα ρε πέμςε (5) ημέοεπ 

απϊ απλή έγγοατη ειδξπξίηρή ραπ. Ρε πεοίπςχρη πξσ μέοξπ μϊμξμ ςηπ ξτειλήπ, σπέο ςηπ ξπξίαπ δίδεςαι 

η παοξϋρα εγγϋηρη δεμ ενξτληθεί εμποϊθερμα και εμταμίρεςε ςημ παοξϋρα ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ 

ποξπ μεοική καςαβξλή, ςϊςε θα ρτοαγίρξσμε ςημ παοξϋρα εγγσηςική επιρςξλή μαπ για ςξ αμςίρςξιυξ ποξπ 

ςξ αμενϊτληςξ πξρϊ ςηπ κϋοιαπ ξτειλήπ, πξσ θα ραπ καςαβάλξσμε αμέρχπ καςά ςα αμχςέοχ, η δε 

παοξϋρα εγγσηςική επιρςξλή μαπ θα ραπ επιρςοατεί και θα ρσμευίρει μα ιρυϋει έκςξςε για ςξ 

σπξλειπϊμεμξ πξρϊ πξσ ασςή καλϋπςει. Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγσ ́ηρηπ ςξ πξρξ ́ ςηπ καςα ́πςχρηπ 

σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ ςέλξπ υαοςξρήμξσ. Απξδευϊμαρςε μα παοαςείμξσμε ςημ ιρυϋ ςηπ εγγϋηρηπ 

ϋρςεοα απϊ έγγοατξ ςηπ Σπηοερίαπ ραπ με ςημ ποξσ ̈πϊθερη ϊςι ςξ ρυεςικϊ αίςημά ραπ θα μαπ σπξβληθεί 

ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ. 

• Ζ παοξσ ́ρα ιρυϋει μέυοι........................................................ 

Βεβαιξϋςαι σπεϋθσμα ϊςι ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ μαπ επιρςξλόμ πξσ έυξσμ δξθεί ρςξ Δημϊριξ και 

Μ.Ο.Δ.Δ. ρσμσπξλξγίζξμςαπ και ςξ πξρϊ ςηπ παοξϋραπ, δεμ σπεοβαίμει ςξ ϊοιξ ςχμ εγγσήρεχμ πξσ έυει 

καθξοιρθεί απϊ ςξ Σπξσογείξ Ξικξμξμικόμ για ςημ οάπεζα μαπ. 

ΡΖΛΔΘΩΡΖ ΓΘΑ ΖΜ ΠΑΟΔΕΑ Ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςηπ παοξϋραπ ποέπει μα είμαι μεγαλϋςεοξπ καςά έμα (1) 

μήμα ςξσ υοϊμξσ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ, ϊπχπ ρυεςικά αματέοεςαι ρςη Διακήοσνη. 

 

Τπόδειγμα εγγυητικήσ επιςτολήσ καλήσ εκτζλεςησ 
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Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ 



ΑΔΑ: 6ΕΤΡΟΡ1Υ-ΕΔΘ



 

Διακιρυξθ 1/20 παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςε κτίρια τθσ Α.Δ.Μ.-Θ. ςε ζνδεκα περιφερειακζσ 
ενότθτεσ (πλθν τθσ Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ) για διάςτθμα δεκαεξαμινου (Σεπτζμβριοσ 2020-Δεκζμβριοσ 2021) 
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Δκδϊςηπ (Ολήοηπ επχμσμία Οιρςχςικξϋ Θδοϋμαςξπ ……………………………. / ΔΜΘΑΘΞ ΑΛΔΘΞ 
ΑΜΔΝΑΠΖΑΑΟΑΡΥΞΚΞΣΛΔΜΩΜ - ΞΛΔΑΡ ΛΖΥΑΜΘΙΩΜ ΙΑΘ ΔΠΓΞΚΖΟΩΜ ΔΖΛΞΡΘΩΜ ΔΠΓΩΜ 
(Δ..Α.Α.-.Λ.Δ.Δ.Δ.) 

 
Ζμεοξμημία έκδξρηπ: …………………………….. 
Οοξπ 
Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ, Ιαθηγηςή Πχρρίδη 11,.Ι. 546 55 ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 
 
Δγγϋηρη μαπ σπ’ αοιθμ. ……………….. πξρξϋ ……………….. ΔΣΠΩ (€ ………….) 

 

Έυξσμε ςημ ςιμή μα ραπ γμχοίρξσμε ϊςι εγγσϊμαρςε με ςημ παοξϋρα επιρςξλή αμέκκληςα και 

αμεπιτϋλακςα, παοαιςξϋμεμξι κάθε εvρςάρεχπ, ςξσ δικαιόμαςξπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ, μέυοι ςξσ 

πξρξϋ ςχμ ……………….. ΔΣΠΩ(€ ………….) σπέο ς… 

(i) [ρε πεοίπςχρη τσρικξϋ ποξρόπξσ]: (ξμξμαςεπόμσμξ, παςοόμσμξ) ...., ΑΤΛ: ..., (δ/μρη) , ή 

(ii) [ρε πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ]: (πλήοη επχμσμία) ..., ΑΤΛ:……..,(διεϋθσμρη) .......ή 

(iii) [ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ:] ςχμ τσρικόμ / μξμικόμ ποξρόπχμ 

α) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ......................(διεϋθσμρη) ................... 

β) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ......................(διεϋθσμρη) ................. 5 

αςξμικά και για κάθε έμα απϊ ασςά και χπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπϊυοεχμ μεςανϋ ςξσπ, εκ ςηπ 

ιδιϊςηςάπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ,  

για ςημ καλή εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ ατξοά ρςξ διαγχμιρμϊ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, πξσ διενήυθη ρςιπ ……/…./…… για ςημ επιλξγή αμαδϊυχμ παοξυήπ σπηοεριόμ 

καθαοιρμξϋ ρςξ/α κςήοιαυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυυ, πξσ ρςεγάζξμςαι σπηοερίεπ ςηπ ρε έμδεκα Ο.Δ. 

(πλημ ςηπ Ο.Δ. Ηεπ/μικηπ) για πεοίξδξ δεκαένι μημόμ ρσ ́μτχμα με ςημ σπ ́ αοιθμ. 1/2020 Διακήοσνη ́ ραπ, 

ρσμξλικήπ ανίαπ (ρσμπληοόμεςε ςξ ρσμξλικϊ ρσμβαςικϊ ςίμημα με διεσκοίμιρη εάμ πεοιλαμβάμει ή ϊυι ςξ 

ΤΟΑ) …………………………., ρϋμτχμα με ςημ αο. 1/2020 Διακήοσνή ραπ. 
Απϊ ασςήμ ςημ εγγϋηρη θα απαλλάνξσμε ςξμ εμδιατεοϊμεμξ πελάςη μαπ μεςά ςημ επιρςοξτή ςηπ 

παοξϋραπ ή με βάρη έγγοατη εμςξλή ραπ.ξ αμχςέοχ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ςηοείςαι ρςη διάθερή ραπ, ςξ 

ξπξίξ και σπξυοεξϋμαρςε μα ραπ καςαβάλξσμε ξλικά ή μεοικά υχοίπ καμία απϊ μέοξσπ μαπ αμςίοοηρη ή 

έμρςαρη και υχοίπ μα εοεσμηθεί ςξ βάριμξ ή μη ςηπ απαίςηρήπ ραπ, μέρα ρε πέμςε (5) ημέοεπ απϊ ςημ 

έγγοατη ειδξπξίηρή ραπ. Δπίρηπ, αμαλαμβάμξσμε ςημ σπξυοέχρη μα καςαβάλξσμε ξοιρμέμξ πξρϊ με 

μϊμη ςη δήλχρη εκείμξσ ποξπ ςξμ ξπξίξ απεσθϋμεςαι η παοξϋρα. 

Ζ παοξϋρα ιρυϋει μϊμξ για ςημ καλή εκςέλερη ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ ςηπ αοιθμ..............    ρϋμβαρηπ για 

ςημ ξπξία εγγσϊμαρςε, μέυοιπ ϊςξσ ασςή μαπ επιρςοατεί ή μέυοιπ ϊςξσ λάβξσμε έγγοατη δήλχρή ραπ ϊςι 

μπξοξϋμε μα θεχοήρξσμε ςημ οάπεζά μαπ απαλλαγμέμη απϊ κάθε ρυεςική σπξυοέχρη. 
Σπξυοεξϋμεθα μα ποξβξϋμε ρςημ παοάςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ παοξϋραπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ έγγοατξ ςηπ 

αομϊδιαπ Σπηοερίαπ, πξσ θα σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ εγγϋηρηπ. 

Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ πάγιξ 

ςέλξπ υαοςξρήμξσ. 

 

Ζ παοξϋρα ιρυϋει μέυοι  ...................................................  
Ζ παοξυή εγγσηςικόμ επιρςξλόμ έκδξρηπ ςηπ οάπεζαπ μαπ δεμ έυει σπαυθεί ρε καμέμα πεοιξοιρμϊ 

πξρξςικξϋ ξοίξσ με ςιπ ρυεςικέπ Σπξσογικέπ διαςάνειπ (ή δηλόμξσμε ξμξίχπ με ςημ παοξϋρα ϊςι δεμ 

στίρςαςαι παοάβαρη ςχμ διαςάνεχμ για ϊοιξ ςηπ οάπεζαπ μαπ ρε ρυέρη με ςιπ εγγσηςικέπ επιρςξλέπ). 

  

                                                           
5 

Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ 



ΑΔΑ: 6ΕΤΡΟΡ1Υ-ΕΔΘ



 

Διακιρυξθ 1/20 παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςε κτίρια τθσ Α.Δ.Μ.-Θ. ςε ζνδεκα περιφερειακζσ 
ενότθτεσ (πλθν τθσ Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ) για διάςτθμα δεκαεξαμινου (Σεπτζμβριοσ 2020-Δεκζμβριοσ 2021) 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ 4 – Ρυέδιξ ρϋμβαρηπ 

 

 

 

 

 

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 

ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 

ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ, ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΣΚΘΙΞΣ & ΙΠΑΘΙΩΜ 
ΞΥΖΛΑΩΜ 

 

 

 

ΡΣΛΒΑΡΖ ΑΠ. …......... / 2020 

 

Οαοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ ρςα κςήοια πξσ ρςεγάζξμςαι ξι σπηοερίεπ ςηπ  
Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ ρε 11 Ο.Δ. (εκςϊπ Ο.Δ. Ηερραλξμίκηπ) για 
υοξμικϊ διάρςημα δεκαένι μημόμ 
 

(Τξ παοόμ ρυέδιξ μπξοεί μα ποξραομξρςεί αμαλόγχπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ διαγχμιρμξύ ρςα 

δεδξμέμα κάθε κςιοίξσ/κςιοίχμ). 

 

Ρςη Ηερραλξμίκη, ρήμεοα ....................., ςξσ μημϊπ…………………., ςξσ έςξσπ 2020, ημέοα 

..................., ρςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, Ιαθ. Πχρίδη 11, .Ι. 

54655 Ηερραλξμίκη, ξι παοακάςχ ρσμβαλλϊμεμξι 

 

Ατεμϊπ 

 

η Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ, (ετενήπ «Α.Δ.Λ.-Η.»), πξσ εδοεϋει ρςη 

Ηερραλξμίκη, Ιαθ. Πχρίδη 11, .Ι. 54655 ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ, με Α.Τ.Λ. 997612629 & Δ.Ξ.Σ. Ε’ 

Ηερραλξμίκηπ, και ρσμβάλλεςαι ρςημ παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμη απϊ ςξμ Ρσμςξμιρςή 

ασςήπ   πξσ ρςξ ενήπ υάοιμ ρσμςξμίαπ θα καλείςαι «Αμαθέςξσρα Αουή» 
 

και ατεςέοξσ 

 

ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ................... με ςημ επχμσμία 

«.....................................................» πξσ εδοεϋει ρςημ………………………… (πεοιξυή), 

………………………………… (ξδϊπ, αοιθμϊπ), .Ι. ......, με Α.Τ.Λ. .................... & Δ.Ξ.Σ. 

......................, ςηλ. ................., ταν ..............., πξσ ρσμβάλλεςαι ρςημ παοξϋρα μϊμιμα 

εκποξρχπξϋμεμη για ςημ σπξγοατή ςηπ απϊ .......................... (ξμξμαςεπόμσμξ 

εκποξρόπξσ), πξσ ρςξ ενήπ υάοιμ ρσμςξμίαπ θα καλείςαι «Αμάδξυξπ», 

 

και έυξμςαπ σπϊφη: 

ημ αο. ............. απϊταρη ςξσ Ρσμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., με ςημ ξπξία καςακσοόθηκε ρςξμ 

Αμάδξυξ ςξ απξςέλερμα ςξσ αμξικςξϋ διεθμξϋπ ηλεκςοξμικξϋ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ  για ςημ 

επιλξγή Αμαδϊυξσ παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ ρςα κςίοια πξσ ρςεγάζξμςαι ξι σπηοερίεπ ςηπ 
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Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ ρε 11 Ο.Δ. (εκςϊπ Ο.Δ. Ηερραλξμίκηπ)(Διακήοσνη 

αο. 01/2020) για δεκαένι μήμεπ, και ρςημ ςιμή ςηπ ξικξμξμικήπ ςξσ ποξρτξοάπ, 

 

ρσμτχμήθηκαμ και έγιμαμ αμξιβαία απξδεκςά ςα ακϊλξσθα :  

 

Άοθοξ 1 

Αμςικείμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ – Οοξδιαγοατέπ 

 

Λε ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη, η Α.Δ.Λ.-Η. αμαθέςει ρςξμ Αμάδξυξ, ξ ξπξίξπ απξδέυεςαι και 

αμαλαμβάμει μα παοέυει σπηοερίεπ καθαοιρμξϋ, ςξσ κςηοίξσ/ςχμ κςηοίχμ πξσ ρςεγάζξμςαι ξι 

σπηοερίεπ......................... ................................................................................ 

Α.Δ.Λ.-Η. για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ δεκαένι μημόμ, ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ 

.....................................................,  (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ  Τ.Ο.Α., ςχμ 

κοαςήρεχμ σπέο ςοίςχμ και ςηπ παοακοάςηρηπ τϊοξσ ειρξδήμαςξπ).  

(Θα μπει ρσμημμέμα η αμαλσςική Πεοιγοατή για ςξ κςίοιξ ή κςίοια πξσ θα παοέυει σπηοερίεπ 
καθαοιρμξύ ξ Αμάδξυξπ, όπχπ ασςή αμαλσςικά παοξσριάζεςαι ρςξ Παοάοςημα 1 –Αμαλσςική 
πεοιγοατή τσρικξύ αμςικειμέμξσ). 
 

Άοθοξ 2 

Ξικξμξμική ποξρτξοά (ρςξιυεία ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ Μ. 3863/10) 

 

Ζ ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ με ςα ρςξιυεία ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ Μ. 3863/10 πξσ 

σπξβλήθηκε ρςξμ τάκελξ ηλεκςοξμικήπ ποξρτξοάπ  πεοιλαμβάμεςαι ρςξμ πίμακα πξσ ακξλξσθεί 

(ρσμπληοόμξμςαι ςα ρςξιυεία ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ Αμαδϊυξσ νευχοιρςά για κάθε έμαμ απϊ ςα 

κςήοια) 

 

 

Άοθοξ 3 

Διάοκεια Ρϋμβαρηπ 
 

Ζ διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι ρε δεκαένι μήμεπ  και αουίζει απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ 

ρϋμβαρηπ.  α παοαδξςέα ατξοξϋμ ςημ παοξυή σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ ρϋμτχμα με ςξ 

ποϊγοαμμα καθαοιρμξϋ, δηλαδή.................................................(ρσμπληοόμεςαι ςξ 

ποϊγοαμμα καθαοιρμξϋ) .  

Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ µπξοεί μα διακϊφει ςη ρσματθείρα ρϋµβαρη, 

ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ, υχοίπ μα απαιςείςαι η καςαβξλή απξζημίχρηπ ρςξμ Αμάδξυξ, ετϊρξμ 

ποξκϋπςξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ ή εάμ εναρταλίρει ςιπ ποξωπξθέρειπ κάλσφηπ ςχμ αμαγκόμ 

καθαοιϊςηςαπ ςχμ κςιοίχμ με δικά ςηπ μέρα. Οοξπ ςξϋςξ θα ειδξπξιήρει ςξμ Αμάδξυξ δεκαπέμςε 

(15) ημέοεπ μχοίςεοα. 

 

Ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρή ςξσ έμαμςι ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., ρε πεοίπςχρη μεςατξοάπ 

ςχμ αομξδιξςήςχμ ςχμ σπηοεριόμ πξσ λαμβάμξσμ ςιπ σπηοερίεπ καθαοιρμξϋ και ρσματόπ η 

ξικξμξμική διαυείοιρή ςξσπ ρε άλλξ τξοέα ή εάμ για ξπξιξδήπξςε  άλλξ λϊγξ εκλείφει ξλικόπ ή 

μεοικόπ η αμάγκη παοξυήπ σπηοεριόμ ςξσ Αμαδϊυξσ ξ ξπξίξπ ρσμβάλλεςαι ρςημ παοξϋρα. Ρςημ 

πεοίπςχρη ασςή η εκςέλερη ςχμ εογαριόμ για ςα ρσγκεκοιμέμα κςίοια διακϊπςεςαι με απϊταρη 

ςξσ Ρσμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. έλξπ, ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ςξσ ανίχρη ρε πεοίπςχρη 
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ποξρχοιμήπ διακξπήπ λειςξσογίαπ σπηοεριόμ για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ.  

 

Άοθοξ 4 

Δκςέλερη- Όοξι εκςέλερηπ ρϋμβαρηπ 
 

Ζ ρσ́μβαρη θεχοείςαι ξ́ςι εκςελέρςηκε ξ́ςαμ:  

 Οαοαρυέθηκαμ ξι σπηοερίεπ καθαοιρμξϋ ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα καθ’ϊλη ςημ 

διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ 

 Δκδϊθηκαμ ςα ποχςϊκξλλα µε ςα ξπξία πιρςξπξιείςαι η ξοιρςική πξρξςική και πξιξςική 

παοαλαβή ςχμ σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ.  

 Έ́γιμε η απξπληοχμη ́ ςξσ ρσμβαςικξσ́ ςιμήμαςξπ, ατξσ́ ποξηγξσμέμχπ επιβλήθηκαμ ςσυξ́μ 

κσοχ́ρειπ ή εκπςόρειπ.  

 Δκπληοχ́θηκαμ και ξι ςσυξ́μ λξιπέπ ρσμβαςικέπ σπξυοεχ́ρειπ και απξ́ ςα δσ́ξ ρσμβαλλξ́μεμα 

με ́οη και απξδερμεσ́θηκαμ ξι ρυεςικέπ εγγσήρειπ καςά ςα ποξβλεπξ́μεμα απξ́ ςη ρσ́μβαρη. 

 

Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ξ αμάδξυξπ ςηοεί ςιπ σπξυοεόρειπ ρςξσπ ςξμείπ ςξσ 

πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, πξσ έυξσμ θερπιρθεί με ςξ 

δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ 

πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ απαοιθμξϋμςαι ρςξ 

Οαοάοςημα X ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄.  

Δπίρηπ, ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ςιπ διαςάνειπ ςηπ μξμξθερίαπ πεοί σγείαπ και 

αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ και ποϊληφηπ ςξσ επαγγελμαςικξϋ κιμδϋμξσ.  

Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ σπξυοεόρεχμ απϊ ςξμ αμάδξυξ ελέγυεςαι και βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα 

πξσ επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ και σπηοερίεπ πξσ 

εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςηπ εσθϋμηπ και ςηπ αομξδιϊςηςάπ ςξσπ. 
 

Άοθοξ 5 

Οαοακξλξϋθηρη και Οαοαλαβή  

 

Ζ παοακξλξϋθηρη ςηπ εκςέλερηπ και η παοαλαβή ςχμ παοαδξςέχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ θα 

ποαγμαςξπξιηθεί για κάθε κςίοιξ απϊ απϊ ςιπ αμςίρςξιυεπ Δπιςοξπέπ Οαοαλαβήπ πξσ 

ρσγκοξςξϋμςαι με απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 3 ςξσ άοθοξσ 

221 ςξσ μ. 4412/2016. Ζ Δπιςοξπή μπξοεί μα ειρηγείςαι  ρςξ αομϊδιξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ 

δηλαδή ςημ Α.Δ.Λ.-Η., για ϊλα ςα ζηςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ρςημ ποξρήκξσρα εκςέλερη ϊλχμ ςχμ 

ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ και ρςημ εκπλήοχρη ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ, ρςη λήφη ςχμ 

επιβεβλημέμχμ μέςοχμ λϊγχ μη ςήοηρηπ ςχμ χπ άμχ ϊοχμ και ιδίχπ για ζηςήμαςα πξσ ατξοξϋμ 

ρε ςοξπξπξίηρη ςξσ αμςικειμέμξσ και παοάςαρη ςηπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ 

άοθοξσ 132 ςξσ μ. 4412/2016 και ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ.  

Ζ παοαλαβή ςχμ παοαδξςέχμ ςηπ παοξυήπ ςχμ σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ θα ποαγμαςξπξιείςαι αμά 

μήμα με ςημ παοάδξρη ςξσ ρυεςικξϋ ςιμξλξγίξσ.  

Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ διαδικαρία ελέγυξσ , η επιςοξπή παοαλαβήπ:  

 

α) είςε παοαλαμβάμει ςιπ ρυεςικέπ σπηοερίεπ ή παοαδξςέα, ετϊρξμ καλϋπςξμςαι ξι απαιςήρειπ 
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ςηπ ρϋμβαρηπ υχοίπ έγκοιρη ή απϊταρη ςξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ,  

α ρυεςικά ποχςϊκξλλα παοαλαβήπ ςχμ σπηοεριόμ εκδίδξμςαι εμςϊπ 5 ημεοόμ απϊ ςημ 

παοαλαβή ςξσ εκδιδξμέμξσ αμά μήμα ςιμξλξγίξσ  

 

β) είςε ειρηγείςαι για ςημ παοαλαβή με παοαςηοήρειπ ή ςημ απϊοοιφη ςχμ παοευξμέμχμ 

σπηοεριόμ ή παοαδξςέχμ, 

 
Δηλαδή αμ η επιςοξπή παοαλαβήπ κοίμει ϊςι ξι παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ δεμ αμςαπξκοίμξμςαι 

πλήοχπ ρςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ρσμςάρρεςαι ποχςϊκξλλξ ποξρχοιμήπ παοαλαβήπ, ςξ ξπξίξ 

αματέοει ςιπ παοεκκλίρειπ πξσ διαπιρςόθηκαμ απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ και γμχμξδξςεί αμ 

ξι αματεοϊμεμεπ παοεκκλίρειπ επηοεάζξσμ ςημ καςαλληλϊςηςα ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ και 

ρσμεπόπ αμ μπξοξϋμ ξι ςελεσςαίεπ μα καλϋφξσμ ςιπ ρυεςικέπ αμάγκεπ. 

 Ρςημ πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί ϊςι δεμ επηοεάζεςαι η καςαλληλϊςηςα, με αιςιξλξγημέμη 

απϊταρη ςξσ αομϊδιξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, μπξοεί μα εγκοιθεί η παοαλαβή ςχμ εμ 

λϊγχ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ, με έκπςχρη επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, η ξπξία θα ποέπει 

μα είμαι αμάλξγη ποξπ ςιπ διαπιρςχθείρεπ παοεκκλίρειπ. Λεςά ςημ έκδξρη ςηπ χπ άμχ 

απϊταρηπ, η επιςοξπή παοαλαβήπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί ρςημ ξοιρςική παοαλαβή ςχμ 

παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ςηπ ρϋμβαρηπ και μα ρσμςάνει ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ 

παοαλαβήπ, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςημ απϊταρη. ξ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ 

παοαλαβήπ εγκοίμεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ με απϊταρή ςξσ, η ξπξία 

κξιμξπξιείςαι σπξυοεχςικά και ρςξμ αμάδξυξ. 

 
 Αμ διαπιρςχθεί ϊςι επηοεάζεςαι η καςαλληλϊςηςα, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςξσ 

αομϊδιξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ απξοοίπςξμςαι ξι παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ, με ςημ 
επιτϋλανη ςχμ ξοιζξμέμχμ ρςξ άοθοξ 220 ςξσ Μ. 4412/16.  
 

Αμ παοέλθει υοξμικϊ διάρςημα μεγαλϋςεοξ ςχμ ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία 
σπξβξλήπ ςξσ παοαδξςέξσ απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα και δεμ έυει εκδξθεί ποχςϊκξλλξ 
παοαλαβήπ ςηπ πεοίπςχρηπ α ή ποχςϊκξλλξ με παοαςηοήρειπ ςηπ πεοίπςχρηπ β, θεχοείςαι ϊςι η 
παοαλαβή έυει ρσμςελερθεί ασςξδίκαια. 

Αμενάοςηςα απϊ ςημ, καςά ςα αμχςέοχ, ασςξδίκαιη παοαλαβή και ςημ πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ, 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι ξι ποξβλεπϊμεμξι απϊ ςη ρϋμβαρη έλεγυξι απϊ Δπιςοξπή πξσ ρσγκοξςείςαι 

με απϊταρη ςξσ αομξδίξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, ρςημ ξπξία δεμ μπξοεί μα ρσμμεςέυξσμ ξ 

ποϊεδοξπ και ςα μέλη ςηπ επιςοξπήπ πξσ δεμ ποαγμαςξπξίηρε ςημ παοαλαβή ρςξμ ποξβλεπϊμεμξ 

απϊ ςημ ρϋμβαρη υοϊμξ. Ζ παοαπάμχ επιςοξπή παοαλαβήπ ποξβαίμει ρε ϊλεπ ςιπ διαδικαρίεπ 

παοαλαβήπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ ρϋμβαρη και ρσμςάρρει ςα ρυεςικά ποχςϊκξλλα. Ζ 

εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ δεμ επιρςοέτεςαι ποιμ ςημ ξλξκλήοχρη ϊλχμ ςχμ 

ποξβλεπϊμεμχμ ελέγυχμ και ςη ρϋμςανη ςχμ ρυεςικόμ ποχςξκϊλλχμ. Ξπξιαδήπξςε εμέογεια 

πξσ έγιμε απϊ ςημ αουική επιςοξπή παοαλαβήπ, δεμ λαμβάμεςαι σπϊφη.  

Όλα ςα ποχςϊκξλλα ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ κξιμξπξιξϋμςαι ρςξμ Αμάδξυξ 

 

Άοθοξ 6 

Αμξιβή Αμαδϊυξσ 
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Ζ αμξιβή ξοίζεςαι ρςξ ρσμξλικϊ πξρϊ ςχμ …………...........Δσοό (.......………€) υχοίπ Τ.Ο.Α. και 

………….................Δσοό (..........………€)  (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α.) για ϊλξ ςξ διάρςημα 

ςχμ δεκαένι μημόμ ρϋμτχμα με ςημ ξικξμξμική ςξσ ποξρτξοά. 

Ζ αμά μήμα αμξιβή, θα είμαι ασςή πξσ ποξβλέπεςαι ρςξ έγγοατξ πξσ σπξβλήθηκε ρςξμ τάκελξ 

ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ και ενηγεί αμαλσςικά ςα ρςξιυεία ςξσ εογαςικξϋ κϊρςξσπ. 

ξ πξρϊ ςηπ αμά μήμα αμξιβήπ για κάθε κςίοιξ θα είμαι ασςϊ πξσ ποξβλέπεςαι ρςη ρϋμβαρη και 

ρςημ ξικξμξμική ποξρτξοά δεμ θα μεςαβάλλεςαι καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα 

με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παοξϋρα Διακήοσνη. Ιας’ εναίοερη είμαι δσμαςή η αμαποξραομξγή ςηπ  

ρσμβαςικήπ αμξιβήπ μϊμξ καςά ςξ μέοξπ πξσ ατξοά ρςξ πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςιπ πάρηπ 

τϋρεχπ μϊμιμεπ απξδξυέπ ςχμ εογαζξμέμχμ και ςιπ αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ πξσ ρσμδέξμςαι με 

ασςέπ (εογαςικϊ κϊρςξπ), ϊπχπ έυξσμ αμαλσςικά απξςσπχθεί ρςημ ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ 

αμαδϊυξσ και μϊμξ ρςημ πεοίπςχρη πξσ μεςαβληθεί με μξμξθεςική οϋθμιρη σπξυοεχςικά ςξ 

ελάυιρςξ μϊμιμξ ημεοξμίρθιξ ςχμ εογαςξςευμιςόμ. Ζ αμαποξραομξγή ασςή θα εμρχμαςόμει 

απξκλειρςικά ςημ επεουϊμεμη μεςαβξλή (αϋνηρη ή μείχρη) απϊ ςξμ υοϊμξ σπξυοεχςικήπ ιρυϋξπ 

ςηπ και ετϊρξμ ποξηγηθεί έγγοατη ςεκμηοίχρη ςξσ ϋφξσπ ςηπ μεςαβξλήπ απϊ ςξμ αμάδξυξ και 

ρυεςική αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ για ςημ ςοξπξπξίηρη ςηπ ρϋμβαρηπ, εμό 

θα ακξλξσθήρει και η ρϋμαφη ρυεςικήπ ςοξπξπξιηςικήπ ρϋμβαρηπ. α λξιπά ρςξιυεία ςηπ 

ποξρτεοξμέμηπ ςιμήπ (διξικηςικϊ κϊρςξπ, κϊρςξπ αμαλχρίμχμ, εογξλαβικϊ κέοδξπ) παοαμέμξσμ 

αμεςάβληςα. 

 

Άοθοξ 7 

οϊπξπ Οληοχμήπ Αμαδϊυξσ 

 

Ζ πληοχμή ςηπ ανίαπ ςχμ σπηοεριόμ ρςξμ Αμάδξυξ θα γίμεςαι ρςξ 100% ςηπ  ανίαπ ςξσπ  με ςημ 

ποξρκϊμιρη ςχμ μξμίμχμ παοαρςαςικόμ και δικαιξλξγηςικόμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 200 παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016 , καθόπ και κάθε άλλξσ δικαιξλξγηςικξϋ πξσ 

ςσυϊμ ήθελε ζηςηθεί απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ πξσ διεμεογξϋμ ςξμ έλεγυξ και ςημ πληοχμή 

μεςά ςημ ξοιρςική, πξιξςική και πξρξςική παοαλαβή ςξσπ απϊ ςημ Δπιςοξπή παοακξλξϋθηρηπ και 

Οαοαλαβήπ ςηπ ρϋμβαρηπ κάθε κςιοίξσ. 

Απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά για ςημ πληοχμή  είμαι: 

 

α) ιμξλϊγιξ Οαοξυήπ Σπηοεριόμ πξσ θα εκδίδεςαι και θα καςαςίθεςαι αμά μήμα 

β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ  

γ) Οοχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ εογαριόμ για ςξμ μήμα αματοάπ απϊ ςημ Δπιςοξπή 
παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβήπ κάθε κςιοίξσ. 

 
Ζ  ενϊτληρη  ςξσ  ςιμξλξγίξσ  θα  γίμει  ρϋμτχμα  με ςη  διαδικαρία  πξσ  ποξβλέπεςαι  ρςξ  Μ. 

4270/2014 «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 

2011/85/ΔΔ) - δημϊριξ λξγιρςικϊ  και  άλλεπ  διαςάνειπ»,  ϊπχπ  ςοξπξπξιήθηκε  και  ιρυϋει,  ρε  

ρσμδσαρμϊ  με ςξ Μ. 4446/2016 «Οςχυεσςικϊπ Ιόδικαπ, Διξικηςική Δικαιξρϋμη, έλη-Οαοάβξλα, 

Ξικειξθελήπ απξκάλσφη τξοξλξγηςέαπ ϋληπ παοελθϊμςχμ εςόμ, Ζλεκςοξμικέπ ρσμαλλαγέπ, 

οξπξπξιήρειπ ςξσ μ. 4270/2014 και λξιπέπ διαςάνειπ» (ΤΔΙ 240/Α/22-12-2016). 

Ζ πληοχμή ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίνεςαι απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ, καςϊπιμ σπξβξλήπ ςξσ ςιμξλξγίξσ και ςχμ 
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λξιπόμ απαιςξϋμεμχμ δικαιξλξγηςικόμ. 

 

Ρςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ ανίαπ ςχμ σπηοεριόμ, γίμεςαι παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 8%, 

ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 64 ςξσ Μ. 4172/13 (ΤΔΙ Α' 167/23-07-2013) και βαοϋμει 

ςξμ Αμάδξυξ. Ρημειόμεςαι ϊςι η αμχςέοχ παοακοάςηρη ατξοά ποξκαςαβξλή τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 

και ρσμφητίζεςαι καςά ςημ εςήρια τξοξλξγική δήλχρη ςξσ Οαοϊυξσ. 

Ξ Τ.Ο.Α. βαοϋμει ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. 

 

Ξ Αμάδξυξπ επιβαοϋμεςαι με κάθε μϊμιμη αρταλιρςική ειρτξοά και κοάςηρη σπέο Μξμικόμ 

Οοξρόπχμ ή άλλχμ Ξογαμιρμόμ ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 

Τ.Ο.Α., για ςημ παοάδξρη ςχμ σπηοεριόμ ρςξμ ςϊπξ και με ςξμ ςοϊπξ πξσ ποξβλέπεςαι ρςα 

έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. Θδίχπ βαοϋμεςαι με ςιπ ακϊλξσθεπ κοαςήρειπ:  

 

α) Ιοάςηρη 0,07% η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ 

ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ Σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ 

Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (άοθοξ 4 Μ.4013/2011 ϊπχπ ιρυϋει ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 44 ςξσ 

Μ.4605/19). 

β) Ιοάςηρη 0,06% η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ 

ςηπ αουικήπ καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ σπέο ςηπ Αουήπ Δνέςαρηπ 

Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ (άοθοξ 350 παο. 3 ςξσ μ. 4412/2016) . 

γ) Ιοάςηρη ϋφξσπ 0,02% σπέο ςξσ Δημξρίξσ, ρϋμτχμα με ςημ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ μ. 

4412/20166η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ, εκςϊπ ΤΟΑ, ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε 

ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ. ξ πξρϊ ασςϊ παοακοαςείςαι ρε κάθε πληοχμή απϊ ςημ 

αμαθέςξσρα αουή ρςξ ϊμξμα και για λξγαοιαρμϊ ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 

και Οοξμηθειόμ ρϋμτχμα με ςημ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ Μ. 4412/2016. Ζ εταομξγή ςηπ 

κοάςηρηπ θα ποαγμαςξπξιηθεί μεςά ςημ  έκδξρη ςηπ απϊταρηπ ςηπ ίδιαπ παοαγοάτξσ.  

Ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςέλξπ υαοςξρήμξσ και ρςημ 

επ’ ασςξϋ ειρτξοά σπέο ΞΓΑ (καςά ςη ρϋμαφη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ ςξ ςέλξπ υαοςξρήμξσ 

αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 3% επί ςηπ κοάςηρηπ και ξ Ξ.Γ.Α. υαοςξρήμξσ ρε πξρξρςϊ 20% επ’ασςξϋ). 

Ζ δαπάμη για ςιπ εογαρίεπ καθαοιρμξϋ ςχμ κςηοίχμ πξσ ρςεγάζξμςαι ξι σπηοερίεπ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ 11 Ο.Δ. (εκςϊπ Ο.Δ. Ηερραλξμίκηπ), θα βαοϋμει 

ςξμ ΑΚΔ 420204001  ξικξμξμικόμ εςόμ 2020 και 2021, ρϋμτχμα με ςημ ξίκ.......................... 

(ΑΔΑ:....................... και ΑΔΑΛ: ........................................) απϊταρη ςξσ Ρσμςξμιρςή 

Α.Δ.Λ.-Η. πεοί «Έγκοιρηπ δαπάμηπ για ςημ κάλσφη αμαγκόμ καθαοιρμξϋ ςχμ κςιοίχμ πξσ 

ρςεγάζξμςαι ξι σπηοερίεπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ ρε 11 Ο.Δ. (εκςϊπ 

Ο.Δ. Ηερραλξμίκηπ)  για ςημ υοξμική διάρςημα δεκαένι μημόμ». 

 

Άοθοξ 8  

Δγγσηςική Δπιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ 

 

                                                           
6 

Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
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Για ςημ καλή εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ξ Αμάδξυξπ ποιμ ςημ σπξγοατή ςηπ ποξρκξμίζει: 

 

Ωπ εγγϋηρη για ςημ ςήοηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξ Αμάδξυξπ καςαθέςει με ςημ σπξγοατή ςηπ 

Ρϋμβαρηπ ςημ αοιθ. …………………… ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ Ιαλήπ Δκςέλερηπ ςηπ ……………οάπεζαπ ή 

ςξ σπ’αο….. Γοαμμάςιξ Ρϋρςαρηπ Οαοακαςαθήκηπ έκδξρηπ ςξσ αμείξσ Οαοακαςαθηκόμ και 

Δαμείχμ, πξρξϋ ………….Δσοό (…………..€), ςξ ξπξίξ αμςιρςξιυεί ρε πξρξρςϊ 5% ςηπ ρσμξλικήπ 

ρσμβαςικήπ ανίαπ υχοίπ ΤΟΑ.  

Ζ εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ θα επιρςοατεί ρςξμ Αμάδξυξ μεςά ςημ Ξοιρςική 

Οαοαλαβή ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Ρϋμβαρηπ και ςημ εκπλήοχρη ϊλχμ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ 

σπξυοεόρεόμ ςξσ.  

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή ξσδεμία εσθϋμη τέοει ρε πεοίπςχρη μη έγκαιοηπ επιρςοξτήπ ςηπ εγγσηςικήπ 

επιρςξλήπ, λϊγχ καθσρςέοηρηπ ςηπ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ ή ςηπ μη έγκαιοηπ αμαζήςηρηπ ασςήπ 

απϊ ςξμ Αμάδξυξ.  

 

 

Άοθοξ 9  

Σπεογξλαβία- Δκυόοηρη Απαιςήρεχμ  

 

Απαγξοεϋεςαι η εκυόοηρη ρε άλλξ ποϊρχπξ ςχμ εκ ςηπ ρσμβάρεχπ απξοοεξσρόμ 

σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ καθόπ και η εκυόοηρη ςχμ απαιςήρεόμ ςξσ ρε ξπξιξδήπξςε ςοίςξ 

Τσρικϊ ή Μξμικϊ ποϊρχπξ. 

Ιας’ εναίοερη, μπξοεί μα εκυχοήρει ρε ςοάπεζα ςηπ επιλξγήπ ςξσ, ρσμξλικά ή εμ μέοει ςιπ 

απαιςήρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη, για ςημ εκυόοηρη θα ποέπει μα σπάονει 

ποξηγξσμέμχπ έγγοατη ειδξπξίηρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ.   

Ξ Αμάδξυξπ δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και εσθϋμεπ λϊγχ αμάθερηπ 

ςηπ εκςέλερηπ ςμήμαςξπ/ςμημάςχμ ςηπ ρϋμβαρηπ ρε σπεογξλάβξσπ. Ζ ςήοηρη ςχμ σπξυοεόρεχμ 

ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 4412/2016 και ςχμ διαςάνεχμ ςηπ μξμξθερίαπ πεοί σγείαπ και 

αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ και ποϊληφηπ ςξσ επαγγελμαςικξϋ κιμδϋμξσ, απϊ σπεογξλάβξσπ 

δεμ αίοει ςημ εσθϋμη ςξσ κσοίξσ αμαδϊυξσ.  

Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα διαθέςει σπεϋθσμξ επικξιμχμίαπ, για ςημ επίβλεφη ςηπ 

ρϋμβαρηπ και επικξιμχμία με αομϊδια ϊογαμα ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ ςξμ/ςημ ξπξίξ-α θα 

γμχρςξπξιήρει ρε ασςήμ.  

Ιαςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ ξ κϋοιξπ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αματέοει ρςημ 

αμαθέςξσρα αουή ςξ ϊμξμα, ςα ρςξιυεία επικξιμχμίαπ και ςξσπ μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςχμ 

σπεογξλάβχμ ςξσ, ξι ξπξίξι ρσμμεςέυξσμ ρςημ εκςέλερη ασςήπ. Δπιπλέξμ, σπξυοεξϋςαι μα 

γμχρςξπξιεί ρςημ αμαθέςξσρα αουή κάθε αλλαγή ςχμ πληοξτξοιόμ ασςόμ, καςά ςη διάοκεια ςηπ 

ρϋμβαρηπ, καθόπ και ςιπ απαιςξϋμεμεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με κάθε μέξ σπεογξλάβξ, ςξμ ξπξίξ 

ξ κϋοιξπ αμάδξυξπ υοηριμξπξιεί εμ ρσμευεία ρςημ εμ λϊγχ ρϋμβαρη, ποξρκξμίζξμςαπ ςα ρυεςικά 

ρσμτχμηςικά/δηλόρειπ ρσμεογαρίαπ. Ρε πεοίπςχρη διακξπήπ ςηπ ρσμεογαρίαπ ςξσ Αμαδϊυξσ με 

σπεογξλάβξ/ σπεογξλάβξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ασςϊπ σπξυοεξϋςαι ρε άμερη γμχρςξπξίηρη ςηπ 

διακξπήπ ασςήπ ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ξτείλει δε μα διαρταλίρει ςημ ξμαλή εκςέλερη ςξσ 

ςμήμαςξπ/ ςχμ ςμημάςχμ ςηπ ρϋμβαρηπ είςε απϊ ςξμ ίδιξ, είςε απϊ μέξ σπεογξλάβξ ςξμ ξπξίξ θα 

γμχρςξπξιήρει ρςημ αμαθέςξσρα αουή καςά ςημ χπ άμχ διαδικαρία. Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ 

αμάδξυξπ έυει ρςηοιυθεί ρςιπ ικαμϊςηςεπ ςξσ σπεογξλάβξσ ϊρξμ ατξοά ςη υοημαςξξικξμξμική 
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επάοκεια-ςευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα, θα ποέπει μα αμςικαςαρςαθεί απϊ άλλξμ πξσ θα 

πληοξί ςιπ αμάλξγεπ ποξωπξθέρειπ.  

Οοξκειμέμξσ μα μημ αθεςξϋμςαι ξι σπξυοεόρειπ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 4412/2016, και 

ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ Μ. 3863/10 ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, η αμαθέςξσρα αουή  επαληθεϋει 

ςη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ για ςξσπ σπεογξλάβξσπ, ϊπχπ ασςξί πεοιγοάτξμςαι ρςημ 

παοάγοατξ 2.2.3 και με ςα απξδεικςικά μέρα ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.5.2 ςηπ αοιθμ. 01/2020 

Διακήοσνηπ, ρε κάθε πεοίπςχρη, δηλαδή αμεναοςήςχπ πξρξρςξϋ σπεογξλαβίαπ (είςε σπεοβαίμει 

είςε σπξλείπεςαι ςξσ 30% ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ). Ρσματόπ κάθε ποξρτέοχμ  καςά ςημ 

σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ ξτείλει μα δηλόρει ςα ρςξιυεία ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα πξσ 

ποξςείμεςαι χπ σπεογξλάβξπ ποξκειμέμξσ μα είμαι δσμαςή η ρυεςική επαλήθεσρη ρςξ ρςάδιξ 

ελέγυξσ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ. Όςαμ απϊ ςημ χπ άμχ επαλήθεσρη ποξκϋπςει ϊςι 

ρσμςοέυξσμ λϊγξι απξκλειρμξϋ απαιςεί ςημ αμςικαςάρςαρή ςξσ, καςά ςα ειδικϊςεοα αματεοϊμεμα 

ρςιπ παο. 5 και 6 ςξσ άοθοξσ 131 ςξσ μ. 4412/2016. 

 

Άοθοξ 10 

Σπξυοεόρειπ Αμαδϊυξσ 

 

 

1. Όρξμ ατξοά ςιπ σπηοερίεπ, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλίρει ςημ έγκαιοη και 

άοιρςηπ πξιϊςηςαπ παοξυή ςξσπ, ρϋμτχμα με ςιπ γεμικά παοαδεκςέπ ςευμικέπ, μεθϊδξσπ, 

διαδικαρίεπ και ςα ςευμικά μέρα, καθόπ και ςιπ γοαπςέπ και ποξτξοικέπ ξδηγίεπ πξσ μπξοεί μα 

δίμει η Αμαθέςξσρα Αουή. 

 

2. Ρςξ πλαίριξ ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ, μα διαθέρει ςιπ καςάλληλεπ σπξδξμέπ, ενξπλιρμϊ, 

αμθοόπιμξ δσμαμικϊ και γεμικϊςεοα ϊ,ςι απαιςείςαι, έρςχ κι αμ ασςϊ δεμ αματέοεςαι οηςά ρςημ 

παοξϋρα Διακήοσνη, όρςε μα ικαμξπξιηθξϋμ πλήοχπ ξι απαιςήρειπ ςξσ ρσμβαςικξϋ 

αμςικειμέμξσ. 

3. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρε κάθε πεοίπςχρη (ακϊμα και σπεογξλαβίαπ) μα διαθέςει 

σπεϋθσμξ επικξιμχμίαπ, για ςημ επίβλεφη ςηπ ρϋμβαρηπ και επικξιμχμία με αομϊδια ϊογαμα 

ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ ςξμ/ςημ ξπξίξ-α θα γμχρςξπξιήρει ρε ασςήμ.  

 

4. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ϊλξσπ ςξσπ καμϊμεπ πσοαρτάλειαπ και αρτάλειαπ 

ρςξσπ υόοξσπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, καθόπ και ρςξ υόοξ πξσ θα ςξσ σπξδειυθεί απϊ ςημ 

Αμαθέςξσρα Αουή για ςημ τϋλανη ςχμ ποαγμάςχμ και σλικόμ ςξσ, για ςημ ξπξία είμαι και 

σπεϋθσμξπ. Δπίρηπ, χπ σπϊυοεξπ μα ςηοεί ςξσπ Ιαμξμιρμξϋπ Σγιειμήπ και Αρτάλειαπ, θα 

αμακξιμόμει αμέρχπ ρςημ Σπηοερία ςιπ ξδηγίεπ πξσ απεσθϋμξμςαι ή κξιμξπξιξϋμςαι ρε ασςϊμ 

καςά ςη διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ και ςα έγγοατα ςχμ διάτξοχμ Αομϊδιχμ Αουόμ ρυεςικά με ςξσπ 

εμ λϊγχ Ιαμξμιρμξϋπ. ϊρξ η Σπηοερία ϊρξ και κάθε Αομϊδια Αουή δικαιξϋμςαι μα 

παοακξλξσθξϋμ και μα ελέγυξσμ ςη ρσμμϊοτχρη ςξσ Αμαδϊυξσ με ςξσπ Ιαμξμιρμξϋπ Σγιειμήπ 

και Αρτάλειαπ. 

 

5. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι για ςημ απαοέγκλιςη ςήοηρη ςχμ διαςάνεχμ ςηπ εογαςικήπ και 

αρταλιρςικήπ μξμξθερίαπ, ςηπ μξμξθερίαπ πεοί σγείαπ και αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ και 

ποϊληφηπ ςξσ εογαςικξϋ κιμδϋμξσ, καθόπ και εκείμχμ για ςη μη μϊμιμη είρξδξ και διαμξμή ςχμ 

αλλξδαπόμ ρςη υόοα.  
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6. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα υοηριμξπξιεί απξκλειρςικά ποξρχπικϊ, ςξ ξπξίξ μα είμαι 

αρταλιρμέμξ έμαμςι αςσυήμαςξπ. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ 

ρυεςικά με ςημ αρτάλεια ςχμ εογαζξμέμχμ. Διεσκοιμίζεςαι οηςά ϊςι η Αμαθέςξσρα Αουή δεμ έυει 

καμία αρςική ή πξιμική εσθϋμη για κάθε ανίχρη εκ μέοξσπ ξιξσδήπξςε μιρθχςξϋ ςξσ Αμαδϊυξσ 

ςϊρξ καςά ςη μεςατξοά ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ, ϊρξ και καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςχμ 

σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ ςχμ κςιοίχμ, η δε σπξυοέχρή ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ εναμςλείςαι 

πλήοχπ με ςημ καςαβξλή ςηπ καςά μήμα αμξιβήπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

7. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα γμχρςξπξιεί εγγοάτχπ & εγκαίοχπ ρε κάθε μέλξπ ςξσ 

απαρυξλξϋμεμξσ ποξρχπικξϋ ςξσ ϊςι: ξσδεμία ενάοςηρη & εογαριακή ή άλλη μϊμιμη ρυέρη έυει 

η Αμαθέςξσρα Αουή έμαμςι ασςξϋ ςξσ ποξρχπικξϋ και ϊςι θα σπέυει ασςϊπ ξ ίδιξπ, ϊλεπ ςιπ εκ 

ςξσ μϊμξσ και ςηπ ρϋμβαρηπ πξιμικέπ εσθϋμεπ και σπξυοεόρειπ. 

8. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι για ςημ απξκαςάρςαρη ςσυϊμ ζημιόμ πξσ θα ποξκληθξϋμ ρε 

ϊλξσπ εμ γέμει ςξσπ υόοξσπ ςχμ κςιοίχμ πξσ ρςεγάζξμςαι ξι σπηοερίεπ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η, καθόπ και 

για ςημ απξζημίχρη ρχμαςικόμ βλαβόμ πξσ ςσυϊμ ποξκληθξϋμ ρε σπαλλήλξσπ ή επιρκέπςεπ απϊ 

ςξ ποξρχπικϊ πξσ απαρυξλεί, ςξμ ενξπλιρμϊ, ςα μηυαμήμαςα  και σλικά πξσ υοηριμξπξιεί, και 

εσθϋμεςαι απεοιϊοιρςα για κάθε ποάνη ή παοάλειφη ασςόμ.  

9. Ξι εογαρίεπ καθαοιρμξϋ θα εκςελξϋμςαι ρε υοϊμξ, με ςοϊπξ και με επαοκέπ (ρε αοιθμϊ 

και ρσυμϊςηςα), και άοιρςηπ επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ ποξρχπικϊ, σγιέπ, άφξγξσ ήθξσπ, 

ρσμπεοιτξοάπ απέμαμςι ρε ςοίςξσπ & ρςξ ποξρχπικϊ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ και 

ςξ ξπξίξ θα διαθέςει ςιπ μϊμιμεπ άδειεπ εογαρίαπ, θα είμαι αρταλιρμέμξ ρϋμτχμα με ςξ Μϊμξ και 

θα ςηοεί πιρςά ςιπ εμςξλέπ ςχμ αομξδίχμ ξογάμχμ & ςξμ καμξμιρμϊ λειςξσογίαπ ςηπ Αμαθέςξσραπ 

Αουήπ. 

 

10. Ξι εογαρίεπ θα εκςελξϋμςαι ρϋμτχμα με ςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα καθαοιρμξϋ και 

ποξρχπικξϋ για κάθε κςίοιξ. Δπίρηπ, ποιμ ςημ έμαονη ςηπ παοξυήπ σπηοεριόμ ςηπ ρϋμβαρηπ ξ 

Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξρκξμίζει ρςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη καςάρςαρη ςξσ 

ποξρχπικξϋ  πξσ θα απαρυξλήρει για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ με πλήοη ρςξιυεία, μϊμιμη 

παοαμξμή ρςη υόοα, αρτάλιρη για κάθε είδξσπ αςϋυημα και ϊ,ςι άλλξ ςξσ ζηςηθεί, καθόπ και 

αμάλξγη καςάρςαρη κάθε τξοά πξσ επέουεςαι αλλαγή ρςξ ποξρχπικϊ ασςϊ. 

 

11. Ηα ποέπει μα ποξρκξμίρει αμέρχπ μϊλιπ είμαι διαθέριμξ ποϊγοαμμα εογαρίαπ θεχοημέμξ 

απϊ ςημ Δπιθεόοηρη Δογαρίαπ. Αλλξδαπξί μπξοξϋμ μα απαρυξληθξϋμ μϊμξ ετϊρξμ έυξσμ άδεια 

μϊμιμηπ παοαμξμήπ και εογαρίαπ ρςημ Δλλάδα και ξμιλξϋμ (ρϋμτχμα με σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ 

σπξφητίξσ αμαδϊυξσ) καλά ςημ ελλημική γλόρρα, έςρι όρςε μα καςαμξξϋμ ςιπ ξδηγίεπ πξσ ςξσπ 

δίμξμςαι.  

 

12. Αμςικαςάρςαρη ςξσ ποξρχπικξϋ πξσ διαςίθεςαι για ςημ καθαοιϊςηςα ςχμ κςιοίχμ 

επιςοέπεςαι μϊμξ καςϊπιμ ειδξπξίηρηπ και αιςιξλϊγηρηπ απϊ ςημ εςαιοεία με έγκοιρη ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Ζ ςελεσςαία διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ζηςήρει ςημ αμςικαςάρςαρη 

ποξρχπικξϋ, χπ ακαςάλληλξσ για αμάομξρςη ρσμπεοιτξοά ή για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ, ξπϊςε ξ 

αμάδξυξπ ξτείλει μα ποξβεί ρε αμςικαςάρςαρη άμερα και υχοίπ αμςιοοήρειπ με άλλξ ποϊρχπξ, 

αμάλξγηπ εμπειοίαπ και ποξρϊμςχμ.  

 

13. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρςημ καςαβξλή ςχμ μξμίμχμ απξδξυόμ, ξι ξπξίεπ ρε καμία 

πεοίπςχρη δεμ μπξοεί μα είμαι καςόςεοεπ ςχμ ποξβλεπξμέμχμ απϊ ςημ εκάρςξςε ιρυϋξσρα 
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Δθμική Γεμική Ρσλλξγική Ρϋμβαρη Δογαρίαπ (Δ.Γ.Ρ.Ρ.Δ.), ετϊρξμ δεμ στίρςαςαι κλαδική ΡΡΔ ή 

Διαιςηςική Απϊταρη, ςήοηρη ςξσ μξμίμξσ χοαοίξσ, αρταλιρςική κάλσφη, ϊοξι σγιειμήπ και 

αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ κ.λ.π. Δπίρηπ σπξυοεξϋςαι μα εκπληοόμει ϊλεπ ςιπ σπξυοεόρειπ 

απέμαμςι ρςξ Δημϊριξ και κάθε ςοίςξ. 

14. Ξι πάρηπ τϋρεχπ απξδξυέπ, μιρθξί, επιδϊμαςα, Δόοα Υοιρςξσγέμμχμ & Οάρυα, 

αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ ςξσ απαρυξλξϋμεμξσ ποξρχπικξϋ και λξιπέπ εογξδξςικέπ ειρτξοέπ, πξσ 

έυξσμ ρυέρη με ςιπ εμ λϊγχ ποξρτεοϊμεμεπ σπηοερίεπ, βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ. Ρε πεοίπςχρη 

απαρυϊληρηπ ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ πέοαμ ςξσ μϊμιμξσ χοαοίξσ πξσ θα ιρυϋει μϊμξμ ρε 

εναιοεςικέπ πεοιπςόρειπ, ξτείλει μα καςαβάλλει (ρςξ σπεοχοιακά απαρυξλξϋμεμξ ποξρχπικϊ) 

ακέοαιεπ ςιπ καςά μϊμξ απξζημιόρειπ. Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ δεμ έυει 

σπξυοέχρη καςαβξλήπ απξζημίχρηπ για σπεοχοιακή απαρυϊληρη ή ξπξιαδήπξςε άλλη αμξιβή 

ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

15. Ξ Αμάδξυξπ θα παοέυει ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ ςιπ μϊµιµεπ άδειεπ, οεπϊ κ.λ.π. και έυει ςημ 

σπξυοέχρη μα μεοιμμήρει όρςε μα καλϋπςει αμελληςί ςα κεμά, απϊ αρθέμειεπ ή αδικαιξλϊγηςεπ 

απξσρίεπ, για ςημ εκπλήοχρη ςχμ αμαλαμβαμξμέμχμ σπξυοεόρεχμ έμαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. 

16. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αμςικαθιρςά αμέρχπ κάθε έλλειφη, παοάλειφη (ϊπχπ 

απαρυϊληρη λιγϊςεοξσ ποξρχπικξϋ απϊ ςα ποξβλεπϊμεμα) ή πλημμελή εογαρία πξσ θα 

παοαςηοείςαι και γμχρςξπξιείςαι ρ’ ασςϊμ απϊ ςξσπ σπεϋθσμξσπ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Δάμ ξ Αμάδξυξπ δεμ τοξμςίζει, ρϋμτχμα με ςα αμχςέοχ, για ςημ 

απξκαςάρςαρη ςηπ έλλειφηπ ή παοάλειφηπ ή πλημμελξϋπ εογαρίαπ, θα ςξσ επιβάλλεςαι πξιμική 

οήςοα πξσ θα ιρξϋςαι με πξρϊ πξσ θα αμέουεςαι έχπ και ςξ 30% ςηπ μημιαίαπ δαπάμηπ, αμάλξγα 

με ςημ βαοϋςηςα ςηπ ποάνεχπ ή παοαλείφεχπ καςά ςημ ελεϋθεοη κοίρη ςχμ αομξδίχμ ξογάμχμ 

ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, παοακοαςξϋμεμη απϊ ςημ μημιαία αμξιβή. Ρε πεοίπςχρη σπξςοξπήπ, η 

πιξ πάμχ οήςοα διπλαριάζεςαι, ςηπ Σπηοερίαπ διαςηοξϋρηπ ςξ δικαίχμα καςαγγελίαπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ και κήοσνηπ ςξσ Αμαδϊυξσ έκπςχςξσ. ξ ρϋμξλξ ςχμ πξιμικόμ οηςοόμ ασςήπ ςηπ 

πεοίπςχρηπ δεμ μπξοεί μα σπεοβαίμει ςξ δέκα ςξιπ εκαςϊ (10%) ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, εκςϊπ αμ 

αιςιξλξγημέμα η αμαθέςξσρα αουή απξταρίρει άλλχπ. 

17. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋµβαρηπ μα ακξλξσθεί πιρςά ςιπ ξδηγίεπ 

και ςιπ σπξδείνειπ ςχμ Σπηοεριόμ και μα παοέυει ρςιπ Σπηοερίεπ ξπξιερδήπξςε αματξοέπ και 

πληοξτξοίεπ ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικά µε ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋµβαρηπ και μα ρσμεογαρςεί µε 

ξπξιαδήπξςε Σπηοερία ή και κάθε ςοίςξ, µε ςξμ ςοϊπξ πξσ θα ςξσ σπξδειυθεί. 

18. Ιαθ’ ϊλη ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, αλλά και μεςά ςη λήνη ή λϋρη ασςήπ ϊλα ςα 

ενξσριξδξςημέμα, απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ποϊρχπα ξτείλξσμ μα μημ αμακξιμόμξσμ ρε 

καμέμα, παοά μϊμξ ρςα ποϊρχπα πξσ δικαιξϋμςαι μα γμχοίζξσμ, πληοξτξοίεπ πξσ πεοιήλθαμ ρε 

ασςξϋπ και ατξοξϋμ ρε ςευμικά ή εμπξοικά ζηςήμαςα ή ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

Άοθοξ 11  

Ιήοσνη Αμαδϊυξσ χπ έκπςχςξσ-κσοόρειπ-πξιμικέπ οήςοεπ 

 

1. Ξ αμάδξυξπ, με ςημ επιτϋλανη ςηπ ρσμδοξμήπ λϊγχμ αμχςέοαπ βίαπ, κηοϋρρεςαι 

σπξυοεχςικά έκπςχςξπ  απϊ ςη ρϋμβαρη και απϊ κάθε δικαίχμα πξσ απξοοέει απϊ ασςήμ, εάμ 

δεμ εκπληοόρει ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ ή δεμ ρσμμξοτχθεί με ςιπ γοαπςέπ εμςξλέπ ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ, πξσ είμαι ρϋμτχμεπ με ςημ ρϋμβαρη ή ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ. 

Ρςημ πεοίπςχρη ασςή ςξσ κξιμξπξιείςαι ειδική ϊυληρη, η ξπξία πεοιλαμβάμει ρσγκεκοιμέμη 
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πεοιγοατή ςχμ εμεογειόμ ρςιπ ξπξίεπ ξτείλει μα ποξβεί ασςϊπ, θέςξμςαπ ποξθερμία για ςη 

ρσμμϊοτχρή ςξσ, η ξπξία δεμ μπξοεί μα είμαι μικοϊςεοη ςχμ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ. Αμ η 

ποξθερμία πξσ ςεθεί με ςημ ειδική ϊυληρη παοέλθει υχοίπ μα ρσμμξοτχθεί, κηοϋρρεςαι 

αιςιξλξγημέμα έκπςχςξπ μέρα ρε ςοιάμςα (30) ημέοεπ απϊ ςημ άποακςη πάοξδξ ςηπ χπ άμχ 

ποξθερμίαπ ρσμμϊοτχρηπ. Ρςημ απϊταρη ποξρδιξοίζξμςαι ξι λϊγξι ςηπ μη ρσμμϊοτχρηπ ςξσ 

αμαδϊυξσ ποξπ ςημ ειδική ϊυληρη και αιςιξλξγείςαι η έκπςχρη με αματξοά ρςξσπ λϊγξσπ πξσ 

ξδήγηραμ ρε ασςήμ. 

Ρςξμ αμάδξυξ πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςημ ρϋμβαρη, επιβάλλεςαι, μεςά απϊ κλήρη ςξσ για 

παοξυή ενηγήρεχμ, η ξλική καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

2. Αμ ξι σπηοερίεπ παοαρυεθξϋμ απϊ σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ μεςά ςη λήνη ςηπ διάοκειαπ 

ςηπ ρϋμβαρηπ και μέυοι λήνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ υξοηγήθηκε, επιβάλλξμςαι ειπ 

βάοξπ ςξσ πξιμικέπ οήςοεπ, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ.  

3. Οξιμικέπ οήςοεπ δϋμαςαι μα επιβάλλξμςαι και για πλημμελή εκςέλερη ςχμ ϊοχμ ςηπ 

ρϋμβαρηπ . 

Ξι πξιμικέπ οήςοεπ σπξλξγίζξμςαι χπ ενήπ: 

α) Ξι σπηοερίεπ ποέπει μα παοέυξμςαι ρϋμτχμα με ςξ ποϊγοαμμα καθαοιρμξϋ, για καθσρςέοηρη 

ςηπ παοξυήπ σπηοεριόμ πξσ πεοιξοίζεςαι ρε υοξμικϊ διάρςημα μιαπ ημέοαπ, δηλαδή για κάθε 

ημέοα πξσ δεμ θα παοέυξμςαι σπηοερίεπ επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα 2,5% επί ςηπ ρσμβαςικήπ 

ανίαπ υχοίπ ΤΟΑ ςχμ σπηοεριόμ πξσ παοαρυέθηκαμ εκποϊθερμα, 

β) για καθσρςέοηρη πξσ σπεοβαίμει ςημ μια ημέοα, και για κάθε ημέοα πξσ δεμ παοέυξμςαι 

σπηοερίεπ επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα 5% υχοίπ ΤΟΑ επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ ημέοαπ ασςήπ 

και για ϊρεπ ημέοεπ ρσμευίζεςαι η καθσρςέοηρη. 

γ) Ρςημ πεοίπςχρη ςηπ πλημμελξϋπ εκςέλερηπ (έλλειφη, παοάλειφη) ςχμ ρσμβαςικόμ 

σπξυοεόρεχμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ και μη ρσμμϊοτχρηπ καςϊπιμ και ςηπ ρυεςικήπ παοαςήοηρηπ και 

γμχρςξπξίηρηπ απϊ ςξσπ σπεϋθσμξσπ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, θα επιβάλλεςαι  

πξιμική οήςοα, πξσ θα ιρξϋςαι με πξρϊ πξσ θα αμέουεςαι έχπ και ςξ 30% ςηπ μημιαίαπ δαπάμηπ 

υχοίπ ΤΟΑ. ξ ρϋμξλξ ςχμ πξιμικόμ οηςοόμ ασςήπ ςηπ πεοίπςχρηπ δεμ μπξοεί μα σπεοβαίμει ςξ 

δέκα ςξιπ εκαςϊ (10%) ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, εκςϊπ αμ αιςιξλξγημέμα η αμαθέςξσρα αουή 

απξταρίρει άλλχπ. Ρε πεοίπςχρη σπξςοξπήπ, η πιξ πάμχ οήςοα διπλαριάζεςαι, ςηπ Σπηοερίαπ 

διαςηοξϋρηπ ςξ δικαίχμα καςαγγελίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ και κήοσνηπ ςξσ Αμαδϊυξσ χπ έκπςχςξσ.» 

ξ πξρϊ ςχμ πξιμικόμ οηςοόμ αταιοείςαι/ρσμφητίζεςαι απϊ/με ςημ αμξιβή ςξσ αμαδϊυξσ. 

Ζ επιβξλή πξιμικόμ οηςοόμ δεμ ρςεοεί απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ςξ δικαίχμα μα κηοϋνει ςξμ 

αμάδξυξ έκπςχςξ. 

Ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ξι οήςοεπ και ςϊκξι επιβάλλξμςαι αμαλϊγχπ ρε ϊλα 

ςα μέλη ςηπ έμχρηπ. 

 

Άοθοξ 12 

Διξικηςικέπ ποξρτσγέπ καςά ςη διαδικαρία εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ   
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Ξ αμάδξυξπ μπξοεί καςά ςχμ απξτάρεχμ πξσ επιβάλλξσμ ρε βάοξπ ςξσ κσοόρειπ κας’ 

εταομξγή ςχμ ϊοχμ ςχμ άοθοχμ ςηπ παοξϋραπ: Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ – 

Ισοόρειπ-Οξιμικέπ οήςοεπ, Οαοαλαβή ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ, Απϊοοιφη παοαδξςέχμ – 

Αμςικαςάρςαρη, καθόπ και κας΄ εταομξγή ςχμ ρσμβαςικόμ ϊοχμ μα αρκήρει ποξρτσγή για 

λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ και ξσρίαπ εμόπιξμ ςξσ τξοέα πξσ εκςελεί ςη ρϋμβαρη μέρα ρε αμαςοεπςική 

ποξθερμία (30) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ κξιμξπξίηρηπ ή ςηπ πλήοξσπ γμόρηπ ςηπ 

ρυεςικήπ απϊταρηπ. Ζ εμποϊθερμη άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ αμαρςέλλει ςιπ επιβαλλϊμεμεπ 

κσοόρειπ. Δπί ςηπ ποξρτσγήπ απξταρίζει ςξ αομξδίχπ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ, ϋρςεοα απϊ 

γμχμξδϊςηρη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ ξογάμξσ ρςιπ πεοιπςόρειπ β΄ και δ΄ ςηπ παοαγοάτξσ 11 ςξσ 

άοθοξσ 221 ςξσ Μ.4412/16, εμςϊπ ποξθερμίαπ ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ άρκηρή ςηπ, άλλχπ 

θεχοείςαι χπ ριχπηοόπ απξοοιτθείρα. Ιαςά ςηπ απϊταρηπ ασςήπ δεμ υχοεί η άρκηρη άλληπ 

ξπξιαρδήπξςε τϋρηπ διξικηςικήπ ποξρτσγήπ. Αμ καςά ςηπ απϊταρηπ πξσ επιβάλλει κσοόρειπ 

δεμ αρκηθεί εμποϊθερμα η ποξρτσγή ή αμ απξοοιτθεί ασςή απϊ ςξ απξταιμϊμεμξ αομξδίχπ 

ϊογαμξ, η απϊταρη καθίρςαςαι ξοιρςική. Αμ αρκηθεί εμποϊθερμα ποξρτσγή, αμαρςέλλξμςαι ξι 

ρσμέπειεπ ςηπ απϊταρηπ μέυοι ασςή μα ξοιρςικξπξιηθεί.» 

 

Άοθοξ 13 

Δικαίχμα μξμξμεοξϋπ λϋρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

 

Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί, με ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ ξοίζξσμ ξι κείμεμεπ διαςάνειπ, μα 

καςαγγείλει ςη ρϋμβαρη καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερήπ ςηπ, ετϊρξμ: 

α) η ρϋμβαρη έυει σπξρςεί ξσριόδη ςοξπξπξίηρη, καςά ςημ έμμξια ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 132 

ςξσ μ. 4412/2016, πξσ θα απαιςξϋρε μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ  

β) ξ αμάδξυξπ, καςά ςξ υοϊμξ ςηπ αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςελξϋρε ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ 

πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 1 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ Μ.4412/16 και, χπ εκ ςξϋςξσ, θα έποεπε 

μα έυει απξκλειρςεί απϊ ςη  διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

γ) η ρϋμβαρη δεμ έποεπε μα αμαςεθεί ρςξμ αμάδξυξ λϊγχ ρξβαοήπ παοαβίαρηπ ςχμ 

σπξυοεόρεχμ πξσ σπέυει απϊ ςιπ Ρσμθήκεπ και ςημ Ξδηγία 2014/24/ΔΔ, η ξπξία έυει 

αμαγμχοιρςεί με απϊταρη ςξσ Δικαρςηοίξσ ςηπ Έμχρηπ ρςξ πλαίριξ διαδικαρίαπ δσμάμει ςξσ 

άοθοξσ 258 ςηπ ΡΚΔΔ. 

δ) Σπϊ ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ ξοίζξσμ ξι κείμεμεπ διαςάνειπ, καςαγγέλλεςαι σπξυοεχςικά μια 

δημϊρια ρϋμβαρη καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερήπ ςηπ, ετϊρξμ ρσμςοέυει η πεοίπςχρη ςηπ παο. 5 

ή ςηπ παο. 7 ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ μ. 3863/2010 (Α' 115) ϊπχπ ιρυϋει. 

Δπίρηπ, η Αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα καςαγγείλει ςημ ρϋμβαρη ετϊρξμ: 

• Ξ Αμάδξυξπ κηοσυθεί ρε καςάρςαρη πςόυεσρηπ, λσθεί ή αμακληθεί η άδεια λειςξσογίαπ 

ςξσ ή γίμξσμ ποάνειπ αμαγκαρςικήπ εκςελέρεχπ ρε βάοξπ ςξσ, ρςξ ρϋμξλξ ή ρε ρημαμςικϊ μέοξπ 

ςχμ πεοιξσριακόμ ςξσ ρςξιυείχμ ή ςεθεί σπϊ εκκαθάοιρη ή σπϊ καθερςόπ αμαγκαρςικήπ 

διαυείοιρηπ. 

• Ξ  Αμάδξυξπ δεμ παοέυει ςιπ σπηοερίεπ με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοίζεςαι ρςη Ρϋμβαρη, παοά ςιπ 

ποξπ ςξϋςξ επαμειλημμέμεπ ξυλήρειπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 
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• Ξ Αμάδξυξπ εκυχοεί ςη Ρϋμβαρη ρε ςοίςξσπ (πλήμ οαπεζικόμ Θδοσμάςχμ) ή αμαθέςει 

εογαρίεπ σπεογξλαβικά υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη έγγοατη εμημέοχρη και ςσυϊμ έγκοιρη ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ 

 

Άοθοξ 14 

Ιαςαγγελία ςηπ ρϋμβαρηπ- Σπξκαςάρςαρη αμαδϊυξσ 

 

 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ, καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ αμάδξυξπ καςαδικαρςεί αμεςάκληςα 

για έμα απϊ ςα αδικήμαςα πξσ αματέοξμςαι ρςημ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ Μ. 4412/16, η 

αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι μα καςαγγείλει μξμξμεοόπ ςη ρϋμβαρη και μα αμαζηςήρει ςσυϊμ 

ανιόρειπ απξζημίχρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ ΑΙ, πεοί αμτξςεοξβαοόμ 

ρσμβάρεχμ.  

 

Δάμ ξ αμάδξυξπ πςχυεϋρει ή σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ ή ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή ςεθεί 

σπϊ αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή σπαυθεί ρε διαδικαρία 

πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή αμαρςείλει ςιπ επιυειοημαςικέπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ ή εάμ βοίρκεςαι 

ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη, ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη ρε 

εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ, η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι, ξμξίχπ, μα καςαγγείλει μξμξμεοόπ ςη 

ρϋμβαρη και μα αμαζηςήρει ςσυϊμ ανιόρειπ απξζημίχρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ 

ΑΙ.  

Ρε αμτϊςεοεπ ςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ καςαγγελίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι 

μα ποξρκαλέρει ςξμ/ςξσπ επϊμεμξ/ξσπ, καςά ρειοά, μειξδϊςη/επ ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ ςηπ 

ρσγκεκοιμέμηπ ρϋμβαρηπ και μα ςξσ/ςξσπ ποξςείμει μα αμαλάβει/ξσμ ςημ παοξυή ςχμ σπηοεριόμ 

ςξσ εκπςόςξσ αμαδϊυξσ, με ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ και ποξωπξθέρειπ και βάρει ςηπ ποξρτξοάπ πξσ 

είυε σπξβάλει ξ έκπςχςξπ (οηςή οήςοα σπξκαςάρςαρηπ) . 

 

Άοθοξ 15 

Δταομξρςέξ Δίκαιξ – Δικαρςική επίλσρη διατξοόμ 

 

1. H παοξϋρα Ρϋμβαρη διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.4412/2016 (ΤΔΙ-147 Α/8-8-2016), ςξσ 

Μ. 3871/2010 (ΤΔΙ 141 Α/17-8-2010), ςξσ Μ. 4270/2014 (ΤΔΙ 143 Α/28-06-2014), ςξσπ 

ξ́οξσπ ςηπ με αοιθ. 2/2020 Διακήοσνηπ και ςξσπ ξ́οξσπ ποξρτξοάπ ςξσ αμαδϊυξσ. 

 

2. H παοξϋρα Ρϋμβαρη διέπεςαι απξκλειρςικά απϊ ςξ Δλλημικϊ Δίκαιξ και εομημεϋεςαι 

ρϋμτχμα με ασςϊ. 

 

3. Ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 205Α ξπξίξ ποξβλέπεςαι ϊςι: «Ιάθε διατξοά μεςανϋ ςχμ 

ρσμβαλλϊμεμχμ μεοόμ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςη ρϋμβαρη ποξμήθειαπ ή παοξυήπ σπηοεριόμ, 

αμενάοςηςα απϊ ςξμ υαοακςήοα ςηπ ρϋμβαρηπ χπ διξικηςικήπ ή χπ ιδιχςικξϋ δικαίξσ, 

επιλϋεςαι με ςημ άρκηρη ποξρτσγήπ ή αγχγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ ςηπ Οεοιτέοειαπ, ρςημ 

ξπξία εκςελείςαι η ρϋμβαρη. Οαοέκςαρη αομξδιϊςηςαπ δεμ επιςοέπεςαι. Αμ η ρϋμβαρη 

εκςελείςαι ρςημ Οεοιτέοεια δϋξ ή πεοιρρϊςεοχμ Διξικηςικόμ Δτεςείχμ, αομϊδιξ καθίρςαςαι 

ασςϊ πξσ θα επιλένει ξ ποξρτεϋγχμ ή ξ εμάγχμ. Οοιμ απϊ ςημ άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ ρςξ 
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Διξικηςικϊ Δτεςείξ ποξηγείςαι σπξυοεχςικά η ςήοηρη ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ ρςξ άοθοξ 205 

εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ, διατξοεςικά η ποξρτσγή απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. Δεμ 

απαιςείςαι η ςήοηρη εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ αμ αρκείςαι απϊ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ αγχγή, 

ρςξ δικϊγοατξ ςηπ ξπξίαπ δεμ ρχοεϋεςαι αίςημα ακϋοχρηπ ή ςοξπξπξίηρηπ διξικηςικήπ 

ποάνηπ ή παοάλειφηπ». 

 

4. Πηςά ρσμτχμείςαι απϊ ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη ϊςι ςϊρξ η ποξρτσγή ρςα δικαρςήοια ϊρξ και 

η διαδικαρία εμόπιξμ ασςόμ, δεμ αμαρςέλλξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ Ρϋμβαρηπ. Ρσμεπόπ, 

αμτϊςεοα ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη ξτείλξσμ μα ρσμευίζξσμ με καλή πίρςη μα εκςελξϋμ ςιπ 

σπξυοεόρειπ ςξσπ και μα αρκξϋμ ςα δικαιόμαςά ςξσπ με βάρη ςη Ρϋμβαρη καθ’ ϊλη ςη 

διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ  ποξρτσγήπ. 

 

Άοθοξ 16  

Δκποξρόπηρη Αμαδϊυξσ 

 

Ωπ Δκποϊρχπξπ ςξσ Αμαδϊυξσ για ςξ ρϋμξλξ ςηπ Ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι …………… ...........και 

αμαπληοχςήπ ςξσ Δκποξρόπξσ ξοίζεςαι …………… 

Αλλαγή ποξρόπξσ ή διεϋθσμρηπ ςξσ εκποξρόπξσ ή/ και ςξσ Αμαπληοχςή γμχρςξπξιείςαι 

γοαπςά ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή και ιρυϋει μεςά ςη γοαπςή έγκοιρη ασςήπ.  

Ξ Δκποϊρχπξπ και ξ Αμαπληοχςήπ εμεογεί κας’ εμςξλή και λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ για ϊλα 

ςα ζηςήμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη Ρϋμβαρη και είμαι ενξσριξδξςημέμξπ μα διεσθεςεί για 

λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ ξπξιαδήπξςε διατξοά ποξκϋπςει ή ρυεςίζεςαι με ςη Ρϋμβαρη, 

ρσμμεςέυξμςαπ ϊπξςε και ϊπξσ κληθεί ρε ρσμαμςήρειπ με ςα αομϊδια για ςημ παοακξλξϋθηρη 

και ςξμ έλεγυξ ϊογαμα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

 

Άοθοξ 17 

οξπξπξίηρη ςηπ Ρϋμβαρηπ  

 

Ζ Ρϋμβαρη μπξοεί μα ςοξπξπξιείςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςξ 

άοθοξ 132 ςξσ Μ.4412/16 και μεςά ςημ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ, ρϋμτχμα με ςξ 

άοθοξ 201 ςξσ ίδιξσ μϊμξσ. Ζ ςοξπξπξίηρη, θα απαιςεί ςη ρσμαίμερη και ςχμ δσξ 

αμςιρσμβαλλξμέμχμ και θα γίμεςαι εγγοάτχπ. 

Για ςημ διαρτάλιρη ςηπ ξικξμξμικήπ ιρξοοξπίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ και λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ 

σπξυοεόρειπ ςχμ άοθοχμ 130 μ.4412/2016 και 68 μ.3863/2010, ετϊρξμ ςεθεί ρε ιρυϋ μξμξθεςική 

οϋθμιρη πξσ καςαλαμβάμει σπξυοεχςικά ςημ εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, απξκλειρςικά 

ϊρξμ ατξοά ρςξμ καθξοιρμϊ ςξσ ελάυιρςξσ μϊμιμξσ καςόςαςξσ ημεοξμιρθίξσ εογαςξςευμιςόμ, η 

ρϋμβαρη ςοξπξπξιείςαι με αμςίρςξιυη αμαποξραομξγή ςηπ ρσμβαςικήπ αμξιβήπ μϊμξ καςά ςξ 

μέοξπ πξσ ατξοά ρςξ πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςιπ πάρηπ τϋρεχπ μϊμιμεπ απξδξυέπ ςχμ  

εογαζξμέμχμ και ςιπ αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ πξσ ρσμδέξμςαι με ασςέπ (εογαςικϊ κϊρςξπ). Ζ 

αμαποξραομξγή ασςή εμρχμαςόμει απξκλειρςικά ςημ επεουϊμεμη μεςαβξλή (αϋνηρη ή μείχρη)  

απϊ ςξμ υοϊμξ σπξυοεχςικήπ ιρυϋξπ ςηπ και ετϊρξμ ποξηγηθεί έγγοατη πλήοη ςεκμηοίχρη ςξσ 

ϋφξσπ ςηπ μεςαβξλήπ απϊ ςξμ αμάδξυξ και λητθεί αιςιξλξγημέμη απϊταρη απϊ ςημ Αμαθέςξσρα 

Αουή, εμό θα ακξλξσθεί και ρϋμαφη ρυεςικήπ ςοξπξπξιηςική ρϋμβαρηπ. α λξιπά ρςξιυεία ςηπ 
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ποξρτεοϊμεμηπ ςιμήπ (διξικηςικϊ κϊρςξπ, κϊρςξπ αμαλχρίμχμ, εογξλαβικϊ κέοδξπ) παοαμέμξσμ 

αμεςάβληςα.  

 

Άοθοξ 18 

Ρσμβαςικά Έγγοατα  

α ρσμβαςικά έγγοατα εομημεϋξμςαι καςά ςημ καλή πίρςη και ςα ρσμαλλακςικά ήθη και 

αλληλξρσμπληοόμξμςαι με ρκξπϊ ςημ αοςιϊςεοη και πληοέρςεοη εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και 

ςημ εναρτάλιρη ςξσ βέλςιρςξσ απξςελέρμαςξπ για ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. Ωρςϊρξ, ρε 

πεοίπςχρη αμςίταρηπ ή αρσμτχμίαπ μεςανϋ ςξσπ, εταομϊζξμςαι και ιρυϋξσμ με ςημ ρειοά 

ποξςεοαιϊςηςαπ με ςημ ξπξία παοαςίθεμςαι καςχςέοχ:  

α) Ζ Ρϋμβαρη  

β) Ζ αο. ………….…… απϊταρη καςακϋοχρηπ Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. 

γ) Ζ Διακήοσνη αο. 01/2020 

δ) Ζ ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ  

Ζ σπξβληθείρα απϊ ςξμ Αμάδξυξ ποξρτξοά και καςά ςα ρημεία πξσ δεμ καλϋπςεςαι απϊ ςιπ 

ποξδιαγοατέπ ςχμ εγγοάτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ και ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη είμαι δερμεσςική για ςξμ 

Αμάδξυξ και επ’ χτελεία ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ.  

 

Άοθοξ 19  

Γλόρρα  

 

1. Ζ Ρϋμβαρη ρσμςάυθηκε ρςημ Δλλημική γλόρρα.  

2. Όλα ςα έγγοατα και ξι εκθέρειπ πξσ ατξοξϋμ ςημ εκςέλερή ςηπ, ρσμςάρρξμςαι ρςημ 

Δλλημική γλόρρα. 

3. Ξπξιαδήπξςε γοαπςή ή ποξτξοική επικξιμχμία μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ή άλλχμ 

Τξοέχμ και Σπηοεριόμ και ςξσ Αμαδϊυξσ διενάγεςαι ρςημ Δλλημική γλόρρα.  

 

 

Άοθοξ 20 

Ιαλϊπιρςη Δταομξγή ςηπ Ρϋμβαρηπ  

 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή και ξ Αμάδξυξπ αμαγμχοίζξσμ, ϊςι δεμ είμαι ετικςϊ μα ποξβλετθξϋμ και μα 

πεοιλητθξϋμ ρςημ παοξϋρα ϊλεπ ξι πιθαμέπ πεοιπςόρειπ διεμένεχμ πξσ είμαι δσμαςϊ μα 

ποξκϋφξσμ καςά ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ, ρυεςικά με ςξ αμςικείμεμϊ ςηπ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ, ςα 

Λέοη απξδέυξμςαι απϊ κξιμξϋ ϊςι η Ρϋμβαρη θα λειςξσογήρει μεςανϋ ςξσπ ρϋμτχμα με ςημ 

καλή πίρςη και υχοίπ βλάβη ςχμ εκαςέοχθεμ δικαιχμάςχμ και σπξυοεόρεχμ και αμτϊςεοξι με 

καλή πίρςη ρσμτχμξϋμ για ςιπ εμέογειεπ πξσ απαιςξϋμςαι, ποξκειμέμξσ μα λϋμξμςαι ςσυϊμ 

διεμένειπ ή διατξοέπ.  

 

Άοθοξ 21 

Οαοαίςηρη Δικαιόμαςξπ 
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Ζ μη άρκηρη δικαιόμαςξπ απϊ κάπξιξ ρσμβαλλϊμεμξ μέοξπ δεμ θα ποέπει ρε καμία πεοίπςχρη 

μα θεχοηθεί χπ παοαίςηρη ςξσ ρσμβαλλϊμεμξσ μέοξσπ μα αρκήρει ςξ δικαίχμά ςξσ ασςϊ ρςξ 

μέλλξμ ή μα θεχοηθεί χπ αδοαμξπξίηρη ςξσ ρυεςικξϋ δικαιόμαςξπ ςξσ ρσμβαλλϊμεμξσ μέοξσπ.  

 

 

ΞΘ ΡΣΛΒΑΚΚΞΛΔΜΞΘ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ 5 – Δμιαίξ Δσοχπαψκϊ έμςσπξ ρϋμβαρηπ (Δ.Δ.Δ.Ρ.) 
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Μέπορ Ι: Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ 
και ηην αναθέηοςζα απσή ή ηον αναθέηονηα θοπέα 

 

 

 

Στοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ 

Για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τισ οποίεσ ζχει δθμοςιευτεί προκιρυξθ 

διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, οι πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται ςτο Μζροσ Ι ανακτϊνται αυτόματα, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχει 

χρθςιμοποιθκεί θ θλεκτρονικι υπθρεςία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τθ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 

/ΤΕΥΔ. Ραρατίκεται θ ςχετικι ανακοίνωςθ που δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ: 

Ρροςωρινόσ αρικμόσ προκιρυξθσ 

ςτθν ΕΕ: αρικμόσ *+, θμερομθνία *+, 

ςελίδα *+ Αρικμόσ προκιρυξθσ 

ςτθν ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][] 2020/S 060-143866 

Εάν δεν ζχει δθμοςιευκεί προκιρυξθ διαγωνιςμοφ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι αν δεν υπάρχει υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εκεί, θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα είναι δυνατι θ 

αδιαμφιςβιτθτθ ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ (π.χ. παραπομπι ςε 

δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο) 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο: 

(π.χ. www.promitheus. 

gov.gr/*ΑΔΑΜ Ρροκιρυξθσ 

ςτο ΚΘΜΔΘΣ+) 

Στθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται δθμοςίευςθ γνωςτοποίθςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ παρακαλείςτε να παράςχετε άλλεσ πλθροφορίεσ με τισ οποίεσ κα 

είναι δςναηή η αδιαμθιζβήηηηη ηαςηοποίηζη ηηρ διαδικαζίαρ ζύνατηρ δημόζιαρ 

ζύμβαζηρ. 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςησ (ΕΕΕ) / Συποποιημζνο Ζντυπο 

Τπεφθυνησ Δήλωςησ (ΣΕΤΔ) 
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Σαςηόηηηα ηος αγοπαζηή 

Επίζημη ονομαζία: 
Αποκενηπυμένη Διοίκηζη Μακεδονίαρ - Θπάκηρ — 

Διεύθςνζη Οικονομικού 

Α.Φ.Μ., εθόζον ςπάπσει: 997612629 
Δικηςακόρ ηόπορ (εθόζον 
ςπάπσει): http://www.damt.gov.gr 
Πόλη: Θεζζαλονίκη 
Οδόρ και απιθμόρ: Καθηγηηή Ρυζζίδη 11 
Τασ. κυδ.: 54655 
Απμόδιορ επικοινυνίαρ: Ελένη Αβπαμίδος 
Τηλέθυνο: 2313309151 
θαξ: 2310424346 
Ηλ. ηασ/μείο: helavra@damt.gov.gr 
Χώπα: GR 

Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ  

Σίηλορ: Διακήπςξη 1/20 παποσή ςπηπεζιών καθαπιόηηηαρ ζε κηίπια ηηρ Α.Δ.Μ.-Θ. ζε 

ένδεκα πεπιθεπειακέρ ενόηηηερ (πλην ηηρ Π.Ε. Θεζζαλονίκηρ) για διάζηημα 

δεκαεξαμήνος (επηέμβπιορ 2020-Δεκέμβπιορ 2021)  

Σύνηομη πεπιγπαθή: 
ΑΝΟΘΚΣΟ ΜΕΘΟΔΟΣΘΚΟ ΔΘΑΓΩΝΘΜΟ (ΑΝΩ ΣΩΝ ΟΡΘΩΝ) ΓΘΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ 

ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΚΑΘΑΡΘΜΟΤ ΣΩΝ ΚΣΗΡΘΩΝ ΠΟΤ ΣΕΓΑΖΟΝΣΑΘ ΟΘ 

ΤΠΗΡΕΘΕ ΣΗ Α.Δ.Μ.Θ. Ε 11 Π.Ε. (ΕΚΣΟ Π.Ε. ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ) ΓΘΑ ΥΡΟΝΘΚΟ 

ΔΘΑΣΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΘ ΜΗΝΩΝ 

Απιθμόρ αναθοπάρ απσείος πος αποδίδεηαι ζηον θάκελο από ηην 

αναθέηοςζα απσή ή ηον αναθέηονηα θοπέα (εάν ςπάπσει): 1/20 

Μέπορ ΙΙ: Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηον οικονομικό θοπέα  

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Επωνυμία: 

Οδόσ και αρικμόσ: 

Ταχ. κωδ.: 

Ρόλθ: 

Χϊρα: 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι επικοινωνίασ: 

Θλ. ταχ/μείο: 

Τθλζφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον υπάρχει): 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ; Ναι / 

Πχι 

http://www.damt.gov.gr/
mailto:helavra@damt.gov.gr
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Ο ΟΦ αποτελεί προςτατευόμενο εργαςτιριο 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ αποκλειςτικότθτα: ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

προςτατευόμενο εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ» ι προβλζπει τθν εκτζλεςθ 

ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ απαςχόλθςθσ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ροιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων;% 

Εφόςον απαιτείται, ορίςτε τθν κατθγορία ι τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ ανικουν οι ενδιαφερόμενοι 

εργαηόμενοι με αναπθρία ι μειονεξία 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε Εκνικό Σφςτθμα (Ρρο)Επιλογισ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό *π.χ. βάςει 

εκνικοφ ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ+; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 

πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

- 

Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και κατά περίπτωςθ, τθν 

κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο 

Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

Ναι / Πχι 
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Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 

ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε 

οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; 

Ναι / Πχι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

O ΟΦ ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία μαηί με άλλουσ Οικονομικοφσ Φορείσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ από κοινοφ με άλλουσ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ (ςυντονιςτισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα...): 

- 

Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ: 

- 
Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

Τμιματα που ςυμμετάςχει ο ΟΦ 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ ι των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ φορζασ 

επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 
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Απάντθςθ: 
- 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα #1 Πνομα: 

Επϊνυμο: 

Θμερομθνία γζννθςθσ: 

Τόποσ γζννθςθσ: 

Οδόσ και αρικμόσ: 

Ταχ. κωδ.: 

Ρόλθ: 

Χϊρα: 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχ/μείο: 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα: 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να 

ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και ςτα (τυχόν) 

κριτιρια και κανόνεσ που κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Πνομα τθσ οντότθτασ 
- 

Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 
- 

Τφποσ ταυτότθτασ 
- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο 

οικονομικόσ φορζασ 

Δεν βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει οποιοδιποτε τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Πνομα τθσ οντότθτασ 
- 

Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 
- 

Τφποσ ταυτότθτασ 
- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Μέπορ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειζμού  

Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ βάςει των εκνικϊν διατάξεων για τθν 

εφαρμογι των λόγων που ορίηονται ςτο άρκρο 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ: 

Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 



ΑΔΑ: 6ΕΤΡΟΡ1Υ-ΕΔΘ



 

Διακιρυξθ 1/20 παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτασ ςε κτίρια τθσ Α.Δ.Μ.-Θ. ςε ζνδεκα περιφερειακζσ 
ενότθτεσ (πλθν τθσ Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ) για διάςτθμα δεκαεξαμινου (Σεπτζμβριοσ 2020-Δεκζμβριοσ 2021) 

Σελίδα 93 από 109 

 

 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
- 

Διαφκορά 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 

Λόγοσ(-οι) 
- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 
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Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Απάτθ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 
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Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 

Λόγοσ(-οι) 
- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ 
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Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
.. 

Λόγοσ(-οι) 
- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

 

Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

Ζχει ο ίδιοσ ο οικονομικόσ φορζασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο το οποίο είναι μζλοσ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό καταδικαςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ για ζναν από τουσ 

λόγουσ που παρατίκενται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο, θ οποία ζχει εκδοκεί πριν από πζντε 

ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ αποκλειςμοφ που 

εξακολουκεί να ιςχφει; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
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.. 

Λόγοσ(-οι) 
- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

- 
Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: 

Καταβολι φόρων 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων, 

τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 
- 

Ενεχόμενο ποςό 

 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: Ναι / 

Πχι 

Διευκρινίςτε: 

- 
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Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 

οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων 

τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό 

για τθν καταβολι τουσ; 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; Ναι 

/ Πχι 

.. 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται 

απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

 

Καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ 

μζλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα 

εγκατάςταςθσ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποςό 

 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: Ναι / 

Πχι 

Διευκρινίςτε: 

- 
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Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 

οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων 

τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό 

για τθν καταβολι τουσ; 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; Ναι 

/ Πχι 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται 

απευκείασ ςε αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του περιβαλλοντικοφ δικαίου 
Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ δικαίου; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 
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Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του κοινωνικοφ δικαίου 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

κοινωνικοφ δικαίου; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του εργατικοφ δικαίου 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ του 

εργατικοφ δικαίου; 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
- 
 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι  

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ρτϊχευςθ 

Ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ; 

Απάντηςη: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων 

ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 

Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ φορζασ ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ; 

Απάντηςη: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 
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Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων 

ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 

Ζχει υπαχκεί ο οικονομικόσ φορζασ ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ; Απάντηςη: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων 

ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ανάλογθ κατάςταςθ προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από 

παρόμοια διαδικαςία προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 
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Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων 

ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο 

Tελεί ο οικονομικόσ φορζασ υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το 

δικαςτιριο; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων 

ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 

Ζχουν αναςταλεί οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ του οικονομικοφ φορζα; 
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Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων 

ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ 

δυνατότθτα παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Απάντηςη: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 
Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Συμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 
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Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Σφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ραροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ ςτθν 

ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ; 
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Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ρρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ 

Ζχει υποςτεί ο οικονομικόσ φορζασ πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι 

επιβολι αποηθμιϊςεων ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ με τθν εν λόγω προθγοφμενθ 

ςφμβαςθ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναι / Πχι 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Ψευδείσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ πλθροφοριϊν, ανικανότθτα υποβολισ δικαιολογθτικϊν, 

απόκτθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν 
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Ο οικονομικόσ φορζασ επιβεβαιϊνει ότι: α) ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων 

κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των 

λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, β) ζχει αποκρφψει τισ 

πλθροφορίεσ αυτζσ, γ) δεν ιταν ςε κζςθ να υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα 

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα, και δ) 

ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να 

παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν 

ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ; 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / 

Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 
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Μέπορ IV: Κπιηήπια επιλογήρ  

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα 

ςτθ ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 

/γνωςτοποίθςθ. 

Εγγραφι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα 

XI τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ μπορεί 

να οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 

παράρτθμα αυτό. 

Απάντθςθ: 

Ναι / Πχι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 
Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Εγγραφι ςτο ςχετικό εμπορικό μθτρϊο 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά εμπορικά μθτρϊα που 

τθροφνται ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισ του, όπωσ περιγράφεται ςτο παράρτθμα 

XI τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ μπορεί 

να οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο 

παράρτθμα αυτό. 

Απάντθςθ: 
Ναι / Πχι 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναι / Πχι 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 
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Λήξη  

Μζροσ VΙ: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με 

τα μζρθ II ζωσ V ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε 

περίπτωςθ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων 

που αναφζρονται, εκτόσ εάν: 

α) Θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 

μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν *υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει 

τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 

ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει+ ι 

 

β) Από τισ 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με τθν εκνικι εφαρμογι του άρκρου 59 

παράγραφοσ 5 δεφτερο εδάφιο τθσ οδθγίασ 2014/24/ΕΕ), θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν ανακζτουςα αρχι ι τον 

ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο Μζροσ Ι, ενότθτα Α, προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν που ζχουν υποβλθκεί ςτο Μζροσ ΙΙΙ και το Μζροσ 

IV του παρόντοσ Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ για τουσ ςκοποφσ τθσ διαδικαςίασ 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όπωσ κακορίηεται ςτο Μζροσ Ι. 

 

Θμερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι απαιτείται, υπογραφι(-ζσ): 

Θμερομθνία 

Τόποσ 

Υπογραφι 

 

 



ΑΔΑ: 6ΕΤΡΟΡ1Υ-ΕΔΘ


		2020-03-27T07:36:58+0200
	ELENI AVRAMIDOU
	AKRIVES ANTIGRAFO


		2020-03-30T09:45:42+0300
	Athens




