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Οοξωπξλξγιρμϊπ 
Σοιακϊριεπ δέκα επςά υιλιάδεπ εμμιακϊρια ενήμςα δϋξ 
εσοό και είκξρι ένι λεπςά (317.962,26€) υχοίπ ΤΟΑ 
(391.093,58€ με ΤΟΑ 23%) 

Ζμεοξμημία Απξρςξλήπ ποξπ Δημξρίεσρη ρςημ 
επίρημη ετημεοίδα ςχμ Δσοχπαψκόμ 
Ιξιμξςήςχμ: 

12/05/2015 

Ζμεοξμημία δημξρίεσρηπ ρςξ ΤΔΙ: 13/05/2015 

Ζμεοξμημία Δημξρίεσρηπ ρςξμ Ζμεοήριξ 
Δθμικϊ ϋπξ: 

13/05/2015 

Ζμεοξμημία Δημξρίεσρηπ ρςξμ Ζμεοήριξ 
Μξμαουιακϊ ϋπξ:  

13/05/2015 

Αμαθέςξσρα Αουή: Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ 

Διαδικςσακή Οϋλη Διεμέογειαπ Ζλεκςοξμικξϋ 
Διαγχμιρμξϋ: 

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

 

Ζμεοξμημία και όοα Έμαονηπ Σπξβξλήπ 
Οοξρτξοόμ: 

02/06/2015     10:00 

Ιαςαληκςική Ζμεοξμημία και όοα Σπξβξλήπ 
Οοξρτξοόμ: 

22/06/2015     14:00 

Ζμεοξμημία Απξρτοάγιρηπ Οοξρτξοόμ: 29/06/2015 
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ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 
ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 
ΛΖΛΑ ΡΣΜΞΠΘΑΙΩΜ ΡΑΗΛΩΜ 
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Ξ ΓΔΜΘΙΞΡ ΓΠΑΛΛΑΔΑΡ ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖΡ ΔΘΞΘΙΖΡΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 
 
 

 
1. ΜΞΛΘΙΞ ΟΚΑΘΡΘΞ 

 

Α) Οι διαςάνειπ: 

 

1. Ιαμξμιρμϊπ (ΔΔ) αο. 1336/2013 ςηπ Δπιςοξπήπ ςηπ 13ηπ Δεκεμβοίξσ 2013 για ςημ ςοξπξπξίηρη ςχμ 

ξδηγιόμ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ 2004/17/ΔΙ, 2004/18/ΔΙ και 

2009/81/ΔΙ ϊρξμ ατξοά ςα καςόςαςα ϊοια εταομξγήπ ςξσπ καςά ςιπ διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ 

ρσμβάρεχμ 

2. Μ.4257/14 (ΤΔΙ 93 Α/14-04-2014) «Δπείγξσρεπ οσθμίρειπ αομξδιϊςηςαπ Τπξσογείξσ 

Δρχςεοικόμ» 

3. Μ.4250/14 (ΤΔΙ 74 Α/26-03-2014-Διξοθ.ρταλμ. Ρςξ ΤΔΙ 111 Α/7-5-14) «Διξικηςικέπ 

Απλξσρςεϋρειπ – Ιαςαογήρειπ, σγυχμεϋρειπ Μξμικόμ Ποξρόπχμ και Τπηοεριόμ ςξσ Δημξρίξσ 

Σξμέα – Σοξπξπξίηρη Διαςάνεχμ ςξσ π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λξιπέπ οσθμίρειπ» 

4. Μ.4254/14 (ΤΔΙ 85 Α/07-04-2014) «Λέςοα ρςήοινηπ και αμάπςσνηπ ςηπ ελλημικήπ ξικξμξμίαπ ρςξ 

πλαίριξ εταομξγήπ ςξσ μ. 4046/2012 και άλλεπ διαςάνειπ» 

5. Μ.4281/14 (ΤΔΙ 160 Α/08082014) «Λέςοα ρςήοινηπ και αμάπςσνηπ ςηπ ελλημικήπ ξικξμξμίαπ, 

ξογαμχςικά θέμαςα Τπξσογείξσ Οικξμξμικόμ και άλλεπ διαςάνειπ» 

6. Μ.4270/14 (ΤΔΙ 143 Α/28-06-2014) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ (εμ-

ρχμάςχρη ςηπ Οδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) - δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ διαςάνειπ» 

7. N. 4155/13 (ΤΔΙ 120 Α/29-5-2013) «Δθμικϊ ϋρςημα Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ σμβάρεχμ και 

άλλεπ διαςάνειπ» 

8. Μ. 4013/2011 (ΤΔΙ Α΄204/2011) «ϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ και 

Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ σμβάρεχμ – Αμςικαςάρςαρη ςξσ έκςξσ κεταλαίξσ 

ςξσ Μ.3588/2007 (πςχυεσςικϊπ κόδικαπ) – Ποξπςχυεσςική διαδικαρία ενσγίαμρηπ και άλλεπ 

διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει  

9. Μ. 3886/10 (ΤΔΙ 173 Α/30-9-2010) «Δικαρςική ποξρςαρία καςά ςη ρϋμαφη δημϊριχμ ρσμβάρεχμ 

- Δμαομϊμιρη ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ με ςημ Οδηγία 89/665/ΔΟΙ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 21ηπ 

Θξσμίξσ 1989 (L 395) και ςημ Οδηγία 92/13/ΔΟΙ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 25ηπ Υεβοξσαοίξσ 1992 (L 

76), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκαμ με ςημ Οδηγία 2007/66/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ 

σμβξσλίξσ ςηπ 11ηπ Δεκεμβοίξσ 2007 (L 335) 

10. Μ. 3871/2010 (ΤΔΙ Α’ 141/2010) «Δημξριξμξμική Διαυείοιρη και Δσθϋμη» 

11. Μ. 3861/2010 (ΤΔΙ Α’ 112/2010) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ µε ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη μϊµχμ 

και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ 

«Ποϊγοαµµα Διαϋγεια» και άλλεπ διαςάνειπ» 

12. Μ. 3852/2010 (ΤΔΙ Α' 87/2010) «Μέα Αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ - Ποϊγοαμμα Ιαλλικοάςηπ» 

13. Μ. 3548/2007 (ΤΔΙ Α’ 68/2007) «Ιαςαυόοηρη δημξριεϋρεχμ ςχμ τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ ρςξ 

μξμαουιακϊ και ςξπικϊ Σϋπξ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει με ςξ Μ. 

3801/2009 (ΥΔΙ A’ 163/2009) «Ρσθμίρειπ θεμάςχμ ποξρχπικξϋ με ρϋμβαρη εογαρίαπ ιδιχςικξϋ 

δικαίξσ αξοίρςξσ υοϊμξσ και άλλεπ διαςάνειπ ξογάμχρηπ και λειςξσογίαπ ςηπ Δημϊριαπ Διξίκηρηπ 

Σοξπξπξιήρειπ επεμδσςικόμ μϊμχμ και άλλεπ διαςάνειπ» 

14. Μ. 3310/2005 (ΤΔΙ Α’ 30/2005) «Λέςοα για ςη διαρτάλιρη ςηπ διατάνειαπ και ςημ απξςοξπή 

καςαρςοαςηγήζεχμ καςά ςη διαδικαρία ρϋναφηπ δημξρίωμ ρσμβάρεχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και 

ιρυϋει με ςξ Μ. 3414/2005 (ΥΔΙ A’ 279/2005) «Σοξπξπξίηρη ςξσ Μ.3310/2005 “Λέςοα για ςη 

διαρτάλιρη ςηπ διατάμειαπ και ςημ απξςοξπή καςαρςοαςηγήρεχμ καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ 

δημξρίχμ ρσμβάρεχμ”» 
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15. Μ. 2859/2000 (ΤΔΙ Α’ 248/2000) «Ιϋοχρη Ιόδικα Υ.Π.Α.», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει με 

ςξ Μ. 3842/2010 (ΥΔΙ Α’ 58/2010) «Απξκαςάρςαρη τξοξλξγικήπ δικαιξρϋμηπ, αμςιμεςόπιρη ςηπ 

τξοξδιατσγήπ και άλλεπ διαςάνειπ» 

16. Μ.2741/99 (ΤΔΙ Α’ 199/1999)  άοθοξ 8 «Δμιαίξπ  Υξοέαπ  Δλέγυξσ  Σοξτίμχμ, άλλεπ οσθμίρειπ  

θεμάςχμ αομξδιϊςηςαπ ςξσ Τπξσογείξσ Αμάπςσνηπ» 

17. Μ. 2286/1995 (ΤΔΙ Α' 19/1995) «Ποξμήθειεπ ςξσ δημϊριξσ ςξμέα και οσθμίρειπ ρσματόμ 

θεμάςχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

18. Μ. 2362/1995 (ΤΔΙ Α' 247/1995) «Δημξρίξσ Κξγιρςικξϋ, ελέγυξσ ςχμ δαπαμόμ ςξσ Ιοάςξσπ και 

άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

19. Ο.Δ. 113/10 (ΤΔΙ 194 Α/22-11-2010-Διξοθ.ρταλμ. Ρςξ ΤΔΙ 209 Α/10-12-2010) «Αμάληφη 

σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ Διαςάκςεπ» 

20. Ο.Δ. 142/2010 (ΤΔΙ Α' 235/2010) «Οογαμιρμϊπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – 

Ηοάκηπ» 

21. Ο.Δ. 118/2007 (ΤΔΙ Α’ 150/2007) «Ιαμξμιρμϊπ Ποξμηθειόμ Δημξρίξσ»  

22. Ο.Δ. 60/2007 (ΤΔΙ Α’ 64/2007) Ποξραομξγή ςηπ Δλλημικήπ Μξμξθερίαπ ρςιπ διαςάνειπ ςηπ 

Οδηγίαπ 2004/18/ΔΙ «πεοί ρσμςξμιρμξϋ ςχμ διαδικαριόμ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ έογχμ, 

ποξμηθειόμ και σπηοεριόμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ Οδηγία 2005/51/ΔΙ ςηπ Δπιςοξπήπ και 

ςημ Οδηγία 2005/75/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 16ηπ Μξεμβοίξσ 

2005  

23. Ο.Δ. 166/2003 (ΤΔΙ Α’ 138/2003) Ποξραομξγή ςηπ Δλλημικήπ Μξμξθερίαπ ρςιπ διαςάνειπ ςηπ 

Οδηγίαπ 2000/35/ΔΙ για ςημ καςαπξλέμηρη ςχμ καθσρςεοήρεχμ πληοχμόμ ρςιπ εμπξοικέπ 

ρσμαλλαγέπ. 

 

Β) Οι απξτάρειπ: 

 

1. Ο.Σ.Ρ. 4/6-2-2015 (ΤΔΙ Α’ 24/2015) «Απξδξυή παοαιςήρεχμ Γεμικόμ Γοαμμαςέχμ ςχμ 
Απξκεμςοχμέμχμ Διξικήρεχμ ςξσ Ιοάςξσπ, απαλλαγή απϊ ςα καθήκξμςα ςξσπ και διξοιρμϊπ μέχμ 
Γεμικόμ Γοαμμαςέχμ ρςιπ Απξκεμςοχμέμεπ Διξικήρειπ ςξσ Ιοάςξσπ»  

2. Σ.Α. . 12179/14 (ΤΔΙ – 1893 Β/11-7-2014) «Ιαθξοιρμϊπ ημεοήριχμ και εβδξμαδιαίχμ μξμαουια-
κόμ και ςξπικόμ ετημεοίδχμ πξσ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα καςαυόοιρηπ δημξριεϋρεχμ ςχμ τξοέχμ 
ςξσ Δημξρίξσ» 

3. Σ.Α. 9814/17-5-2013 (ΤΔΙ Β’ 1222/2013) πεοί «Ιαθξοιρμξϋ ημεοήριχμ και εβδξμαδιαίχμ 

μξμαουιακόμ και ςξπικόμ ετημεοίδχμ πξσ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα καςαυόοηρηπ δημξριεϋρεχμ ςχμ 

τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

4. Σ.Α. Ο1/3306 (ΤΔΙ 1789 Β/12-11-2010) πεοί «Δναίοερηπ ποξμηθειόμ απϊ ςημ έμςανη ςξσπ ρςξ 

Δμιαίξ Ποϊγοαµµα Ποξμηθειόμ (Δ.Π.Π.)» 

5. Σ.Α. 35130/739/09-08-2010 (ΤΔΙ Β’ 1291/2010) πεοί «Αϋνηρηπ ςχμ υοημαςικόμ πξρόμ ςξσ 

άοθοξσ 83 παο. 1 ςξσ Μ. 2362/1995 για ςη ρϋμαφη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ πξσ ατξοξϋμ ποξμήθεια 

ποξψϊμςχμ, παοξυή σπηοεριόμ ή εκςέλερη έογχμ» 

6. Σ.Α.  Ο1/3305/10 (ΤΔΙ 1789 Β/12-11-2010) «ϋμαφη, εκςέλερη και διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ ρσμ-

βάρεχμ ποξμηθειόμ, κας’ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςξσ άοθοξσ 2 (παο. 5, 12, 13 και 16) ςξσ Μ. 

2286/95» 

7. Ι.Σ.Α. 16757/28.07.2003 (ΤΔΙ Β’ 1132/ 2003) για ςη «οϋθμιρη ςξσ ςοϊπξσ είρποανηπ και 

διαυείοιρηπ απϊ ςα Πεοιτεοειακά Σαμεία Αμάπςσνηπ ςχμ ερϊδχμ απϊ μιρθόμαςα πξσ ποξέουξμςαι 

απϊ ςξσπ υεοραίξσπ σμξοιακξϋπ ςαθμξϋπ» 

8. Αο. 99386/06-11-2014 (ΤΔΙ 3105/Β΄/18-11-2014) με θέμα: «Αμάθερη άρκηρηπ αομξδιξςήςχμ ρε 

ξογαμικέπ μξμάδεπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ και παοξυή 

ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατήπ ποάνεχμ και εγγοάτχμ «Λε εμςξλή Γεμικξϋ Γοαμμαςέα» ρςξσπ 

ποξψρςαμέμξσπ ςχμ ξογαμικόμ μξμάδχμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ –Ηοάκηπ»  

9. Απϊταρη 337/2014 ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ ρσμβάρεχμ (ΙΑΣΔΤΗΤΜΣΖΡΘΑ 

ΟΔΖΓΘΑ 5) 
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10. Απϊταρη 338/2014 ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ ρσμβάρεχμ (ΙΑΣΔΤΗΤΜΣΖΡΘΑ 

ΟΔΖΓΘΑ 6) 

11. To ποξχςξγέπ αίςημα «Παοξυή σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ρςξσπ σμξοιακξϋπ ςαθμξϋπ 

Δσζόμχμ, Ποξμαυόμα και Ιήπχμ – Ιαρςαμέχμ –Οομέμιξ» με αο. Ληςοόξσ 15REQ002736847 

12. Σημ με αοιθμ. Απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ ξίκ.32086/28-04-2015 (ΑΔΑ: ΩΜΙ8ΟΡ1Τ-5ΦΤ) (ΑΔΑΛ: 15REQ002750745 

2015-05-05) πεοί «Έγκοιρηπ δαπάμηπ παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ςχμ κςιοιακόμ 

εγκαςαρςάρεχμ ςχμ σμξοιακόμ ςαθμόμ Δσζόμχμ, Ποξμαυόμα και Ιήπχμ – Ιαρςαμέχμ –

Οομέμιξ για ςημ υοξμική πεοίξδξ απϊ 01-07-2015 έχπ 31-12-2016». 

 

Γ)  Ζ αο. 117/2009 γμχμξδϊςηρη ςξσ Μξμικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςξσ Ιοάςξσπ, η ξπξία έςσυε απξδξυήπ απϊ 

ςξμ αομϊδιξ Ττσπξσογϊ Αμάπςσνηπ και ρϋμτχμα με ςημ ξπξία η ασςεπάγγελςη αμαζήςηρη 

δικαιξλξγηςικόμ, δεμ εταομϊζεςαι ρε διαγχμιρςικέπ διαδικαρίεπ.   

 

 

 

    Ο Π Ξ Ι Ζ Π Σ Ρ Ρ Ξ Σ Λ Δ 

 

    Αμξικςϊ ηλεκςοξμικϊ μειξδξςικϊ διαγχμιρμϊ με ρτοαγιρμέμεπ ποξρτξοέπ για ςημ επιλξγή 

αμαδϊυξσ ή αμαδϊυχμ παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ (CPV 90911200-8) για ςημ κάλσφη 

ςχμ αμαγκόμ ςχμ σμξοιακόμ ςαθμόμ: α) Δσζόμχμ, β) Ποξμαυόμα και γ) Ιήπχμ – 

Ιαρςαμέχμ- Oομεμίξσ υχοικήπ αομξδιϊςηςαπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, 

για ςξ διάρςημα απϊ 01.07.2015 – 31.12.2016). Ο ρσμξλικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ είμαι ςοιακϊριεπ 

εμεμήμςα μία υιλιάδεπ  εμεμήμςα ςοία εσοό και πεμήμςα ξκςό λεπςά (391.093,58€) 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ αμαλξγξϋμςξπ Τ.Ο.Α. 23%, ςοιακϊριεπ δέκα επςά υιλιάδεπ 

εμμιακϊρια ενήμςα δϋξ εσοό και είκξρι ένι λεπςά (317.962,26 €) υχοίπ Τ.Ο.Α.  

Ξ ρσμξλικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ καςαμέμεςαι αμά Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ χπ ενήπ:  

(α) για ςιπ κςηοιακέπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ, ρσμξλική 

ποξωπξλξγιρθείρα δαπάμη εκαςϊμ είκξρι μία υιλιάδεπ ςοιακϊρια ξκςό εσοό και ενήμςα ένι 

λεπςά (121.308,66 €) υχοίπ Τ.Ο.Α., εκαςϊμ ραοάμςα εμμέα υιλιάδεπ και διακϊρια εμμέα 

εσοό και ενήμςα πέμςε λεπςά (149.209,65€) με Τ.Ο.Α. 23%,  

(β) για ςιπ κςηοιακέπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Οοξμαυόμα, ρσμξλική 

ποξωπξλξγιρθείρα δαπάμη ραοάμςα εμμέα υιλιάδεπ και πεμςακϊρια εσοό (49.500,00€) 

υχοίπ ΤΟΑ, ενήμςα υιλιάδεπ και ξκςακϊρια ξγδϊμςα πέμςε εσοό (60.885,00€) με ΤΟΑ 23%. 

(γ) για ςιπ κςηοιακέπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Ιήπχμ – Ιαρςαμέχμ- 

Ξομέμιξσ ρσμξλική ποξωπξλξγιρθείρα δαπάμη εκαςϊμ ραοάμςα επςά υιλιάδεπ εκαςϊμ 

πεμήμςα ςοία εσοό και ενήμςα λαπςά (147.153,60€) υχοίπ Τ.Ο.Α., εκαςϊμ ξγδϊμςα υιλιάδεπ  

εμμιακϊρια εμεμήμςα ξκςό εσοό και εμεμήμςα ςοία λεπςά (180.998,93€) με Τ.Ο.Α 23%.  

 

2. ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ 

Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ (Α.Δ.Λ. – Η.) (αομϊδια σπηοερία: Διεϋθσμρη 

Οικξμξμικξϋ, Σμήμα Ποξμηθειόμ & Διαυείοιρηπ Τλικξϋ), πξσ εδοεϋει ρςη Ηερραλξμίκη, Ιαθ. Ρχρίδη 

11, Σ.Ι. 54 008, Ηερραλξμίκη. 
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3. ΞΟΞΡ - ΥΠΞΜΞΡ ΔΘΔΜΔΠΓΔΘΑΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
 
 

          Διαδικςσακή πϋλη www.promitheus.gov.gr ςξσ Δ..Ζ.ΔΖ.. 
 

Λεςά ςημ παοέλεσρη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ και όοαπ, δεμ σπάουει η δσμαςϊςηςα σπξβξλήπ 
ποξρτξοάπ ρςξ ϋρςημα.  
 
Ο υοϊμξπ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ και ξπξιαδήπξςε ηλεκςοξμική επικξιμχμία, μέρχ ςξσ 
ρσρςήμαςξπ, βεβαιόμεςαι ασςϊμαςα απϊ ςξ ρϋρςημα με σπηοερίεπ υοξμξρήμαμρηπ, ρϋμτχμα με ςα 
ξοιζϊμεμα ρςημ παοαγο. 3 ςξσ άοθοξσ 6ςξσ Μ. 4155/13 και ςξ άοθοξ 6 ςηπ ΤΑ Π1/2390/16-10-2013. 
«Σευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξϋ σρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ 
Δημξρίχμ σμβάρεχμ (Δ..Ζ.ΔΖ..)». 
 
 

4. ΥΠΖΛΑΞΔΞΖΡΖ 

 
Ζ δαπάμη για ςημ καθαοιϊςηςα ςχμ κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ςχμ σμξοιακόμ ςαθμόμ, ςχμ 
ξπξίχμ ςη διαυείοιρη έυει η Διεϋθσμρη Οικξμξμικξϋ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - 
Ηοάκηπ, θα βαοϋμει ςα έρξδα ςηπ παο.3 ςξσ άοθοξσ 9 ςξσ Μ.2647/1998 (ΥΔΙ Α’ 237/1998), 

ρϋμτχμα με ςημ αο.ξικ  ξίκ.32086/28-04-2015 (ΑΔΑ: ΩΜΙ8ΟΡ1Τ-5ΦΤ) (ΑΔΑΛ: 15REQ002750745 

2015-05-05) απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Α.Δ.Λ.-Η. πεοί «Έγκοιρηπ δαπάμηπ παοξυήπ 

σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ςχμ κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ςχμ σμξοιακόμ ςαθμόμ Δσζόμχμ, 
Ποξμαυόμα και Ιήπχμ – Ιαρςαμέχμ - Οομέμιξσ». 

 

5. ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
 
 

Αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ είμαι η αμάθερη σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ ςχμ κςιοίχμ πξσ 
ρςεγάζξμςαι ξι Τπηοερίεπ ςχμ σμξοιακόμ ςαθμόμ Δσζόμχμ, Ποξμαυόμα και Ιήπχμ – Ιαρςαμέχμ - 
Οομέμιξσ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ.  
 

Ιοιςήοιξ καςακϋοχρηπ θα είμαι η υαµηλϊςεοη ςιµή ρε εσοό σπξλξγιζϊµεμη ρε µημιαία 
βάρη για ςημ παοξυή σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ ςχμ  παοαπάμχ κςιοίχμ. 
 
Ζ ποξρτεοϊμεμη ςιμή δεμ ποέπει μα σπεοβαίμει (επι πξιμή απξκλειρμξϋ) ςιπ ςιμέπ αμα 

Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ ϊπχπ ασςέπ εμταμίζξμςαι ρςξμ κάςχθι πίμακα. 

 

Α.Α. ΡΣΜΞΠΘΑΙΞΡ ΡΑΗΛΞΡ ΟΞΡΞ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ  ΟΞΡΞ ΛΔ ΤΟΑ 23% 

1 ΔΣΕΩΜΩΜ 6.739,34 8.289,40 

2 ΟΠΞΛΑΥΩΜΑ 2.750,00 3.382,50 

3 ΙΖΟΩΜ-ΙΑΡΑΜΔΩΜ-ΞΠΛΔΜΘΞΣ 8.175,12 10.055,40 

 
 
Δπιρημαίμεςαι ϊςι: 
(α) Οι ρσμμεςέυξμςεπ δϋμαςαι μα επιρκετθξϋμ ςξσπ υόοξσπ όρςε μα διαπιρςόρξσμ και μα 
σπξλξγίρξσμ ςξ ρσμξλικϊ εμβαδϊμ ςξσπ. 
β) Σσυϊμ απξκλίρειπ ςχμ ποαγμαςικόμ εμβαδόμ απϊ ςιπ ποξρδιξοιρθείρεπ ςιμέπ δε ρσμεπάγεςαι 
επαϋνηρη ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ εογξλαβίαπ και ρσμεπόπ ξϋςε ςηπ αμξιβήπ. 
 

Ξι διαγχμιζϊμεμξι μπξοξϋμ μα σπξβάλξσμ ποξρτξοέπ για έμαμ, για πεοιρρϊςεοξσπ  ή 
και για ςξ ρϋμξλξ ςχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ,  ρϋμτχμα με ςξμ κάςχθι πίκακα:  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ξ ρσμξλικϊ πξρϊ ςηπ ποξρτξοάπ (για ϊλξ ςξ υοξμικϊ διάρςημα) αμα Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ,  δεμ 
ποέπει μα σπεοβαίμει ςξ ρσμξλικϊ πξρϊ αμά Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ ρϋμτχμα με ςξ κάςχθι πίμακα. 

 
ΟΘΜΑΙΑΡ : Για ςξ υοξμικϊ διάρςημα απϊ 1-07-2015 έχπ 31-12-2016 
 

Α.Α. ΡΣΜΞΠΘΑΙΞΡ ΡΑΗΛΞΡ ΟΞΡΞ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ  ΟΞΡΞ ΛΔ ΤΟΑ 23% 

1 ΔΣΕΩΜΩΜ 121.308,66 149.209,65 

2 ΟΠΞΛΑΥΩΜΑ 49.500,00 60.885,00 

3 ΙΖΟΩΜ-ΙΑΡΑΜΔΩΜ-ΞΠΛΔΜΘΞΣ 147.153,60 180.998,93 

 ΡΣΜΞΚΑ 317.962,26 391.093,58 
 
 
Δεμ επιςοέπξμςαι ξι εμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ και ξι αμςιποξρτξοέπ. 
ημειόμεςαι ϊςι ςα σλικά καθαοιρμξϋ βαοϋμξσμ ςξμ αμάδξυξ και πεοιγοάτξμςαι ρςξμ καςχςέοχ 

πίμακα: 

 

Α/Α ΔΘΔΞΡ 

1 Φλχοίμη 

2 Τγοϊ καθαοιρμξϋ παςόμαςξπ 

3 Τγοϊ καθαοιρμξϋ ςζαμιόμ 

4 ακξϋλεπ απξοοιμμάςχμ 

5 ακξϋλεπ για καλάθια γοατείξσ 

6 κξϋπεπ 

7 τξσγγαοίρςοεπ μεγάλεπ 

8 Ιαθαοιρςικϊ αλάςχμ 

9 Ιαθαοιρςικϊ λεκάμηπ ςξσαλέςαπ 

10 Φαοςί σγείαπ 

11 Ιοεμξράπξσμξ 

 
 

Ο διαγχμιρμϊπ θα ποαγμαςξπξιηθεί με υοήρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ σρςήμαςξπ 

Ζλεκςοξμικόμ  Δημξρίχμ σμβάρεχμ (ΔΖΔΖ) μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ  

www.promitheus.gov.gr ςξσ ρσρςήμαςξπ. 

  Οι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ηλεκςοξμικά, μέρχ ςηπ 

διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr, ςξσ Δ..Ζ.ΔΖ.., μέυοι ςημ καςαληκςική 

http://www.promitheus.gov.gr/


ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 

ΔΣΥΞΡ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΞΣ ΑΜΞΘΙΞΣ ΔΘΔΗΜΖ ΛΔΘΞΔΞΘΙΞΣ  ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΓΘΑ ΖΜ ΑΜΑΗΔΡΖ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ 
ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΩΜ ΙΘΠΘΩΜ ΩΜ ΡΣΜΞΠΘΑΙΩΜ ΡΑΗΛΩΜ ΔΣΕΩΜΩΜ ΟΠΞΛΑΥΩΜΑ & ΙΖΟΩΜ–ΙΑΡΑΜΔΩΜ-ΞΠΛΔΜΘΞΣ 

 
8 

 

ημεοξμημία και όοα πξσ ξοίζει η παοξϋρα διακήοσνη, ρςημ Δλλημική γλόρρα, ρε ηλεκςοξμικϊ 

τάκελξ, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ Μ. 4155/13 (ΥΔΙ/Α/29-5-2013), ρςξ άοθοξ 11 ςηπ 

Τ.Α. Π1/2390/2013 (ΥΔΙ/Β/2677/21-10-2013) «Σευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ 

λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξϋ σρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ σμβάρεχμ (Δ..Ζ.ΔΖ..)», ςξσ 

Π.Δ. 118/2007 και ςα καθξοιζϊμεμα ρςημ παοξϋρα διακήοσνη. 

Ζ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ θα γίμει ηλεκςοξμικά, ςοειπ (3) εογάριμεπ ημέοεπ μεςά ςημ 

καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ, απϊ ςξ αομϊδιξ, πιρςξπξιημέμξ ρςξ 

ρϋρςημα, ρσλλξγικϊ ϊογαμξ (Δπιςοξπή διεμέογειαπ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ 

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

ΛΔΡΟ Β΄ ΑΡΗ. 12.5 (πεοιευϊμεμξ ποξρτξοόμ), εταομξζϊμεμχμ καςά ςα λξιπά ςχμ κείμεμχμ 

διαςάνεχμ για ςημ αμάθερη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και διαδικαριόμ 

 

6. ΟΑΠΑΚΑΒΖ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ 
 

Οι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα παοαλάβξσμ ςη Διακήοσνη:  

 είςε μέρχ ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ σρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ δημξρίχμ σμβάρεχμ (ΔΖΔΖ) 

μέρχ ςηπ διαδσκςιακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr 

 είςε ρςξ δικςσακϊ ςϊπξ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ ρςη διεϋθσμρη 

www.damt.gov.gr, ϊπξσ θα αμαοςηθεί, κακώσ και ςτο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» κάνοντασ 

αναηιτθςθ με βάςθ τον ΑΔΑ. 

 

7. ΔΖΛΞΡΘΔΣΡΖ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ 
 

 
Ζ πεοίληφη ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ θα δημξριεσθεί: (α) ρςημ Τπηοερία Δπιρήμχμ Δκδϊρεχμ ςχμ 

Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ (β) ρςιπ ημεοήριεπ ξικξμξμικέπ ετημεοίδεπ παμελλήμιαπ κσκλξτξοίαπ 

«ΖΛΔΡΖΘΑ» και «ΜΑΤΣΔΛΠΟΡΘΙΖ», καθόπ και (γ) ρςιπ ημεοήριεπ μξμαουιακέπ ετημεοίδεπ, 

«ΔΚΔΤΗΔΡΖ ΗΡΑΙΖ» (Μ. Έβοξσ) ,«ΖΛΔΡΖΘΑ» (Μ. Ιιλκίπ) και «ΔΚΔΤΗΔΡΟ ΒΖΛΑ» (Μ. εοοόμ). 

(δ) ρςξ Σεϋυξπ ∆ιακηοϋνεχμ ∆ηµξρίχμ σµβάρεχμ ςηπ Δτηµεοίδαπ ςηπ Ισβεομήρεχπ, 

Δπίρηπ, πεοίληφή ςηπ θα αμαοςηθεί ρςξμ πίμακα αμακξιμόρεχμ και ρςξ δικςσακϊ ςϊπξ ςηπ 
Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, www.damt.gov.gr, ρςξ δικςσακϊ ςϊπξ ςξσ 
Ποξγοάμμαςξπ ΔΘΑΤΓΔΘΑ για λξγαοιαρμϊ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, 
καθόπ και ρςξμ πίμακα αμακξιμόρεχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. Δπιπλέξμ, η πεοίληφη και η διακήοσνη θα 
κξιμξπξιηθξϋμ ρςα αμςίρςξιυα Δμπξοικά , Βιξμηυαμικά, καθόπ και ρςα Δπαγγελμαςικά Δπιμεληςήοιά 
ςχμ Μξμόμ Ιιλκίπ και Έβοξσ.  

Σα ένξδα δηµξρίεσρηπ ρςιπ ετηµεοίδεπ παμελλήμιαπ κσκλξτξοίαπ επιβαοϋμξσμ ςημ Αμαθέςξσρα 
Αουή (δσμάμει ςχμ διαςάνεχμ ςηπ παο. 4, ςξσ άοθοξσ 4 ςξσ Π.Δ. 118/07), εμό ρςιπ μξµαουιακέπ και 
ςξπικέπ ετηµεοίδεπ, αμά πεοιτέοεια, ςξμ Αμάδξυξ ή και ςξσπ αμαδϊυξσπ, ρϋµτχμα με ςξ άοθοξ 4 
παο 3 ςξσ Μ. 3548/2007 (ΥΔΙ Α’ 68/2007), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει με ςξ άοθοξ 46 ςξσ Μ. 
3801/2009 (ΥΔΙ Α’ 163/2009).  

 

8. ΔΜΖΛΔΠΩΡΖ ΔΜΔΘΑΤΔΠΞΛΔΜΩΜ  
 
 

ϋμτχμα με ςξ άοθοξ 10 παοαγο. 1 εδ. β ́ ςξσ ΠΔ 118/07 (Ιαμξμιρμϊπ Ποξμηθειόμ Δημξρίξσ –ΙΠΔ), 
ετϊρξμ απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ποξμηθεσςέπ ζηςηθξϋμ εγκαίοχπ ςα ρυεςικά με ςξμ 
ποξκηοσρρϊμεμξ διαγχμιρμϊ έγγοατα , ασςά απξρςέλλξμςαι ηλεκςοξμικά ρ ́ ασςξϋπ μέρα ρε ένι (6) 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.damt.gov.gr/
http://www.damt.gov.gr/
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εογάριμεπ ημέοεπ απϊ ςη λήφη ςηπ ρυεςικήπ αίςηρηπ, μέρχ ςηπ εταομξγήπ πξσ παοέυεςαι απϊ ςξ 
δικςσακϊ ςϊπξ ςξσ διαγχμιρμξϋ ρςη Διαδικςσακή πϋλη www.promitheus.gov.gr, ςξσ ΔΖΔΖ. ε 
πεοιπςόρειπ επείγξμςξπ η ποξθερμία ασςή μπξοεί μα ρσμςμηθεί ρε ςέρρεοιπ (4) ημέοεπ. 
 
ϋμτχμα με ςξ άοθοξ 10 παοαγο. 1 εδ. γ΄ ςξσ ΠΔ 118/2007, ρε πεοίπςχρη πξσ ζηςηθξϋμ απϊ ςξσπ 
εμδιατεοϊμεμξσπ ποξμηθεσςέπ ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ, ρυεςικέπ με ςα έγγοατα ςξσ 
διαγχμιρμξϋ, μέυοι και ξκςό (8) ημέοεπ ποξ ςηπ εκπμξήπ ςηπ ποξθερμίαπ άρκηρηπ έμρςαρηπ καςά 
ςηπ διακήοσνηπ καςά ςξ άοθοξ 15 παοαγο. 2 πεο. α΄ ςξσ χπ άμχ Π.Δ /ςξπ, ασςέπ παοέυξμςαι 
ηλεκςοξμικά ρ΄ ασςξϋπ μέρχ ςηπ εταομξγήπ πξσ παοέυεςαι απϊ ςξ δικςσακϊ ςϊπξ ςξσ διαγχμιρμξϋ 
ρςη Διαδικςσακή πϋλη www.promitheus.gov.gr, ςξσ ΔΖΔΖ, ςξ αογϊςεοξ ςοειπ (3) ημέοεπ ποξ ςηπ 
εκπμξήπ ςηπ χπ άμχ ποξθερμίαπ. ε κάθε άλλη πεοίπςχρη πξσ ζηςξϋμςαι απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ 
ποξμηθεσςέπ ξι χπ άμχ ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ, ασςέπ δίμξμςαι ξμξίχπ ηλεκςοξμικά ςξ 
αογϊςεοξ εμςϊπ ένι (6) ημεοόμ ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ,υχοίπ ξ 
ποξρτέοχμ μα έυει δικαίχμα έμρςαρηπ καςά ςηπ διακήοσνηπ. 
 
Σα αμχςέοχ αιςήμαςα σπξβάλλξμςαι ηλεκςοξμικά μέρχ ςηπ εταομξγήπ πξσ παοέυεςαι απϊ ςξ 
δικςσακϊ ςϊπξ ςξσ διαγχμιρμξϋ ρςη Διαδικςσακή πϋλη www.promitheus.gov.gr, ςξσ ΔΖΔΖ. 
Αιςήμαςα παοξυήπ ρσμπληοχμαςικόμ πληοξτξοιόμ – διεσκοιμίρεχμ σπξβάλλξμςαι απϊ 
εγγεγοαμμέμξσπ ρςξ ρϋρςημα ξικξμξμικξϋπ τξοείπ, δηλαδή διαθέςξσμ ρυεςικά διαπιρςεσςήοια πξσ 
ςξσπ έυξσμ υξοηγηθεί (ϊμξμα υοήρςη και κχδικϊ ποϊρβαρηπ) και απαοαίςηςα ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ 
με ςξ κείμεμξ ςχμ εοχςημάςχμ μα είμαι φητιακά σπξγεγοαμμέμξ. Σα αιςήμαςα/εοχςήμαςα 
ποαγμαςξπξιξϋμςαι απξκλειρςικά ρςημ ελλημική γλόρρα, εμςϊπ ςχμ ποξθερμιόμ πξσ καθξοίζξμςαι 
παοαπάμχ και θα απεσθϋμξμςαι ρςημ Τπηοερία πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ ή ρςημ Αμαθέςξσρα 
Αουή. Ζ Αμαθέςξσρα Αουή δεμ θα απαμςήρει ρε εοχςήμαςα πξσ θα έυξσμ σπξβληθεί με ςοϊπξ άλλξ 
απϊ ςξμ χπ άμχ ποξδιαγεγοαμμέμξ. 
 
Αιςήμαςα για ςημ παοξυή πληοξτξοιόμ πξσ σπξβάλλξμςαι ρε υοϊμξ μικοϊςεοξ ςχμ ένι (6) ημεοόμ 
ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ, ενεςάζξμςαι μϊμξμ εάμ η Τπηοερία έυει 
ςη δσμαςϊςηςα μα απαμςήρει ρςξμ εμδιατεοϊμεμξ  εμςϊπ ςξσ εμαπξμέμξμςξπ υοϊμξσ. 
 
Ιαμέμαπ σπξφήτιξπ δεμ μπξοεί, ρε ξπξιαδήπξςε πεοίπςχρη μα επικαλερθεί ποξτξοικέπ απαμςήρειπ 
εκ μέοξσπ ςηπ Τπηοερίαπ, ρυεςικά με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/


ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 

ΔΣΥΞΡ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΞΣ ΑΜΞΘΙΞΣ ΔΘΔΗΜΖ ΛΔΘΞΔΞΘΙΞΣ  ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΓΘΑ ΖΜ ΑΜΑΗΔΡΖ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ 
ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΩΜ ΙΘΠΘΩΜ ΩΜ ΡΣΜΞΠΘΑΙΩΜ ΡΑΗΛΩΜ ΔΣΕΩΜΩΜ ΟΠΞΛΑΥΩΜΑ & ΙΖΟΩΜ–ΙΑΡΑΜΔΩΜ-ΞΠΛΔΜΘΞΣ 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΔΠΞΡ Β’ - 

ΓΔΜΘΙΔΡ ΟΠΞΫΟΞΗΔΡΔΘΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 
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9. ΓΔΜΘΙΑ ΡΞΘΥΔΘΑ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
 

Ο παοόμ ηλεκςοξμικϊπ αμξικςϊπ διεθμήπ μειξδξςικϊπ διαγχμιρμϊπ, διεμεογείςαι με ρκξπϊ ςημ 

επιλξγή ποξμηθεσςόμ για ςημ επιλξγή αμαδϊυξσ ή αμαδϊυχμ παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ 
(CPV 90911200-8) για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςχμ σμξοιακόμ ςαθμόμ: α) Δσζόμχμ, β) 
Ποξμαυόμα και γ) Ιήπχμ – Ιαρςαμέχμ - Οομέμιξσ υχοικήπ αομξδιϊςηςαπ Απξκεμςοχμέμηπ 
Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, για ςξ υοξμικϊ διάρςημα απϊ 01-07-2015 έχπ 31-12-2016 

με:  

Σξ Αμαλσςικϊ Σεϋυξπ Διακήοσνηπ 

 ΛΔΡΟ A’ : Αμςικείμεμξ ςξσ Διαγχμιρμξϋ 

 ΛΔΡΟ Β’ : Γεμικέπ Ποξωπξθέρειπ σμμεςξυήπ 

 ΛΔΡΟ Γ’ : Σευμικέπ ποξδιαγοατέπ παοευξμέμχμ σπηοεριόμ -Τπξδείγμαςα: Δημϊριαπ 

ϋμβαρηπ Τπηοεριόμ, Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ σμμεςξυήπ, Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ Ιαλήπ 

Δκςέλερηπ και Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ. 

 
10.  ΓΔΜΘΙΔΡ ΟΠΞΫΟΞΗΔΡΔΘΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ  

 

10.1.  Δικαι ́χμα ρσμμεςξυη ́π 

 

10.1.2 ςξ διαγχμιρμξ ́ μπξοξσ ́μ μα ρσμμεςα ́ρυξσμ ϊρξι αρκξϋμ μξμίμχπ δοαρςηοιϊςηςα ρσματή με 

ςξ αμςικείμεμξ ςηπ παοξυήπ σπηοερίαπ ςξσ θέμαςξπ και ειδικϊςεοα:  

 Υσρικα ́ η ́ μξμικα ́ ποξ ́ρχπα ημεδαπά ή αλλξδαπά 

 Δμχ ́ρειπ η ́ ρσμποα ́νειπ ασςχ ́μ πξσ σπξβα ́λλξσμ κξιμη ́ ποξρτξοα ́, πξσ ε ́υξσμ ρσρςαθει ́ 

ρσ ́μτχμα με ςη μξμξθερι ́α εμξ ́π Ιοα ́ςξσπ - Λε ́λξσπ ςηπ ΔΔ και ε ́υξσμ ςημ καςαρςαςικη ́ 

ςξσπ ε ́δοα, ςημ κεμςοικη ́ διξι ́κηρη η ́ ςημ κσ́οια εγκαςα ́ρςαρη ́ ςξσπ ρςξ ερχςεοικξ ́ ςηπ 

ΔΔ, ςξσ ΔΟΦ και ρςξ ερχςεοικξ ́ ςχμ υχοχ ́μ πξσ ει ́μαι ρσμβαλλξ ́μεμα με ́οη ρςη 

σμτχμι ́α Δημξρι ́χμ σμβα ́ρεχμ ςξσ ΠΟΔ, η ξπξι ́α κσοχ ́θηκε απξ ́ ςημ Δλλα ́δα με ςξ 

Μ. 2513/1997 (ΥΔΙ Α’ 139/1997) 

 σμεςαιοιρμξί 

 

10.1.3 ςημ πεοι ́πςχρη ςχμ Δμχ ́ρεχμ δεμ απαιςει ́ςαι μα ε ́υξσμ λα ́βει ρσγκεκοιμε ́μη μξμικη ́ μξοτη ́ 

ποξκειμε ́μξσ μα σπξβα ́λξσμ ποξρτξοα ́. Ζ Αμαθε ́ςξσρα Αουη ́ διαςηοει ́ ςξ δικαι ́χμα μα ζηςη ́ρει 

απξ ́ ςημ σπξφη ́τια Δ ́μχρη ποιμ ςημ σπξγοατη ́ ςηπ ρσ ́μβαρηπ μα ρσρςη ́ρει Ιξιμξποανι ́α. 

Δηλαδη ́, (α) μα ε ́υει πεοιβληθει ́ με ςη μξοτη ́ ςηπ κξιμξποανίαπ ςξσ Ι.Β.., ρσρςαθείραπ δια 

ρσμβξλαιξγοατικξσ ́ εγγοα ́τξσ, η ́ (β) μα ε ́υει πεοιβληθει ́ ςη μξοτη ́ εςαιοει ́απ ςξσ εμπξοικξσ ́ 

δικαι ́ξσ, ρσρςαθει ́ραπ ρσ ́μτχμα με ςιπ διαςα ́νειπ ςξσ εμπξοικξσ ́ μξ ́μξσ. Οι εμ λϊγχ 

κξιμξποανίεπ ή ρσμποάνειπ ποξρόπχμ, έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ λαμβαμξμέμχμ σπϊφη 

ςχμ διαςάνεχμ ςχμ άοθοχμ: 7 ςξσ Π.Δ. 118/2007. 

 

10.1.4 ε πεοίπςχρη πξσ Έμχρη Ποξμηθεσςόμ σπξβάλει κξιμή ποξρτξοά, ςϊςε σπξγοάτεςαι 

σπξυοεχςικά είςε απϊ ϊλα ςα μέλη πξσ απξςελξϋμ ςημ Έμχρη, είςε απϊ εκποϊρχπϊ ςξσπ 

ενξσριξδξςημέμξ με ρσμβξλαιξγοατική ποάνη. Δπιπλέξμ, ρςημ ποξρτξοά απαοαιςήςχπ 

ποέπει μα ποξρδιξοίζεςαι η έκςαρη και ςξ είδξπ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ κάθε μέλξσπ ςηπ Έμχρηπ 

ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 7 ςξσ Π.Δ. 118/2007. 
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10.1.5 Δπιρημαι ́μεςαι ξ ́ςι κα ́θε διαγχμιζξ ́μεμξπ, τσρικξ ́ η ́ μξμικξ ́ ποξ ́ρχπξ, δεμ μπξοει ́ μα μεςε ́υει ρε 

πεοιρρξ ́ςεοεπ ςηπ μιαπ ποξρτξοάπ. 

 

10.1.6 Οι σπξφήτιξι ή ποξρτέοξμςεπ, πξσ ποξέουξμςαι απϊ άλλα κοάςη μέλη ςηπ Δ.Δ. και 

ρϋμτχμα με ςη μξμξθερία ςξσ κοάςξσπ ρςξ ξπξίξ είμαι εγκαςερςημέμξι, έυξσμ ςξ δικαίχμα 

μα ποξμηθεϋξσμ ςα παοαπάμχ αγαθά, δε θα απξοοίπςξμςαι για ςξ λϊγξ ϊςι θα έποεπε, 

ρϋμτχμα με ςημ ελλημική μξμξθερία, μα είμαι τσρικά ή μξμικά ποϊρχπα. 

 

 
10.2. Σπξυοεόειπ σπξφητίχμ  

 

Για ςημ ρσμεςξυή ρςξ διαγχμιρμϊ ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα διαθέςξσμ 

φητιακή σπξγοατή,  υξοηγξϋμεμη απϊ πιρςξπξιημέμη αουή παοξυήπ φητιακήπ σπξγοατήπ και 

μα εγγοατξϋμ ρςξ ηλεκςοξμικϊ ρϋρςημα (Δ..Ζ.Δ.Ζ.. – διαδικςσακή πϋλη 

www.promitheus.gov.gr )  ακξλξσθόμςαπ ςημ καςχςέοχ διαδικαρία εγγοατήπ:  

 
10.2.1 Οι ξικξμξμικξί τξοείπ,  αιςξϋμςαι,  μέρχ ςηπ ιρςξρελίδαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ και απϊ ςξμ 

ρϋμδερμξ «Δγγοατείςε χπ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ »,  ςημ εγγοατή ςξσπ ρε ασςϊ (παοέυξμςαπ 

ςιπ απαοαίςηςεπ πληοξτξοίεπ και απξδευϊμεμξι ςξσπ ϊοξσπ υοήρηπ ςξσ)  ςασςξπξιξϋμεμξι 

χπ ενήπ:  

 
 Όρξι  απϊ ςξσπ αμχςέοχ διαθέςξσμ ελλημικϊ Αοιθμϊ Υξοξλξγικξϋ Ληςοόξσ (ΑΥΛ)  

ςασςξπξιξϋμςαι με υοήρη ςχμ διαπιρςεσςηοίχμ (ϊμξμα υοήρςη και κχδικϊ ποϊρβαρηπ)  πξσ 

ασςξί καςέυξσμ απϊ ςξ ρϋρςημα TAXISNet  ςηπ Γεμικήπ Γοαμαςείαπ Πληοξτξοιακόμ σρςημ-

άςχμ. Δτϊρξμ γίμει η ςασςξπξίηρη, εγκοίμεςαι η εγγοατή ςξσ υοήρςη απϊ ςξ Σμήμα 

Ποξγοααςιρμξϋ και ςξιυείχμ ςηπ Διεϋθσμρηπ Πξλιςικήπ Ποξμηθειόμ ςηπ Γεμικήπ 

Διεϋθσμρηπ Ιοαςικόμ Ποξμηθειόμ.  

 Οι ξικξμξμικξί τξοείπ – υοήρςεπ ςχμ κοαςόμ μελόμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ξι ξπξίξι δεμ 

διαθέςξσμ ελλημικϊ Αοιθμϊ Υξοξλξγικξϋ Ληςοόξσ (ΑΥΛ)  αιςξϋμςαι ςημ εγγοατή ςξσπ 

ρσμπληοόμξμςαπ ςξμ αοιθμϊ ςασςϊςηςαπ ΥΠΑ (VAT Θ dentification  Number)  και 

ςασςξπξιξϋμςαι με υοήρη ςχμ διαπιρςεσςηοίχμ πξσ καςέυξσμ απϊ ςξ αμςίρςξιυξ ρϋρςημα.  

Δτϊρξμ γίμει η ςασςξπξίηρη,  εγκοίμεςαι η εγγοατή ςξσ υοήρςη απϊ ςξ Σμήμα Ποξγοα-

αςιρμξϋ και ςξιυείχμ ςηπ Διεϋθσμρηπ Πξλιςικήπ Ποξμηθειόμ ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ 

Ιοαςικόμ Ποξηθειόμ.  

 Οι  ξικξμξμικξί τξοείπ –  υοήρςεπ ςοίςχμ υχοόμ αιςξϋμςαι ςημ εγγοατή ςξσπ και 

ςασςξπξιξϋμςαι απϊ ςη ΓΓΔ απξρςέλλξμςαπ:   

- είςε σπεϋθσμη δήλχρη φητιακά σπξγεγοαμέμη με επίρημη μεςάτοαρη ρςημ 

ελλημική.  

-  είςε έμξοκη βεβαίχρη ή πιρςξπξιηςικϊ ρε μξοτή αουείξσ.pdf με επίρημη μεςάτοαρη 

ρςημ ελλημική,  ϊπχπ ασςά ποξρδιξοίζξμςαι ρςξ Παοάοςημα IX  Α για ςιπ δημϊριεπ 

ρσμβάρειπ έογχμ,  ρςξ Παοάοςημα  IX  Β για ςιπ δημϊριεπ ρσμβάρειπ ποξμηθειόμ και 

ρςξ Παοάοςημα IX  Γ για ςιπ δημϊριεπ ρσμβάρειπ σπηοεριόμ ςξσ π . δ . 60/2007,  και 

ρϋμτχμα με ςξσπ ποξβλεπϊμεμξσπ ϊοξσπ ρςξ κοάςξπ μέλξπ εγκαςάρςαρηπ ςξσ 

ξικξμξμικξϋ τξοέα,  ρςα ξπξία μα δηλόμεςαι /  απξδεικμϋεςαι η εγγοατή ςξσ ρε 

επαγγελμαςικϊ ή εμπξοικϊ μηςοόξ,  ποξρκξμιζϊέμα εμςϊπ ςοιόμ (3)  εογαρίμχμ ημ-

εοόμ και ρε έμςσπη μξοτή (ποχςϊςσπξ ή ακοιβέπ αμςίγοατξ)  ρςημ αομϊδια 

σπηοερία. 

  
Σξ αίςημα εγγοατήπ σπξβάλλεςαι απϊ ϊλξσπ ςξσπ σπξφήτιξσπ υοήρςεπ Ζλεκςοξμικά μέρχ ςηπ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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διαδικςσακήπ πϋληπ ςξσ σρςήμαςξπ,  ϊπχπ αματέοεςαι αμχςέοχ. 

 

10.2.2 Ο σπξφήτιξπ υοήρςηπ εμημεοόμεςαι απϊ ςξ ϋρςημα ή μέρχ ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ 

ρυεςικά με ςημ ενέλινη ςξσ αιςήμαςξπ εγγοατήπ ςξσ.  Δτϊρξμ ςξ αίςημα εγγοατήπ εγκοιθεί,  

ξ σπξφήτιξπ υοήρςηπ λαμβάμει ρϋμδερμξ εμεογξπξίηρηπ λξγαοιαρμξϋ χπ πιρςξπξιημέμξπ 

υοήρςηπ και ποξβαίμει ρςημ εμεογξπξίηρη ςξσ λξγαοιαρμξϋ ςξσ. 

 

 

10.3. ΑΟΞΙΚΔΘΡΛΞΡ ΣΟΞΦΖΤΘΩΜ  

  

  Απξκλείξμςαι απϊ ςη διαδικαρία σπξβξλήπ ποξρτξοάπ ϊρξι δεμ πληοξϋμ ςα κοιςήοια ςχμ 

παοαγοάτχμ 1 και 2 ςξσ άοθοξσ 43 ςξσ Π.Δ. 60/2007 και ρσγκεκοιμέμα εάμ σπάουει αμεςάκληςη 

καςαδικαρςική απϊταρη για έμαμ απϊ ςξσπ παοακάςχ λϊγξσπ:  

 

10.3.1  α) ρσμμεςξυή ρε εγκλημαςική ξογάμχρη, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 2, παοάγοατξπ 1 

ςηπ κξιμήπ δοάρηπ ςηπ 98/773/ΔΔΤ ςξσ σμβξσλίξσ (EE L 351 ςηπ 29.1.1998, ρελ. 1),  

β) δχοξδξκία, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι αμςίρςξιυα ρςξ άοθοξ 3 ςηπ ποάνηπ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 

26ηπ Λαΐξσ 1997 (EE C 195 ςηπ 25.6.1997, ρελ. 1) και ρςξ άοθοξ 3, παοάγοατξπ 1 ςηπ κξιμήπ 

δοάρηπ ςηπ 98/742/ΙΔΠΠΑ ςξσ σμβξσλίξσ (EE L 358 ςηπ 31.12.1998, ρελ. 2),  

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

ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ (EE C 316 ςηπ 27.11.1995, ρελ. 48), 

δ) μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 1 ςηπ 

Οδηγίαπ 91/308/ΔΟΙ ςξσ σμβξσλίξσ, ςηπ 10ηπ Θξσμίξσ 1991, για ςημ ποϊληφη υοηριμξπξίηρηπ 

ςξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςήμαςξπ για ςη μξμιμξπξίηρη απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ (EE 

L 166 ςηπ 28.6.1991, ρελ. 77 Οδηγίαπ η ξπξία ςοξπξπξιήθηκε απϊ ςημ Οδηγία 2001/97/ΔΙ ςξσ 

Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ, EE L 344 ςηπ 28.12.2001, ρελ. 76) η ξπξία 

εμρχμαςόθηκε με ςξ Μ. 2331/1995 (Α’ 173/1995) και ςοξπξπξιήθηκε με ςξ Μ. 3424/2005 (Α΄ 

305/2005). 

 

10.3.2   α) βοίρκξμςαι ρε πςόυεσρη, εκκαθάοιρη, παϋρη δοαρςηοιξςήςχμ, αμαγκαρςική 

διαυείοιρη ή πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ ή ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη πξσ ποξκϋπςει 

απϊ παοϊμξια διαδικαρία ποξβλεπϊμεμη απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ ςξσπ, 

β) εκκιμήθη εμαμςίξμ ςξσπ διαδικαρία κήοσνηπ ρε πςόυεσρη, εκκαθάοιρη, αμαγκαρςικήπ 

διαυείοιρηπ, πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ, ή ξπξιαδήπξςε άλλη αμάλξγη διαδικαρία 

ποξβλεπϊμεμη απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ ςξσπ,  

γ) καςαδικάρθηκαμ για αδίκημα ςξσ Αγξοαμξμικξϋ Ιόδικα πξσ ατξοά ςημ επαγγελμαςική 

διαγχγή (σπεναίοερη, απάςη, εκβίαρη, πλαρςξγοατία, φεσδξοκία, δχοξδξκία, δϊλια 

υοεξκξπία), βάρει απϊταρηπ η ξπξία έυει ιρυϋ δεδικαρμέμξσ, 

δ) έυξσμ διαποάνει επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα, πξσ μπξοεί μα διαπιρςχθεί με ξπξιξδήπξςε 

μέρξ απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, 

ε) δεμ έυξσμ εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ ϊρξμ ατξοά ςημ καςαβξλή ςχμ ειρτξοόμ 

κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ ρϋμτχμα με ςη μξμξθερία ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςαρςημέμξπ ή 

ρϋμτχμα με ςη μξμξθερία ςηπ υόοαπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, 

ρς) δεμ έυξσμ εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ ςιπ ρυεςικέπ με ςημ πληοχμή ςχμ τϊοχμ και 

ςελόμ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςϊρξ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσ ϊρξ και ςξσ ελλημικξϋ 

δικαίξσ,  

ζ) είμαι έμξυξι σπξβξλήπ φεσδξϋπ δηλόρεχπ ή παοαλείφεχπ σπξβξλήπ ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ 

απαιςξϋμςαι κας’ εταομξγή ςξσ παοϊμςξπ ή ϊςαμ δεμ έυει παοάρυει ςιπ πληοξτξοίεπ ασςέπ, 

η) ϊρξι απξκλείρθηκαμ ςελερίδικα απϊ Δλλημική Δημϊρια Τπηοερία ή Μ.Π.Δ.Δ. ή Μ.Π.Θ.Δ. ή 

Α.Δ. ςξσ Δημϊριξσ Σξμέα γιαςί δεμ εκπλήοχραμ ςιπ ρσμβαςικέπ σπξυοεόρειπ ςξσπ, 
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θ) ϊρξι απξκλείρθηκαμ απϊ διαγχμιρμξϋπ ςξσ Δημξρίξσ με ςελερίδικη απϊταρη ςηπ Γεμικήπ 

Γοαμμαςείαπ Δμπξοίξσ, ςξσ Τπξσογείξσ Αμάπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και Μασςιλίαπ, καςά 

ςα άοθοα 18, 34 και 39 ςξσ Π.Δ. 118/2007, 

ι) ϊρα Υσρικά ή Μξμικά Ποϊρχπα ςξσ ενχςεοικξϋ έυξσμ σπξρςεί αμςίρςξιυεπ με ςιπ παοαπάμχ 

κσοόρειπ. 

 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι ρε πεοίπςχρη σπξβξλήπ κξιμήπ ποξρτξοάπ, ξι παοαπάμχ λϊγξι απξκλειρμξϋ 

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

απξκλειρμξϋ και για έμα μϊμξ ρσμμεςέυξμςα ρε κξιμή ποξρτξοά, η σπξβληθείρα κξιμή ποξρτξοά 

απξκλείεςαι απϊ ςξ διαγχμιρμϊ. 

 

11. ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΙΑΘ ΙΑΑΙΣΠΩΡΖΡ  

 

11.1 Ιϋοια Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ 

 
Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ 

Οι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ σπξβάλλξσμ ηλεκςοξμικά μαζί με ςημ ποξρτξοά ςξσπ, επί πξιμή 

απξκλειρμξϋ, ςα κάςχθι «ΔΘΙΑΘΟΚΟΓΖΣΘΙΑ ΤΛΛΔΣΟΦΖ», (άοθοξ 6 Π.Δ. 118/2007), ρςημ Δλλημική 

γλόρρα. Δικαιξλξγηςικά πξσ έυξσμ εκδξθεί εκςϊπ Δλλάδαπ θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη 

μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα, καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 454 ςξσ Ιόδικα Πξλιςικήπ 

Δικξμξμίαπ (Ι.Πξλ.Δικ.) και ςξσ Ιόδικα πεοί Δικηγϊοχμ. 

Απξκλείξμςαι, επίρηπ, απϊ ςη διαδικαρία αμάθερηπ ποξμήθειαπ ςα τσρικά ή μξμικά ποϊρχπα ςηπ 

αλλξδαπήπ, ςα ξπξία δε θα σπξβάλξσμ ϊλα ςα έγγοατα ςχμ ποξρτξοόμ επιρήμχπ μεςατοαρμέμα 

ρςημ Δλλημική Γλόρρα. 

Διεσκοίμιρη : ε ϊςι ατξοά ςξ ρϋμξλξ ςχμ απαιςξϋμεμχμ για ποξρκϊμιρη εγγοάτχμ και αματξοικά 

με ςημ επικϋοχρη ςχμ αμςιγοάτχμ ασςόμ ιρυϋξσμ ςα διαλαμβαμϊμεμα ρςξ άοθοξ 1 ςξσ Μ. 

4250/2014. ε ϊςι ατξοά δε ρςιπ Τπεϋθσμεπ Δηλόρειπ και αματξοικά με ςξ υοϊμξ σπξβξλήπ και 

θεόοηρήπ ςχμ ιρυϋξσμ ξμξίχπ ςα διαλαμβαμϊμεμα ρςξ άοθοξ 3 ςξσ Μ. 4250/2014. 

1) Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμϊ πξρξϋ ίρξσ με ςξ 2% επί ςηπ ρσμξλικήπ 

ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ1  υχοίπ Υ.Π.Α., η ξπξία θα έυει ρσμςαυθεί ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα 

ρςξ άοθοξ 157 ςξσ Μ. 4281/14, και ρςημ παοάγοατξ 4.1.3 ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ και είμαι 

ρϋμτχμα με ςξ σπϊδειγμα ςξσ Παοαοςήμαςξπ ςηπ Διακήοσνηπ. 

Ζ εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ σπξβάλλεςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα ηλεκςοξμικά ρε μξοτή 
αουείξσ pdf και ποξρκξμίζεςαι απϊ ασςϊμ ρςημ Αομϊδια Τπηοερία Διεναγχγήπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ 
ρε έμςσπη μξοτή (ποχςϊςσπξ) εμςϊπ ςοιόμ (3) εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ηλεκςοξμική 
σπξβξλή.  

2) Τπεϋθσμη δήλχρη ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ Μ. 1599/1986 (Α΄75/1986), ϊπχπ εκάρςξςε 

ιρυϋει, υχοίπ μα απαιςείςεςαι θεόοηρη ςξσ γμηρίξσ ςηπ σπξγοατήπ, ρςημ ξπξία: 

I. Μα αμαγοάτξμςαι ςα ρςξιυεία ςξσ διαγχμιρμξϋ και η Πϊλη  ςηπ καςαςεθείραπ ποξρτξοάπ. 

II. Μα δηλόμεςαι ϊςι η ποξρτξοά ρσμςάυθηκε ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ 

Διακήοσνηπ, ςημ ξπξία έλαβαμ γμόρη και απξδέυξμςαι πλήοχπ και αμεπιτϋλακςα (επί 

πξιμή απξκλειρμξϋ) ξι εμδιατεοϊμεμξι. 

III. Μα δηλόμεςαι ϊςι μέυοι και ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ δε ρσμςοέυει  

                                                           
1
 Ωπ ποξωπξλξγιρθείρα ανία εμμξείςαι ςξ ρσμξλικϊ πξρϊ ( μήμεπ  Φ ςιμή ποξρτξοάπ ) πξσ αμαλξγεί ρε κάθε σμξοιακϊ ρςαθμϊ για 

ςξμ ξπξίξ σπξβάλλεςαι ποξρτξοά. 
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IV. κάπξια απϊ ςιπ ποξωπξθέρειπ απξκλειρμξϋ ϊπχπ ασςέπ παοξσριάρθηκαμ ρςιπ 

παοαγοάτξσπ 3.1.1. και 3.1.2. ςηπ παοξϋρηπ Διακήοσνηπ, δηλαδή: 

 Δεμ έυξσμ καςαδικαρθεί με αμεςάκληςη απϊταρη για κάπξιξ αδίκημα απϊ ςα 

αματεοϊμεμα ρςημ πεοίπςχρη (1) ςξσ εδ. α ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ Π.Δ. 

118/2007,  δηλαδή για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα: ςηπ ρσμμεςξυήπ ρε εγκλημαςική 

ξογάμχρη, ςηπ μξμιμξπξίηρηπ ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ 

σπεναίοερηπ, ςηπ απάςηπ, ςηπ εκβίαρηπ, ςηπ πλαρςξγοατίαπ, ςηπ φεσδξοκίαπ, ςηπ 

δχοξδξκίαπ και ςηπ δϊλιαπ υοεξκξπίαπ, ή για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςηπ παο.1 ςξσ 

άοθοξσ 43 Π.Δ. 60/20007,ή για κάπξιξ αδικήμαςα ςξσ Αγξοαμξμικξϋ Ιόδικα  ρυεςικϊ 

με ςημ άρκηρη ςηπ επαγγελμαςικήπ ςξσπ δοαρςηοιϊςηςαπ. 

 Δεμ ςελξϋμ ρε κάπξια απϊ ςιπ αματεοϊμεμεπ ρςη πεοίπςχρη (2) ςξσ εδ. α ςηπ παο. 2 

ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ Π.Δ. 118/2007 καςαρςάρειπ, δηλαδή σπϊ πςόυεσρη ή ρε διαδικαρία 

κήοσνηπ ρε πςόυεσρη ή σπϊ ποξπςχυεσςική διαδικαρία ενσγίαμρηπ και σπϊ διαδικαρία 

θέρηπ ρε ποξπςχυεσςική διαδικαρία ενσγίαμρηπ. Σα αλλξδαπά τσρικά ή μξμικά 

ποϊρχπα δηλόμξσμ ϊςι δεμ ςελξϋμ ρε πςόυεσρη ή σπϊ άλλη αμάλξγη καςάρςαρη 

καθόπ και ρε διαδικαρία κήοσνηπ ρε πςόυεσρη ή σπϊ άλλη αμάλξγη διαδικαρία. 

 Δεμ ςελξϋμ σπϊ αμαγκαρςική διαυείοιρη και σπϊ διαδικαρία έκδξρηπ απϊταρηπ 

αμαγκαρςικήπ διαυείοιρηπ ή σπϊ καςάρςαρη ενσγίαμρηπ ή ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ςχμ 

άοθοχμ 99-106 ια ςξσ Πςχυεσςικξϋ Ιόδικα ή δεμ έυξσμ σπξβάλει ρυέδιξ 

αμαδιξογάμχρηπ ςχμ άοθοχμ 107 επ. ςξσ Πςχυεσςικξϋ Ιόδικα. Σα αλλξδαπά τσρικά 

ή μξμικά ποϊρχπα δηλόμξσμ ϊςι δεμ ςελξϋμ ρε αμαγκαρςική διαυείοιρη ή σπϊ άλλη 

αμάλξγη καςάρςαρη καθόπ και ρε διαδικαρία κήοσνηπ ρε αμαγκαρςική διαυείοιρη ή 

σπϊ άλλη αμάλξγη διαδικαρία.  

 Δεμ έυξσμ καςαδικαρθεί για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κώδικα, 

ςχετικά με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, απ’ αυτά που 

ορίηονται ςτθ διακιρυξθ. 

 Δίμαι τξοξλξγικά και αρταλιρςικά εμήμεοξι χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ 

ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ (κϋοιαπ και επικξσοικήπ) και χπ ποξπ ςιπ 

τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ ςξσπ, ϊπχπ ασςέπ ξοίζξμςαι με ςξ Π.Δ. 118/2007. 

 Δίμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ ξικείξ Δπιμεληςήοιξ (ή ρε ιρξδϋμαμεπ επαγγελμαςικέπ 

ξογαμόρειπ αμ ποϊκειςαι για αλλξδαπξϋπ) και ϊςι θα ενακξλξσθήρξσμ μα είμαι 

εγγεγοαμμέμξι μέυοι ςημ καςακϋοχρη ςξσ διαγχμιρμξϋ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα 

ρςημ πεο. (4) ςξσ εδ. α ςηπ παο. 2 και ρςημ πεο. (3) ςξσ εδ. β ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 

6 ςξσ Π.Δ. 118/2007. Σα αλλξδαπά τσρικά ή μξμικά ποϊρχπα, δηλόμξσμ ϊςι είμαι 

εγγεγοαμμέμα ρςα μηςοόα ςξσ ξικείξσ Δπιμεληςηοίξσ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ ςξσπ ή 

ρε ιρξδϋμαμεπ επαγγελμαςικέπ ξογαμόρειπ, ξμξίχπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ, 

ξοίζξμςαπ οηςά ςημ επχμσμία ςξσ Δπιμεληςηοίξσ ή ςχμ επαγγελμαςικόμ ξογαμόρεχμ 

αμςίρςξιυα, καθόπ και ςξ αμςικείμεμξ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ πξσ αρκξϋμ, ποξκειμέμξσ 

για μξμικά ποϊρχπα ή ςξ ειδικϊ επάγγελμά ςξσπ , ποξκειμέμξσ για τσρικάποϊρχπα .  

 ∆εμ είμαι έμξυξι ρξβαοόμ φεσδόμ δηλόρεχμ καςά ςημ παοξυή ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ 

απαιςξϋμςαι µε ςημ παοξϋρα διακήοσνη κας’ εταοµξγή ςχμ διαςάνεχμ ςξσ άοθοξ 43 

παο. 2 Π.∆. 60/2007 ή ϊςαμ δεμ έυξσμ παοάρυει ςιπ πληοξτξοίεπ ασςέπ. 

 Δεμ έυξσμ κηοσυθεί έκπςχςξι, ή απξκλειρςεί απϊ κάπξια Δλλημική ∆ηµϊρια Τπηοερία 

ή Μ.Π.∆.∆. ή Μ.Π.Θ.∆. ή Α.Δ ςξσ ∆ηµϊριξσ ςξµέα, ή έυει απξκλειρςεί η ρσμμεςξυή ςξσπ 

ρε δημϊριξ διαγχμιρμϊ με αμεςάκληςη απϊταρη ςξσ Τπξσογξϋ Αμάπςσνηπ. 

 ∆εμ στίρςαμςαι άλλξι μξµικξί πεοιξοιρμξί ρςη λειςξσογία ςηπ επιυείοηρήπ ςξσπ, εκςϊπ 
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απϊ ασςξϋπ πξσ αματέοξμςαι παοαπάμχ. 

 Οι πληοξτξοίεπ και ςα ρςξιυεία πξσ πεοιέυξμςαι ρςημ ποξρτξοά ςξσπ είμαι πλήοη, 

αληθή και ακοιβή χπ ποξπ ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσπ. 

 Ο ςυμμετζχων παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ του ςχετικά με 

οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για αναβολι ι ακφρωςθ – ματαίωςθ 

του διαγωνιςμοφ. 

 Ηα διαςηοήρξσμ εμπιρςεσςικά και θα υοηριμξπξιήρξσμ μϊμξ για ςξσπ ρκξπξϋπ ςξσ 

διαγχμιρμξϋ ςα ρςξιυεία και ςιπ πληοξτξοίεπ ςχμ σπξλξίπχμ ποξρτξοόμ πξσ ςσυϊμ 

θα ςεθξϋμ σπϊφη ςξσπ και απξςελξϋμ, καςά δήλχρη ςχμ ρσμςακςόμ ςξσπ, εμπξοικϊ ή 

επιυειοημαςικϊ απϊοοηςξ. 

V. Μα αμαλαμβάμεςαι η σπξυοέχρη για ςημ έγκαιοη και ποξρήκξσρα ποξρκϊμιρη ςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παοαγοάτξσ 11.1.7 και ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ 

ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 20 ςξσ Π.Δ. 118/2007. 

ε πεοίπςχρη σπξβξλήπ κξιμήπ ποξρτξοάπ, ξι παοαπάμχ δηλόρειπ ποέπει μα καςαςεθξϋμ για 

καθέμαμ απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ κξιμή ποξρτξοά. 

ε πεοίπςχρη πξσ ξ ποξρτέοχμ είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ, η σπεϋθσμη δήλχρη πεοί μη καςαδίκηπ 

με αμεςάκληςη απϊταρη για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςξσ παοϊμςξπ σπξβάλλξσμ: 

 Οι Διαυειοιρςέπ, ϊςαμ ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ είμαι Ο.Δ., Δ.Δ. ή Δ.Π.Δ. 

 Ο Ποϊεδοξπ ςξσ Δ.. και ξ Διεσθϋμχμ ϋμβξσλξπ, ϊςαμ ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ είμαι Α.Δ. 

 Ο Ποϊεδοξπ ςξσ σμεςαιοιρμξϋ, ϊςαμ ξ σπξφήτιξπ Ποξμηθεσςήπ είμαι σμεςαιοιρμϊπ 

 Ιάθε μέλξπ πξσ ρσμμεςέυει ρςημ Έμχρη ή Ιξιμξποανία ϊςαμ ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ είμαι 

Έμχρη Αμαδϊυχμ ή Ιξιμξποανία, και 

 ε κάθε άλλη πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ, ξι μϊμιμξι εκποϊρχπξί ςξσ. 

Ζ σπεϋθσμη δήλχρη σπξγοάτεςαι φητιακά απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα, τέοει ημεοξμημία εμςϊπ 

ςχμ ςελεσςαίχμ 30 ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ (άοθο. 3 ςξσ N. 4250/14, ΤΔΙ A/74/26-3-14) 

ποξ ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ και δεμ απαιςείςαι θεόοηρη 

γμηρίξσ σπξγοατήπ.  

Δτϊρξμ ξι ποξµηθεσςέπ ρσµµεςέυξσμ ρςξ διαγχμιρµϊ µε αμςιποϊρχπϊ ςξσπ σπξβάλλξσμ 

µαζί µε ςημ ποξρτξοά, παοαρςαςικϊ εκποξρόπηρηπ. 

 

11.2 Οοϊρθεςα Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ ρε πεοίπςχρη εςαιοειόμ, ξμίλχμ, κξιμξποανιόμ, 

σπϊ ρϋρςαρη κξιμξποανιόμ, εμόρεχμ 

 

Δτϊρξμ ξ σπξφήτιξπ έυει εςαιοική μξοτή, ξτείλει επιπλέξμ μα σπξβάλλει ςα κάςχθι 

αματεοϊμεμα, καςά πεοίπςχρη, ρςξιυεία:  

 

11.1.1  Για ημεδαπά μξμικά ποϊρχπα 

        Ρε πεοίπςχρη Αμόμσμηπ Δςαιοείαπ (Α.Δ.) 

 Σξ ΥΔΙ ρσρςάρεχπ ςηπ εςαιοείαπ. 

 Σξ καςαρςαςικϊ ςηπ εςαιοείαπ, πξσ ιρυϋει, με ςιπ ςσυϊμ ςοξπξπξιήρειπ ςξσ, ρε αμςίγοατα 
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θεχοημέμα απϊ ςξ ΛΑΔ, καθόπ και ςα ρυεςικά ΥΔΙ δημξρίεσρηπ. 

 Πιρςξπξιηςικϊ μεςαβξλόμ απ’ ςημ αομϊδια αουή. 

 Σξ ΥΔΙ ςηπ ιρυϋξσραπ εκποξρόπηρηπ ςηπ εςαιοείαπ, ή, ρε πεοίπςχρη πξσ ασςϊ δεμ έυει 

εκδξθεί, ακοιβέπ αμςίγοατξ ςξσ ποακςικξϋ ςξσ Δ.. για ςημ ιρυϋξσρα εκποξρόπηρη ςηπ 

εςαιοείαπ, αμςίγοατξ ςηπ αίςηρηπ σπξβξλήπ ασςξϋ ρςημ αομϊδια αουή, με ςξ ρυεςικϊ 

αοιθμϊ ποχςξκϊλλξσ για ςημ καςαυόοιρη ασςξϋ ρςξ ΛΑΔ και αμςίγοατξ ςξσ απξδεικςικξϋ 

ΣΑΠΔΣ, για ςη δημξρίεσρή ςξσ ρςξ ΥΔΙ ή ακοιβέπ αμςίγοατξ ςηπ ρυεςικήπ αμακξίμχρηπ ςηπ 

αομϊδιαπ αουή. 

 Απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ για ςημ ρσμμεςξυή ςηπ εςαιοείαπ ρςξμ διαγχμιρμϊ. 

Ρε πεοίπςχρη Δςαιοείαπ Οεοιξοιρμέμηπ Δσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.) 

  Σξ καςαρςαςικϊ ςηπ εςαιοείαπ, πξσ ιρυϋει, με ςιπ ςσυϊμ ςοξπξπξιήρειπ ςξσ, ρε αμςίγοατα 

θεχοημέμα απϊ ςξ Ποχςξδικείξ, καθόπ και ςα ρυεςικά ΥΔΙ. 

  Πλήοη ρειοά ςχμ εγγοάτχμ πξσ ςσυϊμ απαιςξϋμςαι, ρϋμτχμα με ςξ καςαρςαςικϊ ςηπ 

εςαιοείαπ, για ςξμ ξοιρμϊ διαυειοιρςή και εκποξρόπξσ ςηπ, καθόπ και ςα ρυεςικά ΥΔΙ. 

 Πιρςξπξιηςικϊ ςξσ ξικείξσ Ποχςξδικείξσ πεοί καςαρςαςικόμ ςοξπξπξιήρεχμ, ςξ ξπξίξ 

ποέπει μα έυει εκδξθεί μέρα ρςξμ ςελεσςαίξ μήμα απϊ ςημ ημεοξμημία καςάθερηπ ςηπ 

σπξφητιϊςηςαπ ςξσ σπξφητίξσ.   

 Απϊταρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ για ρσμμεςξυή ρςξ διαγχμιρμϊ. 

Ρε πεοίπςχρη ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ξμϊοοσθμη, Δςεοϊοοσθμη Δςαιοεία)   

 Σξ καςαρςαςικϊ ςηπ εςαιοείαπ, πξσ ιρυϋει, με ςιπ ςσυϊμ ςοξπξπξιήρειπ ςξσ, ρε αμςίγοατα 

θεχοημέμα απϊ ςξ Ποχςξδικείξ. 

 Πλήοη ρειοά ςχμ εγγοάτχμ πξσ ςσυϊμ απαιςξϋμςαι, ρϋμτχμα με ςξ καςαρςαςικϊ ςηπ 

εςαιοείαπ, για ςξμ ξοιρμϊ διαυειοιρςή και εκποξρόπξσ ςηπ. 

 Πιρςξπξιηςικϊ ςξσ Ποχςξδικείξσ για ςιπ καςαρςαςικέπ ςοξπξπξιήρειπ, ςξ ξπξίξ ποέπει μα 

έυει εκδξθεί μέρα ρςξμ ςελεσςαίξ μήμα απϊ ςημ ημεοξμημία καςάθερηπ ςηπ σπξφητιϊςηςαπ 

ςξσ σπξφητίξσ.   

  Απϊταρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ για ρσμμεςξυή ρςξ διαγχμιρμϊ. 

Ρε πεοίπςχρη Ρσμεςαιοιρμόμ 

 Σξ Ιαςαρςαςικϊ ςξσ σμεςαιοιρμξϋ και ςσυϊμ ςοξπξπξιήρειπ ςξσ. 

 Βεβαίχρη ςηπ επξπςεϋξσραπ Αουήπ ϊςι ξ σμεςαιοιρμϊπ λειςξσογεί μϊμιμα. 

 Πιρςξπξιηςικϊ μεςαβξλόμ απξ ςημ αομϊδια αουή. 

 Ποακςικϊ εκλξγήπ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ. 

 Ποακςικϊ ρσγκοϊςηρηπ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ ρε ρόμα. 

 Απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ για ςημ ρσμμεςξυή ςηπ εςαιοείαπ ρςξ διαγχμιρμϊ. 

Ρε πεοίπςχρη Ξμίλχμ, Ιξιμξποανιόμ ή σπϊ ρϋρςαρη Ιξιμξποανιόμ 

ε πεοίπςχρη Ομίλχμ, Ιξιμξποανιόμ, σπϊ ρϋρςαρη Ιξιμξποανιόμ και εμ γέμει πεοιρρξςέοχμ ςξσ 

εμϊπ ποξρόπχμ, τσρικόμ ή μξμικόμ, πξσ σπξβάλλξσμ απϊ κξιμξϋ ποξρτξοά, ασςή ποέπει μα 

σπξγοάτεςαι σπξυοεχςικά απϊ ϊλα ςα μέλη ςηπ Έμχρηπ, είςε απϊ εκποϊρχπϊ ςξσπ 

ενξσριξδξςημέμξ με ρσμβξλαιξγοατική ποάνη. Δπιπλέξμ, ξι σπξφήτιξι ποέπει μα ποξρκξμίρξσμ 

ιδιχςικϊ ρσμτχμηςικϊ με ςξ ξπξίξ θα δερμεϋξμςαι μα ρσρςήρξσμ κξιμξποανία, ρε πεοίπςχρη πξσ 
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ςξσπ αμαςεθεί η ϋμβαρη, σπϊ ςξσπ καςχςέοχ ϊοξσπ: 

 Σα μέλη ςηπ Ιξιμξποανίαπ θα είμαι αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπεϋθσμα έμαμςι ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ   

 ςξ ξοιρςικϊ κξιμξποακςικϊ, ςξ ξπξίξ θα πεοιβληθεί ςξμ ςϋπξ ςξσ ρσμβξλαιξγοατικξϋ 

εγγοάτξσ, θα αματέοξμςαι χπ ελάυιρςξ πεοιευϊμεμξ ςα πξρξρςά ρσμμεςξυήπ ςξσ καθεμϊπ 

μέλξσπ, ςα δικαιόμαςα και ξι σπξυοεόρειπ ςχμ μελόμ και θα ξοίζεςαι και ξ κξιμϊπ 

εκποϊρχπξπ και αμςίκληςξπ 

 Σξ ξοιρςικϊ κξιμξποακςικϊ θα καςαςεθεί ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή εμςϊπ υοξμικξϋ 

διαρςήμαςξπ πξσ θα ςαυθεί απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή μεςά ςημ καςακϋοχρη ςξσ 

Διαγχμιρμξϋ 

11.1.2  Για αλλξδαπά μξμικά ποϊρχπα 
 

Αμάλξγα με ςη μξοτή ςξσπ, αμςίρςξιυα μξμιμξπξιηςικά έγγοατα και πιρςξπξιηςικά με ασςά πξσ 

αματέοξμςαι αμχςέοχ ρςημ σπξπαοαγοάτξ 4.1.2.1,  ςα ξπξία ποξβλέπξμςαι απϊ ςξ δίκαιξ ςηπ 

υόοαπ ςηπ έδοαπ ή λειςξσογίαπ ςξσπ και απϊ ςα ξπξία απξδεικμϋεςαι η μϊμιμη ρϋρςαρη και 

λειςξσογία ςξσπ, η εγγοατή ρςα ποξβλεπϊμεμα μηςοόα εςαιοιόμ και ςξ ςελεσςαίξ ρε ιρυϋ 

καςαρςαςικϊ, και ξι λξιπέπ πληοξτξοίεπ και ρςξιυεία, πξσ ζηςξϋμςαι αμχςέοχ για ςξσπ 

ημεδαπξϋπ. 

ε πεοίπςχρη πξσ ςξ ξικείξ κοάςξπ δεμ εκδίδει κάπξιξ έγγοατξ ή πιρςξπξιηςικϊ απϊ ασςά πξσ 

ζηςξϋμςαι πιξ πάμχ, ή πξσ ασςϊ δεμ καλϋπςει ϊλεπ ςιπ αμχςέοχ πεοιπςόρειπ, ασςϊ μπξοεί μα 

αμςικαθίρςαςαι απϊ έμξοκη βεβαίχρη ςξσ εμδιατεοξμέμξσ ή ρςα κοάςη μέλη ϊπξσ δεμ 

ποξβλέπεςαι η έμξοκη βεβαίχρη, απϊ σπεϋθσμη δήλχρη εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή 

διξικηςικήπ αουήπ, ρσμβξλαιξγοάτξσ ή αομξδίξσ επαγγελμαςικξϋ ξογαμιρμξϋ ςξσ κοάςξσπ 

καςαγχγήπ ή ποξέλεσρηπ, απϊ ςημ ξπξία ποξκϋπςει ϊςι δεμ εκδίδεςαι ςέςξιξ πιρςξπξιηςικϊ και, 

επιπλέξμ, ξ σπξφήτιξπ πληοξί ςξ ρυεςικϊ μξμιμξπξιηςικϊ ϊοξ. Ζ σπξυοέχρη ασςή ατξοά ϊλεπ 

ςιπ πιξ πάμχ καςηγξοίεπ σπξφητίχμ. 

α αμχςέοχ έγγοατα ποέπει μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρη ρςα Δλλημικά, επί 

πξιμή απξκλειρμξϋ. 

11.1.3 Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ,   

 

Οι σπεϋθσμεπ δηλόρειπ, ςα ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά για ςη ρσμμεςξυή ςξσ ποξρτέοξμςξπ ρςη 

διαγχμιρςική διαδικαρία σπξβάλλξμςαι απϊ ασςϊμ ηλεκςοξμικά ρε μξοτή αουείξσ ςϋπξσ .pdf και 

ποξρκξμίζξμςαι καςά πεοίπςχρη απϊ ασςϊμ εμςϊπ ςοιόμ (3) εογάριμχμ ημεοόμ απϊ ςημ 

ηλεκςοξμική σπξβξλή, πλημ ςχμ ΥΔΙ. Διδικϊςεοα, ξι απαιςξϋμεμεπ δηλόρειπ ή σπεϋθσμεπ 

δηλόρειπ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ σπξγοάτξμςαι φητιακά απϊ ςξσπ έυξμςεπ σπξυοέχρη ποξπ 

ςξϋςξ και δεμ απαιςείςαι ρυεςική θεόοηρη. Κξιπά δικαιξλξγηςικά πξσ σπξβάλλξμςαι με ςημ 

ηλεκςοξμική ποξρτξοά απαιςείςαι μα ποξρκξμιρθξϋμ και ρε έμςσπη μξοτή ρςημ Τπηοερία πξσ 

διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ, εμςϊπ ςηπ αμχςέοχ αματεοϊμεμηπ ποξθερμίαπ, ετϊρξμ δεμ έυξσμ 

εκδξθεί/ρσμςαυθεί απϊ ςξμ ίδιξ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα (ποξρτέοξμςα) και καςά ρσμέπεια δεμ 

τέοξσμ ςημ φητιακή ςξσ σπξγοατή. Ωπ ςέςξια ρςξιυεία εμδεικςικά αματέοξμςαι : εγγσηςικέπ 

επιρςξλέπ, πιρςξπξιηςικά πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ δημϊριεπ αουέπ ή άλλξσπ τξοείπ κλπ. 

 

Οι σπεϋθσμεπ δηλόρειπ απαιςείςαι, επί πξιμή απξκλειρμξϋ, μα τέοξσμ ημεοξμημία ςασςϊρημη με 

ασςή ςηπ φητιακήπ σπξγοατήπ ςξσπ η ξπξία μα είμαι εμςϊπ ςχμ ςελεσςαίχμ ςοιάμςα (30) 

ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ ποξ ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ. Δεμ 
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απαιςείςαι βεβαίχρη ςξσ γμηρίξσ ςηπ σπξγοατήπ απϊ αομϊδια διξικηςική αουή ή ςα ΙΔΠ 

Ιαςά ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ απϊ ςξμ Οικξμξμικϊ Υξοέα ρημαίμξμςαι απϊ ασςϊμ με υοήρη 

ςξσ ρυεςικξϋ πεδίξσ ςξσ ρσρςήμαςξπ ςα ρςξιυεία εκείμα ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ πξσ έυξσμ 

εμπιρςεσςικϊ υαοακςήοα. Σα ρςξιυεία ασςά ατξοξϋμ, ιδίχπ, ςα ςευμικά ή εμπξοικά απϊοοηςα και 

ςιπ εμπιρςεσςικέπ πςσυέπ ςχμ ποξρτξοόμ.  

11.1.4  Δγγσήρειπ 
 
Οι εγγσήρειπ εκδίδξμςαι απϊ πιρςχςικά ιδοϋμαςα πξσ λειςξσογξϋμ μϊμιμα ρςα κοάςη – μέλη ςηπ 
Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ή ςξσ Δσοχπαψκξϋ Οικξμξμικξϋ Φόοξσ, ή ρςα κοάςη – μέλη ςηπ σμτχμίαπ 
Δημξρίχμ σμβάρεχμ ςξσ Παγκϊρμιξσ Οογαμιρμξϋ Δμπξοίξσ, πξσ κσοόθηκε με ςξ Μ. 2513/1997 
(Α΄ 139) και έυξσμ, ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ, ςξ δικαίχμα ασςϊ. Λπξοξϋμ, επίρηπ μα 
εκδίδξμςαι απϊ ςξ ΔΣΑΑ – ΣΛΔΔΔ ή μα παοέυξμςαι με γοαμμάςιξ ςξσ Σαμείξσ Παοακαςαθηκόμ και 
Δαμείχμ με παοακαςάθερη ρε ασςϊ ςξσ αμςίρςξιυξσ υοημαςικξϋ πξρξϋ. Σα αμςίρςξιυα έγγοατα 
ςχμ εγγσήρεχμ, αμ δεμ είμαι διαςσπχμέμα ρςημ Δλλημική, θα ρσvoδεϋovςαι απϊ επίρημη 
μεςάτοαρη. ε πεοίπςχρη ποξρτξοόμ εμόρεχμ αμαδϊυχμ ή κξιμξποανιόμ, ξι εγγσήρειπ 
πεοιλαμβάμξσμ  και ςξμ ϊοξ ϊςι η εγγϋηρη καλϋπςει ςιπ σπξυοεόρειπ ϊλχμ ςχμ μελόμ ςηπ έμχρηπ 
ή ςηπ κξιμξποανίαπ. Σξ πξρϊ ςχμ εγγσήρεχμ θα δίμεςαι ρε εσοό (€). 

 

11.1.5   Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυήπ 

 

ϋμτχμα με ςξ άοθοξ 157 ςξσ  Μ. 4281/14, ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ σπξβάλλξσμ 

ηλεκςοξμικά ρε μξοτή αουείξσ pdf, επί πξιμή απξκλειρμξϋ, μαζί με ςημ ποξρτξοά ςξσπ, 

Δγγσηςική Δπιρςξλή σμμεςξυήπ, και ποξρκξμίζξσμ ςημ ποξβλεπϊμεμη εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ 

ασςήπ, εμςϊπ ςοιόμ (3) εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή ςξσπ και ρε έμςσπη 

μξοτή (ποχςϊςσπξ ή ακοιβέπ αμςίγοατξ) ρςημ Yπηοερία πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ. 

Δγγσηςική Δπιρςξλή σμμεςξυήπ εκδξθείρα απϊ μξμίμχπ λειςξσογξϋρα και αμαγμχοιρμέμη ρςημ 

Δλλάδα Σοάπεζα ή ςξ ΣΛΔΔΔ, ή απϊ Σοάπεζα πξσ λειςξσογεί μϊμιμα ρςιπ υόοεπ - μέλη ςηπ Δ.Δ., ή 

ρςιπ υόοεπ ςηπ Δ.Ε.Δ.., ή ρςα κοάςη - μέλη ςηπ σμτχμίαπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ (G.P.A.) ςξσ 

Παγκξρμίξσ Οογαμιρμξϋ Δμπξοίξσ, ρσμξδεσϊμεμη, ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ έυει ρσμςαυθεί ρςημ 

ελλημική γλόρρα, απϊ επίρημη μεςάτοαρή ςηπ ρςημ ελλημική, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 454 ςξσ 

Ι.Πξλ.Δικ. και 53 ςξσ Ιόδικα πεοί Δικηγϊοχμ, πξρξϋ ίρξσ με ςξ 2% επί ςηπ ρσμξλικά 

ποξωπξλξγιρθείραπ δαπάμηπ.  

Δε γι ́μεςαι δεκςη ́ ποξρτξοα ́ ςηπ ξπξι ́απ η Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυη ́π σπξλει ́πεςαι και ρςξ 

ελα ́υιρςξ απξ ́ ςξ χπ α ́μχ απαιςξσ ́μεμξ πξρξρςξ ́ 2%.  

ε πεοίπςχρη Έμχρηπ - ϋμποανηπ, η Δγγσηςική Δπιρςξλή σμμεςξυήπ ποέπει μα καλϋπςει ςημ 

εσθϋμη ϊλχμ ςχμ κξιμξποαςςξϋμςχμ, ξι ξπξίξι θα αματέοξμςαι ρςξ ρόμα ασςήπ, αλληλεγγϋχπ. 

ςημ πεοίπςχρη ασςή μπξοξϋμ μα σπξβληθξϋμ πάμχ απϊ μία (1) εγγσηςικέπ επιρςξλέπ ρσμμεςξυήπ 

σπέο ϊλχμ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςημ Έμχρη - ϋμποανη, με ρσμξλικϊ ϋφξπ ςξ ζηςξϋμεμξ. 

- Ζ Δγγσηςική Δπιρςξλή σμμεςξυήπ ποέπει απαοαίςηςα μα πεοιλαμβάμει επί πξιμή 

απξκλειρμξϋ ςα κάςχθι ρςξιυεία: 

- Σημ ημεοξμημία έκδξρηπ  

- Σξμ εκδϊςη 

- Σημ Τπηοερία ποξπ ςημ ξπξία απεσθϋμεςαι: Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ 

Σα ρςξιυεία ςηπ Διακήοσνηπ: Διακήοσνη αο. 3/2015: «Αμξικςϊ ηλεκςοξμικϊ μειξδξςικϊ διαγχμιρμϊ 
με ρτοαγιρμέμεπ ποξρτξοέπ για ςημ επιλξγή αμαδϊυξσ ή αμαδϊυχμ παοξυήπ σπηοεριόμ 
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καθαοιϊςηςαπ (CPV 90911200-8) για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςχμ σμξοιακόμ ςαθμόμ: α) 
Δσζόμχμ, β) Ποξμαυόμα και γ) Ιήπχμ - Ιαρςαμέχμ –Οομέμιξσ υχοικήπ αομξδιϊςηςαπ 
Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, για ςξ υοξμικϊ διάρςημα απϊ  01.07.2015 – 
31.12.2016). 
 

- Σξμ αοιθμϊ ςηπ εγγϋηρηπ 

- Σξ πξρϊ πξσ καλϋπςει η εγγϋηρη. 

- Σημ πλήοη επχμσμία και ςη διεϋθσμρη ςξσ Αμαδϊυξσ σπέο ςξσ ξπξίξσ εκδίδεςαι η 

εγγϋηρη. 

- Σημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ. Ζ εγγϋηρη ποέπει μα ιρυϋει ςξσλάυιρςξμ 

επί έμα μήμα μεςά ςη λήνη ςξσ υοϊμξσ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ πξσ ζηςά η Διακήοσνη. 

Δγγϋηρη με μικοϊςεοξ υοϊμξ ιρυϋξπ δεμ γίμεςαι δεκςή και έυει χπ ρσμέπεια ςημ απϊοοιφη 

ςηπ ποξρτξοάπ χπ απαοάδεκςηπ. 

- Σξσπ ϊοξσπ ϊςι: 

Θ. Ζ εγγϋηρη παοέυεςαι αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, ξ δε εκδϊςηπ παοαιςείςαι ςηπ έμρςαρηπ ςηπ 

διηζήρεχπ. 

ΘΘ. Σξ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ςηοείςαι ρςη διάθερη ςηπ Τπηοερίαπ πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ και θα 

καςαβληθεί ξλικά ή μεοικά μέρα ρε ςοειπ (3) ημέοεπ μεςά απϊ απλή ειδξπξίηρη. 

ΘΘΘ. ε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρε πάγιξ ςέλξπ 

υαοςξρήμξσ. 

ΘV. Ο εκδϊςηπ ςηπ εγγϋηρηπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί ρςημ παοάςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ 

ϋρςεοα απϊ εμημέοχρη ςηπ αομϊδιαπ Τπηοερίαπ, ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ εγγϋηρηπ. 

Δτϊρξμ η εγγσηςική δεμ πεοιλαμβάμει ϊλξσπ ςξσπ αμχςέοχ ϊοξσπ και ρςξιυεία, κοίμεςαι και 

επιρςοέτεςαι χπ απαοάδεκςη και ξ ποξρτέοχμ δεμ μπξοεί μα ρσμμεςέυει ρςξ διαγχμιρμϊ. 

Ζ Δγγσηςική Δπιρςξλή σμμεςξυήπ πξσ ατξοά ςξμ Ποξμηθεσςή ρςξμ ξπξίξ καςακσοόθηκε ή 

αμαςέθηκε η ποξμήθεια, επιρςοέτεςαι μεςά ςημ σπξβξλή - καςάθερη ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ εγγϋηρηπ 

καλήπ εκςέλερηπ και μέρα ρε πέμςε (5) ημέοεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ϋμβαρηπ. Οι εγγσήρειπ ςχμ 

λξιπόμ Ποξμηθεσςόμ πξσ έλαβαμ μέοξπ ρςξ διαγχμιρμϊ επιρςοέτξμςαι μέρα ρε πέμςε (5) ημέοεπ  

απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ρε ασςξϋπ είςε ςηπ ξοιρςικήπ απϊταρηπ πεοί απϊοοιφηπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ 

απϊ ςα επϊμεμα ρςάδια ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ είςε ςηπ ξοιρςικήπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ. 

Ζ Δγγσηςική Δπιρςξλή σμμεςξυήπ επιρςοέτεςαι ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ πεοίπςχρη απϊοοιφηπ 

ςηπ ποξρτξοάπ και ετϊρξμ δεμ έυει αρκηθεί έμδικξ μέρξ ή έυει εκπμεϋρει άποακςη η ποξθερμία 

άρκηρηπ έμδικόμ μέρχμ ή παοαίςηρηπ απϊ ασςά. 

Ζ Δγγσηςική Δπιρςξλή σμμεςξυήπ ςξσ Διαγχμιζξμέμξσ πξσ θα αμακηοσυθεί Ποξμηθεσςήπ 

καςαπίπςει σπέο ςξσ Δημξρίξσ, ρε πεοίπςχρη πξσ ασςϊπ δεμ ποξρέλθει μα σπξγοάφει ςη ϋμβαρη 

μέρα ρςξ ποξκαθξοιζϊμεμξ απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή υοξμικϊ διάρςημα για ςημ σπξγοατή. 

  

11.1.6 Δπιποϊρθεςα θα ποέπει μα ποξρκξμιρθξϋμ (επί πξιμή απξκλειρμξϋ) και ςα 
δικαιξλξγηςικά πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 12.5.6 
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11.1.7  Δικαιξλξγηςικά Ιαςακϋοχρηπ 
 

Λεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, καςά ςη παοάγοατξ 7 ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ, ο 
προςφζρων, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερών 
από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ που του αποςτζλλεται θλεκτρονικά, υποβάλλει θλεκτρονικά μζςω του 
ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείου. pdf και ςε φάκελο με ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ», 
τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατά περίπτωςθ και αναφζρονται κατωτζρω. Τα εν λόγω 
δικαιολογθτικά προςκομίηονται από τον προςφζροντα, εντόσ τριών (3) εργαςίμων θμερών από τθν 
θλεκτρονικι υποβολι τουσ και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν Yπθρεςία 
που διενεργεί το διαγωνιςμό. 

 

11.1.8 Δγγσηςική Δπιρςξλή Ιαλήπ Δκςέλερηπ 
 

ϋμτχμα με ςξ άοθοξ 157  ςξσ  Μ. 4281/14, ξ Ποξμηθεσςήπ ρςξμ ξπξίξ έγιμε η καςακϋοχρη ποίμ 

ςημ θπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ σπξυοεξϋςαι μα σπξβάλλει ηλεκςοξμικά ρε μξοτή αουείξσ pdf, 

Δγγσηςική Δπιρςξλή Ιαλήπ Δκςέλερηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ ϋμβαρηπ, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ αμςιρςξιυεί ρε 

πξρξρςϊ 5% ςηπ ρσμξλικήπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, υχοίπ ςξ Υ.Π.Α. Δπιπλέξμ ποξρκξμίζξσμ ςημ 

ποξβλεπϊμεμη εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ασςήπ, εντόσ τριών (3) εργαςίμων θμερών από τθν 

θλεκτρονικι υποβολι τουσ και ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο ι ακριβζσ αντίγραφο) ςτθν Yπθρεςία 

που διενεργεί το διαγωνιςμό.  

Ζ Δγγσηςική Δπιρςξλή Ιαλήπ Δκςέλερηπ πεοιλαμβάμει ςα ακϊλξσθα: 

- Σημ ημεοξμημία έκδξρηπ. 

- Σξμ εκδϊςη. 

- Σημ Τπηοερία ποξπ ςημ ξπξία απεσθϋμεςαι: Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. 

- Σξμ αοιθμϊ ςηπ εγγϋηρηπ. 

- Σξ πξρϊ πξσ καλϋπςει η εγγϋηρη. 

- Σημ πλήοη επχμσμία και ςη διεϋθσμρη ςξσ Ποξμηθεσςή σπέο ςξσ ξπξίξσ εκδίδεςαι η εγγϋηρη. 

- Σξμ αοιθμϊ ςηπ ρυεςικήπ ϋμβαρηπ. 

- Σημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ. Ο υοϊμξπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ ποέπει μα είμαι 

μεγαλϋςεοξπ καςα ́ ςοειπ (3) μη ́μεπ απξ ́ ςξ υοξ ́μξ λη ́νηπ ςηπ ρσ ́μβαρηπ. 

- Σξσπ ϊοξσπ ϊςι: 

Θ. Ζ εγγϋηρη παοέυεςαι αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, ξ δε εκδϊςηπ παοαιςείςαι ςηπ έμρςαρηπ ςηπ 

διζήρεχπ. 

ΘΘ. Σξ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ςηοείςαι ρςη διάθερη ςηπ Τπηοερίαπ πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ και θα 

καςαβληθεί ξλικά ή μεοικά μέρα ρε ςοειπ (3) ημέοεπ μεςά απϊ απλή ειδξπξίηρη. 

ΘΘΘ. ε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρε πάγιξ ςέλξπ 

υαοςξρήμξσ. 

ΘV. Ο εκδϊςηπ ςηπ εγγϋηρηπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί ρςημ παοάςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ 

ϋρςεοα απϊ έγγοατξ ςηπ αομϊδιαπ σπηοερίαπ, πξσ θα σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία 

λήνηπ ςηπ εγγϋηρηπ. 

Ζ Δγγσηςική Δπιρςξλή Ιαλήπ Δκςέλερηπ ςηπ ϋμβαρηπ επιρςοέτεςαι με εμςξλή ςηπ Αμαθέςξσραπ 

Αουήπ ποξπ ςξ ίδοσμα πξσ ςημ ενέδχρε, μεςά ςημ ξοιρςική πξρξςική και πξιξςική παοαλαβή ςχμ 
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σπηοεριόμ και ϋρςεοα απϊ ςημ εκκαθάοιρη ςχμ ςσυόμ απαιςήρεχμ απϊ ςξσπ δϋξ ρσμβαλλϊμεμξσπ.  

ςημ πεοίπςχρη Έμχρηπ ποξρόπχμ ξι Δγγσηςικέπ Δπιρςξλέπ σμμεςξυήπ και Ιαλήπ Δκςέλερηπ 

πεοιλαμβάμξσμ και ςξμ ϊοξ ϊςι η εγγϋηρη καλϋπςει ςιπ σπξυοεόρειπ ϊλχμ ςχμ μελόμ ςηπ Έμχρηπ. 

ε πεοίπςχρη πξσ η Δγγσηςική Δπιρςξλή Ιαλήπ Δκςέλερηπ δεμ πεοιέυει ϊλα ςα αμαγκαία ρςξιυεία, 

πξσ αμαγοάτξμςαι ρςξ άοθοξ 25 ςξσ Ι.Π.Δ. 118/2007 και ςξσ σπξδείγμαςξπ ςξσ Παοαοςήμαςξπ, 

θα απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

 

ςημ πεοίπςχρη πξσ η πληοχμή ρςξμ ποξμηθεσςή ποξβλέπεςαι μα γίμει με άμξιγμα πίρςχρηπ, η 

εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ μπξοεί μα καςαςεθεί ρςξμ αμςαπξκοιςή ςηπ Σοάπεζαπ ςηπ Δλλάδξπ ρςξ 

ενχςεοικϊ, η δε εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ παοαμέμει ρε ιρυϋ και απξδερμεϋεςαι μεςά ςημ καςάθερη και 

απξδξυή ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ. 

 

11.1.9 Ξι Έλλημεπ Οξλίςεπ: 
 

1. Απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ ε ́κδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ ποιμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη 

ςηπ χπ α ́μχ ηλεκςοξμικήπ ειδξπξι ́ηρηπ ή, ελλείφει ασςξϋ, ιρξδϋμαμξσ εγγοάτξσ καθόπ και 

κάθε άλλξσ εγγοάτξσ πξσ εκδίδεςαι απϊ ςημ αομϊδια δικαρςική ή διξικηςική αουή ςηπ 

υόοαπ καςαγχγήπ ή ποξέλεσρήπ ςξσ, απϊ ςξ ξπξίξ ποξκϋπςει ϊςι : 

α) Δεμ έυει εκδξθεί ρε βάοξπ ςξσ αμεςάκληςη καςαδικαρςική απϊταρη πξσ ατξοά ρςα 

παοακάςχ αδικήμαςα : 

- ρσμμεςξυή ρε εγκλημαςική ξογάμχρη, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 2 παοάγοατξπ 1 

ςηπ κξιμήπ δοάρηπ ςηπ 98/773/ΔΔΤ ςξσ σμβξσλίξσ (EE L 351 ςηπ 29.1.1998, ρελ. 1). 

- δχοξδξκία, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι αμςίρςξιυα ρςξ άοθοξ 3 ςηπ ποάνηπ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 

26ηπ Λαΐξσ 1997 (EE C 195 ςηπ 25.6.1997, ρελ. 1) και ρςξ άοθοξ 3 παοάγοατξπ 1 ςηπ κξιμήπ 

δοάρηπ 98/742/ΙΔΠΠΑ ςξσ σμβξσλίξσ (EE L 358 ςηπ 31.12.1998, ρελ. 2). 

- απάςη, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ ϋμβαρηπ ρυεςικά με ςημ ποξρςαρία ςχμ 

ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ (EE C 316 ςηπ 27.11.1995, ρελ. 48). 

- μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 1 ςηπ 

ξδηγίαπ 91/308/ EOK ςξσ σμβξσλίξσ, ςηπ 10ηπ Θξσμίξσ 1991, για ςημ ποϊληφη 

υοηριμξπξίηρηπ ςξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςήμαςξπ για ςη μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ 

παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ (EE L 166 ςηπ 28.6.1991, ρελ. 77 Οδηγίαπ η ξπξία ςοξπξπξιήθηκε 

απϊ ςημ Οδηγία 2001/97/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ, EE L 344 ςηπ 

28.12.2001, ρελ. 76) η ξπξία εμρχμαςόθηκε με ςξ Μ. 2331/1995 (Α΄ 173/1995 ) και 

ςοξπξπξιήθηκε με ςξ Μ. 3424/2005 (Α΄ 305/2005). 

- σπεναίοερη, απάςη, εκβίαρη, πλαρςξγοατία, φεσδξοκία, δχοξδξκία και δϊλια 

υοεχκξπία, 

- αδικήμαςα ςξσ Αγξοαμξμικξϋ Ιόδικα, ρυεςικά με ςημ άρκηρη ςηπ επαγγελμαςικήπ ςξσπ 

δοαρςηοιϊςηςαπ.  

β)Πιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ,έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ εναμήμξσ 

ποιμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ χπ α ́μχ ηλεκςοξμικήπ ειδξπξι ́ηρηπ  ϊςι δεμ ςελεί σπϊ 

πςόυεσρη, εκκαθάοιρη, παϋρη εογαριόμ, αμαγκαρςική διαυείοιρη ή πςχυεσςικϊ 

ρσμβιβαρμϊ, αμαρςξλή εογαριόμ ή ςελεί ρε αμάλξγη καςάρςαρη πξσ ποξβλέπεςαι απϊ ςιπ 

διαςάνειπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσ. 

γ) Δεμ έυει κιμηθεί ρε βάοξπ ςξσ διαδικαρία κήοσνηπ ρε πςόυεσρη, εκκαθάοιρηπ, 

αμαγκαρςικήπ διαυείοιρηπ, πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή ξπξιαδήπξςε άλλη παοϊμξια 

διαδικαρία ποξβλεπϊμεμη απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσ. 

δ) Δεμ έυει καςαδικαρθεί βάρει δικαρςικήπ απϊταρηπ πξσ έυει ιρυϋ δεδικαρμέμξσ, ρϋμτχμα 

με ςιπ διαςάνειπ ςηπ υόοαπ ϊπξσ εκδϊθηκε η απϊταρη, και η ξπξία διαπιρςόμει αδίκημα 

ρυεςικϊ με ςημ επαγγελμαςική διαγχγή ςξσ.  
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2. Πιρςξπξιηςικϊ εκδιδϊμεμξ απϊ ςημ αομϊδια καςά πεοίπςχρη αουή ϊςι καςά ςημ ημεοξμημία 

ςηπ χπ άμχ ηλεκςοξμικήπ ειδξπξίηρηπ: 

 Δίμαι αρταλιρςικά εμήμεοξι χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοέπ 

κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ ςϊρξ ςχμ ιδίχμ ςχμ εογξδξςόμ ϊρξ και ςξσ ποξρχπικξϋ πξσ 

εμδευξμέμχπ απαρυξλξϋμ  (κϋοιαπ και επικξσοικήπ), και, 

 Δίμαι τξοξλξγικά εμήμεοξι χπ ποξπ ςιπ τξοξλξγικέπ ςξσπ σπξυοεόρειπ. 

 

3. Πιρςξπξιηςικξ ́ ςξσ ξικει ́ξσ Δπιμεληςηοι ́ξσ, με ςξ ξπξι ́ξ θα πιρςξπξιει ́ςαι ατεμξ ́π η εγγοατη ́ 

ςξσπ ρ’ ασςξ ́ και ςξ ειδικξ ́ επα ́γγελμα ́ ςξσπ, καςα ́ ςημ ημε ́οα διεμε ́ογειαπ ςξσ διαγχμιρμξσ ́, 

και ατεςε ́οξσ ξ ́ςι ενακξλξσθξσ ́μ μα παοαμε ́μξσμ εγγεγοαμμε ́μξι με ́υοι ςημ χπ α ́μχ 

ηλεκςοξμική ειδξπξι ́ηρη. 

 

ε πεοίπςχρη εγκαςάρςαρήπ ςξσπ ρςημ αλλξδαπή, ςα δικαιξλξγηςικά ςχμ παοαπάμχ 

πεοιπςόρεχμ (2) και (3) εκδίδξμςαι με βάρη ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία ςηπ υόοαπ πξσ είμαι 

εγκαςερςημέμξι, απϊ ςημ ξπξία και εκδίδεςαι ςξ ρυεςικϊ πιρςξπξιηςικϊ.  

 

11.1.10  Ξι αλλξδαπξί πξλίςεπ: 
 

1. Απξ ́ρπαρμα πξιμικξσ ́ μηςοχ ́ξσ ε ́κδξρηπ ςξσ ςελεσςαι ́ξσ ςοιμη ́μξσ ποιμ απξ ́ ςημ κξιμξπξι ́ηρη 

ςηπ χπ α ́μχ ηλεκςοξμικήπ ειδξπξι ́ηρηπ ή, ελλείφει ασςξϋ, ιρξδϋμαμξσ εγγοάτξσ καθόπ και 

κάθε άλλξσ εγγοάτξσ πξσ εκδίδεςαι απϊ ςημ αομϊδια δικαρςική ή διξικηςική αουή ςηπ 

υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσ, απϊ ςξ ξπξίξ ποξκϋπςει ϊςι : 

α) Δεμ έυει εκδξθεί ρε βάοξπ ςξσ αμεςάκληςη καςαδικαρςική απϊταρη πξσ ατξοά ρςα 

παοακάςχ αδικήμαςα: 

- ρσμμεςξυή ρε εγκλημαςική ξογάμχρη, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 2 παοάγοατξπ 1 

ςηπ κξιμήπ δοάρηπ ςηπ 98/773/ΔΔΤ ςξσ σμβξσλίξσ (EE L 351 ςηπ 29.1.1998, ρελ. 1). 

- δχοξδξκία, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι αμςίρςξιυα ρςξ άοθοξ 3 ςηπ ποάνηπ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 

26ηπ Λαΐξσ 1997 (EE C 195 ςηπ 25.6.1997, ρελ. 1) και ρςξ άοθοξ 3 παοάγοατξπ 1 ςηπ κξιμήπ 

δοάρηπ 98/742/ΙΔΠΠΑ ςξσ σμβξσλίξσ (EE L 358 ςηπ 31.12.1998, ρελ. 2). 

- απάςη, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ ϋμβαρηπ ρυεςικά με ςημ ποξρςαρία ςχμ 

ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ (EE C 316 ςηπ 27.11.1995, ρελ. 48). 

- μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 1 ςηπ 

ξδηγίαπ 91/308/ EOK ςξσ σμβξσλίξσ, ςηπ 10ηπ Θξσμίξσ 1991, για ςημ ποϊληφη 

υοηριμξπξίηρηπ ςξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςήμαςξπ για ςη μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ 

παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ (EE L 166 ςηπ 28.6.1991, ρελ. 77 Οδηγίαπ η ξπξία ςοξπξπξιήθηκε 

απϊ ςημ Οδηγία 2001/97/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ, EE L 344 ςηπ 

28.12.2001, ρελ. 76) η ξπξία εμρχμαςόθηκε με ςξ Μ. 2331/1995 (Α΄ 173/1995) και 

ςοξπξπξιήθηκε με ςξ Μ. 3424/2005 (Α΄ 305/2005). 

- σπεναίοερη, απάςη, εκβίαρη, πλαρςξγοατία, φεσδξοκία, δχοξδξκία και δϊλια 

υοεχκξπία, 

- αδικήμαςα ςξσ Αγξοαμξμικξϋ Ιόδικα, ρυεςικά με ςημ άρκηρη ςηπ επαγγελμαςικήπ ςξσπ 

δοαρςηοιϊςηςαπ.  

β) Δεμ ςελεί σπϊ πςόυεσρη, εκκαθάοιρη, παϋρη εογαριόμ, αμαγκαρςική διαυείοιρη ή 

πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ, αμαρςξλή εογαριόμ ή ςελεί ρε αμάλξγη καςάρςαρη πξσ 

ποξβλέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσ. 

γ) Δεμ έυει κιμηθεί ρε βάοξπ ςξσ διαδικαρία κήοσνηπ ρε πςόυεσρη, εκκαθάοιρηπ, 

αμαγκαρςικήπ διαυείοιρηπ, πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή ξπξιαδήπξςε άλλη παοϊμξια 

διαδικαρία ποξβλεπϊμεμη απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσ. 
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δ) Δεμ έυει καςαδικαρθεί βάρει δικαρςικήπ απϊταρηπ πξσ έυει ιρυϋ δεδικαρμέμξσ, ρϋμτχμα 

με ςιπ διαςάνειπ ςηπ υόοαπ ϊπξσ εκδϊθηκε η απϊταρη, και η ξπξία διαπιρςόμει αδίκημα 

ρυεςικϊ με ςημ επαγγελμαςική διαγχγή ςξσ. 

 

2. Πιρςξπξιηςικϊ ςηπ αομϊδιαπ αουήπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα 

ποξκϋπςει ϊςι ήςαμ εγγεγοαμμέμξι ρςα μηςοόα ςξσ ξικείξσ Δπιμεληςηοίξσ ή ρε ιρξδϋμαμεπ 

επαγγελμαςικέπ ξογαμόρειπ, καςά ςημ ημέοα διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ και 

ενακξλξσθξϋμ μα παοαμέμξσμ εγγεγοαμμέμξι μέυοι ςημ χπ άμχ ηλεκςοξμική ειδξπξίηρη. 

 

3. Πιρςξπξιηςικϊ εκδιδϊμεμξ απϊ ςημ αομϊδια αουή ςξσ ξικείξσ κοάςξσπ μέλξσπ ϊςι : 

 Δίμαι αρταλιρςικά εμήμεοξι χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοέπ 

κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ ςϊρξ ςχμ ιδίχμ ςχμ εογξδξςόμ ϊρξ και ςξσ ποξρχπικξϋ πξσ 

εμδευξμέμχπ απαρυξλξϋμ  (κϋοιαπ και επικξσοικήπ), ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςϊρξ ςηπ 

υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσ, ϊρξ και ςξσ ελλημικξϋ δικαίξσ, και, 

 Δίμαι τξοξλξγικά εμήμεοξι χπ ποξπ ςιπ τξοξλξγικέπ ςξσπ σπξυοεόρειπ, ρϋμτχμα με 

ςιπ διαςάνειπ ςϊρξ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσ, ϊρξ και ςξσ ελλημικξϋ δικαίξσ. 

 

11.1.11 α μξμικά ποϊρχπα αλλξδαπά ή ημεδαπά: 
 

1. Σα παοαπα ́μχ δικαιξλξγηςικα ́ ςχμ πεοιπςόρεχμ ςχμ εδατίχμ 11.1.9 και 11.1.10 ςξσ 

παοξ ́μςξπ α ́οθοξσ, αμςι ́ρςξιυα.  

 

2. Πιρςξπξιηςικξ ́ αομξ ́διαπ δικαρςικη ́π ή διξικηςικη ́π αουη ́π ε ́κδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμη ́μξσ, 

ποιμ απξ ́ ςημ κξιμξπξι ́ηρη ςηπ χπ α ́μχ ηλεκςοξμικήπ ειδξπξι ́ηρηπ, απξ ́ ςξ ξπξι ́ξ μα 

ποξκσ ́πςει ξ ́ςι δεμ ςελξσ ́μ σπξ ́ κξιμη ́ εκκαθα ́οιρη ςξσ Μ. 2190/1920 (Υ.Δ.Ι. Α’ 37/1920), 

ξ́πχπ εκα ́ρςξςε ιρυσ ́ει, η ́ άλλεπ αμα ́λξγεπ καςαρςα ́ρειπ (μξ ́μξ για αλλξδαπα ́ μξμικα ́ ποξ ́ρχπα) 

και, επι ́ρηπ, ξ ́ςι δεμ ςελξσ ́μ σπξ ́ διαδικαρι ́α ε ́κδξρηπ απξ ́ταρηπ κξιμη ́π η ́ ειδικη ́π εκκαθα ́οιρηπ 

ςχμ αμχςε ́οχ μξμξθεςημα ́ςχμ η ́ σπξ ́ άλλεπ αμα ́λξγεπ καςαρςα ́ρειπ (μξ ́μξ για αλλξδαπα ́ 

μξμικα ́ ποξ ́ρχπα). 

 

3. Διδικξ ́ςεοα, ςα αμχςε ́οχ μξμικα ́ ποξ ́ρχπα ποε ́πει μα ποξρκξμι ́ζξσμ για ςξσπ διαυειοιρςε ́π, 

ρςιπ πεοιπςχ ́ρειπ ςχμ εςαιοειχ ́μ πεοιξοιρμε ́μηπ εσθσ ́μηπ (Δ.Π.Δ.) και ςχμ ποξρχπικχ ́μ 

εςαιοειχ ́μ (Ο.Δ. και Δ.Δ.) και για ςξμ ποξ ́εδοξ και διεσθσ ́μξμςα ρσ ́μβξσλξ για ςιπ αμχ ́μσμεπ 

εςαιοει ́επ (Α.Δ.), απξ ́ρπαρμα πξιμικξσ ́ μηςοχ ́ξσ η ́ α ́λλξ ιρξδσ ́μαμξ ε ́γγοατξ αομξ ́διαπ 

διξικηςικη ́π η ́ δικαρςικη ́π αουη ́π ςηπ υχ ́οαπ εγκαςα ́ρςαρηπ, απξ ́ ςξ ξπξι ́ξ μα ποξκσ ́πςει ξ́ςι ςα 

αμχςε ́οχ ποξ ́ρχπα δεμ ε ́υξσμ καςαδικαρςει ́ με αμεςα ́κληςη δικαρςικη ́ απξ ́ταρη, για κα ́πξιξ 

απξ ́ ςα αδικη ́μαςα ςξσ εδ. 1 ςχμ παο. 11.1.9 και 11.1.10. 

 

4. Δπι ́ ημεδαπχ ́μ αμχμσ ́μχμ εςαιοειχ ́μ ςα ποξαματεοξ ́μεμα πιρςξπξιηςικα ́ ςηπ εκκαθα ́οιρηπ, 

εκδι ́δξμςαι ξ ́ρξμ ατξοα ́ ρςημ κξιμη ́ εκκαθα ́οιρη απξ́ ςημ αομξ ́δια Τπηοερι ́α, ρςξ μηςοχ ́ξ 

Αμχμσ ́μχμ Δςαιοειχ ́μ ςηπ ξπξι ́απ ει ́μαι εγγεγοαμμε ́μη η ρσμμεςε ́υξσρα ρςξ διαγχμιρμξ ́ A.E., 

ρσ ́μτχμα με ςιπ διαςα ́νειπ ςχμ α ́οθοχμ 7α.1.ια ́ και 7β.12 ςξσ Μ. 1892/1990 (A’ 101/1990). 

 

11.1.12 Ξι ρσμεςαιοιρμξί αλλξδαπξί ή ημεδαπξί 
 

1. Σα παοαπα ́μχ δικαιξλξγηςικα ́ ςχμ πεοιπςόρεχμ 1,2,3  ςηπ παο. 11.1.9, ετϊρξμ ποϊκειςαι 

για ημεδαπξϋπ ρσμεςαιοιρμξϋπ και ςχμ πεοιπςόρεχμ 1,2,3 ςηπ παο. 11.1.9, ετϊρξμ 

ποϊκειςαι για αλλξδαπξϋπ ρσμεςαιοιρμξϋπ. 
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2. Βεβαι ́χρη αομξ ́διαπ αουη ́π ξ́ςι ξ σμεςαιοιρμξ ́π λειςξσογει ́ μξ ́μιμα. 

 
 

11.1.13 Ξι Δμόρειπ /Ιξιμξποανίεπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά  
 

1. Σα παοαπα ́μχ καςα ́ πεοι ́πςχρη δικαιξλξγηςικα ́, για κα ́θε Οοξμηθεσςή πξσ ρσμμεςε ́υει ρςημ 

Δ ́μχρη / κξιμξποανι ́α. 

 

2. Θδιχςικϊ ρσμτχμηςικϊ ρςξ ξπξίξ θα αματέοεςαι η απξδξυή ςηπ ρϋρςαρηπ και ρσμμεςξυήπ 

ρςημ Έμχρη – ϋμποανη, ξ ςσυϊμ μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ ασςήπ και ξ αμαπληοχςήπ ςξσ. Λε ςξ 

ίδιξ έγγοατξ θα δηλόμεςαι ϊςι ρε κάθε πεοίπςχρη ςα μέλη ςηπ Έμχρηπ – ϋμποανηπ θα είμαι 

αλληλεγγϋχπ και ειπ ξλϊκληοχμ σπεϋθσμα έμαμςι ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ για ςημ εκςέλερη 

ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ϋμβαρηπ.  

 

ε πεοίπςχρη πξσ, εναιςίαπ αμικαμϊςηςαπ για ξπξιξδήπξςε λϊγξ ή αμχςέοαπ βίαπ, µέλξπ ςηπ Έμχρηπ 

δεμ μπξοεί μα αμςαπξκοιθεί ρςιπ σπξυοεόρειπ ςηπ Έμχρηπ καςά ςξμ υοϊμξ ανιξλϊγηρηπ ςχμ 

ποξρτξοόμ, ςα σπϊλξιπα µέλη ρσμευίζξσμ μα έυξσμ ςημ εσθϋμη ξλϊκληοηπ ςηπ κξιμήπ ποξρτξοάπ 

µε ςημ ίδια ςιµή.  

 

Δάμ η παοαπάμχ αμικαμϊςηςα ποξκϋφει καςά ςξ υοϊμξ εκςέλερηπ ςηπ ρϋµβαρηπ, ςα σπϊλξιπα µέλη 

ρσμευίζξσμ μα έυξσμ ςημ εσθϋμη ςηπ ξλξκλήοχρηπ ασςήπ µε ςημ ίδια ςιµή και ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ. 

 

Σα σπϊλξιπα µέλη ςηπ Έμχρηπ και ρςιπ δϋξ πεοιπςόρειπ μπξοξϋμ μα ποξςείμξσμ αμςικαςάρςαρη. Η 
αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμοδίου οργάνου. 
 

 
11.3 Δναιοέρειπ 

 

Αμ ρε κάπξια υόοα δεμ εκδίδξμςαι ςα παοαπάμχ πιρςξπξιηςικά ή έγγοατα, ή δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ 

ςιπ παοαπάμχ πεοιπςόρειπ, ποέπει επί πξιμή απξκλειρμξϋ μα αμςικαςαρςαθξϋμ απϊ έμξοκη 

βεβαίχρη ςξσ εμδιατεοξμέμξσ, ποξπ σπξβξλή ςξσ δικαιξλξγηςικξϋ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ 

άοθοξσ 6 Π.Δ. 118/07.  Δάμ ρςη υόοα ασςή δεμ ποξβλέπεςαι ξϋςε έμξοκη βεβαίχρη δϋμαςαι μα 

αμςικαςαρςαθεί με σπεϋθσμη δήλχρη η ξπξία γίμεςαι εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ 

αουήπ ή ρσμβξλαιξγοάτξσ ςηπ υόοαπ ρςημ ξπξία είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ ποξμηθεσςήπ. Όπξσ 

απαιςείςαι Τπεϋθσμη Δήλχρη, μξείςαι για ςξσπ μεμ ημεδαπξϋπ Τπεϋθσμη Δήλχρη ρϋμτχμα με ςξμ Μ. 

1599/86 ςξσ μξμίμξσ εκποξρόπξσ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ ή Τπεϋθσμη 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.Πξλ.Δικ και ςξσ Ιόδικα πεοί Δικηγϊοχμ.  

 

ςημ καςά ςα άμχ έμξοκη βεβαίχρη ή σπεϋθσμη δήλχρη θα δηλόμεςαι ϊςι ρςη ρσγκεκοιμέμη υόοα 

δεμ εκδίδξμςαι ςα ρσγκεκοιμέμα έγγοατα και ϊςι δε ρσμςοέυξσμ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ ποϊρχπξ ξι 

αμχςέοχ μξμικέπ καςαρςάρειπ, εμό θα σπξβάλξμςαι σπξυοεχςικά με ςα Δικαιξλξγηςικά 

Ιαςακϋοχρηπ». 
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12. ΟΠΞΡΤΞΠΔΡ 

12.1 Οοξθερμία Σπξβξλήπ  
 

Όρξι επιθσμξϋμ μα ρσμμεςάρυξσμ ρςξ διαγχμιρμϊ, απαιςείςαι μα καςαοςίρξσμ και μα σπξβάλξσμ 

ηλεκςοξμικά, με υοήρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ σρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ 

σμβάρεχμ (ΔΖΔΖ) μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr, ποξρτξοά με ςα 

απαοαίςηςα δικαιoλoγηςικά και ϊ,ςι άλλξ απαιςείςαι απϊ ςημ παοξϋρα διακήοσνη, ρςξ ϋρςημα, 

μέυοι ςημ καςαληκςική ημεοξμημία και όοα πξσ ξοίζει η παοξϋρα διακήοσνη, ρςημ ελλημική 

γλόρρα, ρε ηλεκςοξμικϊ τάκελξ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςα άοθοα 11 και 12 ςξσ Ιαμξμιρμξϋ 

Ποξμηθειόμ Δημξρίξσ (ΠΔ 118/2007) καθόπ και ρςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ ςξσ άοθοξσ 11 

ςηπ ΤΑ Π1/2390/16.10.2013. 

12.2 Ρϋμςανη Οοξρτξοόμ 
 

Οι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι ρςημ Δλλημική Γλόρρα ή ρε ξπξιαδήπξςε άλλη γλόρρα ςη 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ρσμξδεσϊμεμεπ απϊ επίρημη μεςάτοαρη ρςημ Δλλημική Γλόρρα. ε 

πεοίπςχρη διατχμίαπ σπεοιρυϋει η επίρημη μεςάτοαρη ρςημ Δλλημική Γλόρρα. Πιρςξπξιηςικά 

αλλξδαπόμ αουόμ γίμξμςαι δεκςά, ετϊρξμ ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρη ρςημ Δλλημική 

Γλόρρα. Όλα ςα έγγοατα ςχμ ποξρτξοόμ θα ποέπει μα έυξσμ ρσμςαυθεί ή μα έυξσμ επίρημα 

μεςατοαρθεί ρςημ Δλλημική Γλόρρα επί πξιμή απξκλειρμξϋ.  

  

12.3 Θρυϋπ Οοξρτξοόμ 
 

12.3.1 Οι ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ για εκαςϊμ 

είκξρι (120) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ 

σπξβξλήπ ποξρτξοόμ. Ποξρτξοέπ πξσ αματέοξσμ υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ ςχμ εκαςϊ 

είκξρι (120) ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ.  

 

12.3.2 Ζ ιρυϋπ ςηπ ποξρτξοάπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι (ηλεκςοξμικά με ςξμ παοευϊμεμξ απϊ ςξ 

ρϋρςημα ςοϊπξ), ετϊρξμ ςξϋςξ ζηςηθεί απϊ ςημ Τπηοερία, ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ, κας΄ 

αμόςαςξ ϊοιξ για υοξμικϊ διάρςημα ίρξ με ςξ ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςη διακήοσνη. Λεςά ςη 

λήνη και ςξσ παοαπάμχ αμόςαςξσ ξοίξσ υοϊμξσ παοάςαρηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ, ςα 

απξςελέρμαςα ςξσ διαγχμιρμξϋ σπξυοεχςικά μαςαιόμξμςαι, εκςϊπ εάμ η Αμαθέςξσρα Αουή 

κοίμει, καςά πεοίπςχρη, αιςιξλξγημέμα ϊςι η ρσμέυιρη ςξσ διαγχμιρμξϋ ενσπηοεςεί ςξ 

δημϊριξ ρσμτέοξμ, ξπϊςε ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξμ διαγχμιρμϊ μπξοξϋμ μα επιλένξσμ, είςε 

μα παοαςείμξσμ ςημ ποξρτξοά ςξσπ, ετϊρξμ ςξσπ ζηςηθεί ποιμ ςημ πάοξδξ ςξσ αμχςέοχ 

αμόςαςξσ ξοίξσ παοάςαρηπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ, είςε ϊυι. ςημ ςελεσςαία πεοίπςχρη, η 

διαδικαρία ςξσ διαγχμιρμξϋ ρσμευίζεςαι με ϊρξσπ παοέςειμαμ ςιπ ποξρτξοέπ ςξσπ. 

 

12.3.3 Ζ ιρυϋπ ςχμ ποξρτξοόμ παοαςείμεςαι ασςξδικαίχπ για ϊρξ υοξμικϊ διάρςημα εμδευξμέμχπ 

αμαρςαλεί η διαδικαρία ςξσ διαγχμιρμξϋ ή εμπξδιρςεί η ποϊξδξπ ασςξϋ, ρσμεπεία άρκηρηπ 

διξικηςικήπ ποξρτσγήπ ή εμδίκξσ μέρξσ ή βξηθήμαςξπ καςά ποάνεχμ ή παοαλείφεχμ ςχμ 

αομξδίχμ ξογάμχμ ςηπ Τπηοερίαπ, πξσ ατξοξϋμ ςξμ διαγχμιρμϊ. ςημ πεοίπςχρη ασςή ξι 

ποξρτέοξμςεπ σπξυοεξϋμςαι μα μεοιμμξϋμ για ςημ παοάςαρη, αμςιρςξίυχπ, ςηπ ιρυϋξπ ςηπ 

εγγσηςικήπ επιρςξλήπ ρσμμεςξυήπ. 

 

12.4  Οοξωπξλξγιρμϊπ – Αμξιβή ςξσ Οοξμηθεσςή 
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12.4.1 Για ςημ καςαμξμή ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ, μεςανϋ ςχμ διατϊοχμ καςηγξοιόμ ςχμ 

σπηοεριόμ, καθόπ και ςημ καςαμξμή μεςανϋ ςχμ σμξοιακόμ ςαθμόμ Δσζόμχμ, 

Ποξμαυόμα και Ιήπχμ – Ιαρςαμέχμ - Οομέμιξσ θα ςηοηθξϋμ ςα ϊοια – ρϋμξλα πξσ 

ποξκϋπςξσμ απϊ ςξ  Λέοξπ Α’. 

 

12.4.2 Σξ υοξμικϊ διάρςημα ςχμ παοευξμέμχμ σπηοεριόμ ατξοά ςξ διάρςημα απϊ ςημ 

ημεοξμημία σπξγοατήπ ςηπ ϋμβαρηπ με ςξμ Αμάδξυξ μέυοι 31.12.2016.  

 
12.4.3 Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ µπξοεί μα διακϊφει ςη ρσματθείρα 

ρϋµβαρη, ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ, υχοίπ μα απαιςείςαι η καςαβξλή απξζημίχρηπ ρςξμ 

Ποξμηθεσςή, ετϊρξμ ποξκσ ́πςξσμ λξ ́γξι αμχςε ́οαπ βι ́απ η ́ εα ́μ εναρταλι ́ρει ςιπ 

ποξσ ̈πξθε ́ρειπ κα ́λσφηπ ςχμ αμαγκχ ́μ ςηπ. Ποξπ ςξσ ́ςξ θα ειδξπξιη ́ρει ςξμ αμα ́δξυξ 

δεκαπε ́μςε (15) ημε ́οεπ μχοι ́ςεοα. Δϋμαςαι, επίρηπ, μα μημ εναμςλήρει ςξ ρϋμξλξ ςξσ 

ποξωπξλξγιρμξϋ ςηπ ποξμήθειαπ ετ’ ϊρξμ κοίμει κάςι ςέςξιξ ρκϊπιμξ. 

 

12.4.4 Ξ Αμα ́δξυξπ παοαιςει ́ςαι απξ ́ κα ́θε ανι ́χρη ́ ςξσ ε ́μαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, ρε πεοι ́πςχρη καςαογη ́ρεχπ Τπηοεριχ ́μ η ́ σπαγχγη ́π ςξσπ ρε α ́λλξ 

τξοε ́α εκςξ ́π ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, η ́ αμ για ξπξιξδη ́πξςε 

α ́λλξ λξ ́γξ εκλει ́φει ξλικχ ́π η ́ μεοικχ ́π η αμα ́γκη παοξυήπ ςηπ σπηοερίαπ πξσ ατξοα ́ η 

παοξσ ́ρα ∆ιακη ́οσνη, ξπξ ́ςε ρςημ πεοι ́πςχρη ασςη ́ η εκςε ́λερη ςχμ σπηοεριόμ για ςιπ 

ρσγκεκοιμε ́μεπ Τπηοερίεπ διακξ ́πςεςαι με απξ ́ταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Δπιπλέξμ, ξ 

Ποξμηθεσςήπ παοαιςει ́ςαι απξ ́ κα ́θε ανι ́χρη ́ ςξσ ρε πεοι ́πςχρη ποξρχοιμη ́π διακξπη ́π 

λειςξσογι ́απ Τπηοεριχ ́μ για ξπξιξδη ́πξςε λξ ́γξ. 

 
 

12.4.5 Οοoρτεοϊμεvη ςιμή 

 

12.4.6 ςημ Οικξμξμική Ποξρτξοά αμαγοάτεςαι η ςιμή και ξ ςοϊπξπ πληοχμήπ, ϊπχπ ξοίζεςαι 

καςχςέοχ: 

 

 Σξ γεμικϊ ρϋμξλξ ρςοξγγσλξπξιείςαι ρε δσξ δεκαδικά φητία, ποξπ ςα άμχ εάμ ςξ 
ςοίςξ δεκαδικϊ φητίξ είμαι ίρξ ή μεγαλϋςεοξ ςξσ πέμςε και ποξπ ςα κάςχ εάμ είμαι 
μικοϊςεοξ ςξσ πέμςε.  

 Δτϊρξμ απϊ ςημ ποξρτξοά δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η ποξρτεοϊμεμη ςιμή η 
ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

  Ποξρτξοέπ πξσ θέςξσμ ϊοξ αμαποξραομξγήπ ςηπ ςιμήπ απξοοίπςξμςαι χπ 
απαοάδεκςεπ.  

 
                       Οι ςιμέπ θα δίμξμςαι χπ ενήπ: 

 

Θ. Σιμή μξμάδξπ ρε ΔΤΡΩ ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ σπέο ςοίςχμ κοαςήρεχμ και κάθε 
είδξσπ δαπαμόμ  
ΘΘ. Δπιρημαίμεςαι ϊςι ςξ εκάρςξςε πξρξρςϊ Υ.Π.Α. επί ςξιπ εκαςϊ, ςηπ αμχςέοχ ςιμήπ θα 
σπξλξγίζεςαι ασςϊμαςα απϊ ςξ ρϋρςημα. [Ιαςά ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή ςηπ ξικξμξμικήπ 
ποξρτξοάπ ρςξ ΔΖΔΖ ξι ρσμμεςέυξμςεπ καλξϋμςαι μα  ρσμπληοόρξσμ μϊμξ ςημ ςιμή 
μξμάδξπ (υχοίπ ΥΠΑ). Οι σπϊλξιπεπ πληοξτξοίεπ ( ρσμξλική ανία, Υ.Π.Α.)  ποξκϋπςξσμ 
ασςξμάςχπ απϊ ςξ ρϋρςημα ςξσ ΔΖΔΖ και εμταμίζξμςαι ρςημ εκςϋπχρη]. Δπιβάλλεςαι 
κοάςηρη ϋφξσπ 0,10% επί ςηπ ανίαπ εκςϊπ Υ.Π.Α., σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ 
Δημξρίχμ σμβάρεχμ η ξπξία επιβαοϋμεςαι με ςξ μϊμιμξ ςέλξπ υαοςξρήμξσ 3% και ςηπ επ 
́ασςξϋ ειρτξοάπ σπέο ΟΓΑ 20%. 

 
Ζ ςιμή θα δίμεςαι σπξυοεχςικά για ςημ κάθε σπηοερία υχοιρςά.  
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12.4.7 ςημ ποξρτεοϊμεμη ςιμή πεοιλαμβάμξμςαι ξι κοαςήρειπ πξσ καθξοίζει η διακήοσνη καθόπ 

και κάθε άλλξσ είδξσπ δαπάμη έχπ ςημ παοξυή ςχμ σπηοεριόμ ρϋμτχμα με ςημ Δλλημική 

Μξμξθερία, βαοϋμει ςξμ ποξμηθεσςή και θα ποέπει μα έυει ρσμσπξλξγιρθεί ρςημ 

ποξρτξοά. 

 
12.4.8 Ζ Αμαθέςξσρα Αουή διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ζηςά απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςξιυεία 

απαοαίςηςα για ςημ ςεκμηοίχρη ςχμ ποξρτεοξμέμχμ ςιμόμ (ιδίχπ ϊςαμ ασςέπ είμαι 

αρσμήθιρςα υαμηλέπ), ξι δε ρσμμεςέυξμςεπ σπξυοεξϋμςαι μα παοέυξσμ ςα ρςξιυεία ασςά 

και μα διεσκξλϋμξσμ κάθε ρυεςικϊ έλεγυξ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

 
12.4.9 Οι 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. 

 

12.5 Περιεχόμενο προςφορών 
 

12.5.1 Σα πεοιευϊμεμα ςξσ ηλεκςοξμικξϋ τακέλξσ ςηπ ποξρτξοάπ ξοίζξμςαι χπ ενήπ:  

(α) έμαπ (σπξ)τάκελξπ* με ςημ έμδεινη «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ-ευμική 

ποξρτξοά» και  

(β) έμαπ (σπξ)τάκελξπ* με ςημ έμδεινη «Ξικξμξμική Οοξρτξοά» 

       *(σπξ)τάκελξπ: καςηγξοία επιρσμαπςϊμεμχμ αουείχμ ρςξ ρϋρςημα θλεκτρονικισ 

διενζργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ 

Ιαςά ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ απϊ ςξμ Οικξμξμικϊ Υξοέα ρημαίμξμςαι απϊ ασςϊμ με υοήρη ςξσ 
ρυεςικξϋ πεδίξσ ςξσ ρσρςήμαςξπ ςα ρςξιυεία εκείμα ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ πξσ έυξσμ εμπιρςεσςικϊ 
υαοακςήοα. 
 

12.5.2 ςξμ (σπξ)τάκελξ «Δικαιξλξγηςικά σμμεςξυήπ – Σευμική Ποξρτξοά» πεοιλαμβάμξμςαι, 

επί πξιμή απξοοίφεχπ, ςα καςά πεοίπςχρη απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά ρϋμτχμα με ςιπ 

διαςάνειπ ςηπ κείμεμηπ μξμξθερίαπ για ςημ αμάθερη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και 

ρσγκεκοιμέμα : 

 Σα ρςξιυεία πξσ ζηςξϋμςαι ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 11  

 Σα ςευμικά ρςξιυεία ςηπ ποξρτξοάπ 

 Σα λξιπά απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά πξσ ποξρδιξοίζξμςαι ρςημ παοαγοάτξ 11  

 
ε πεοίπςχρη έμχρηπ ποξμηθεσςόμ ή κξιμξποανίαπ, ςα ςευμικά ρςξιυεία ποέπει μα 

σπξβάλλξμςαι νευχοιρςά για κάθε μέλξπ ςηπ. 

 
12.5.3 ςα πεοιευϊμεμα ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ δεμ ποέπει ρε καμία πεοίπςχρη μα εμταμίζξμςαι 

ξικξμξμικά ρςξιυεία. Σσυϊμ εμτάμιρη ξικξμξμικόμ ρςξιυείχμ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ 

λένεχμ ϊπχπ «δχοεάμ») απξςελεί λϊγξ απϊοοιφηπ ςηπ ποξρτξοάπ. 

 

Ζ Σευμική Ποξρτξοά ρσμςάρρεςαι ρσμπληοόμξμςαπ ςημ αμςίρςξιυη ειδική ηλεκςοξμική 

τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ. ςη ρσμέυεια, ςξ ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ ηλεκςοξμικϊ αουείξ, ρε 

μξοτή .pdf, ςξ ξπξίξ σπξγοάτεςαι φητιακά και σπξβάλλεςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα. Σα 

ρςξιυεία πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ και ςξσ 

παοαγϊμεμξσ φητιακά σπξγεγοαμμέμξσ ηλεκςοξμικξϋ αουείξσ ποέπει μα ςασςίζξμςαι. ε 

αμςίθεςη πεοίπςχρη, ςξ ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ μήμσμα και ξ ποξρτέοχμ καλείςαι μα 

παοάγει εκ μέξσ ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ .pdf. Δτϊρξμ, ξι ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ δεμ έυξσμ 
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απξςσπχθεί ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ ρςιπ ειδικέπ ηλεκςοξμικέπ τϊομεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ξ 

ποξρτέοχμ επιρσμάπςει φητιακά σπξγεγοαμμέμα ςα ρυεςικά ηλεκςοξμικά αουεία. 

 
Σα αμχςέοχ ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά ςξσ (σπξ)τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά σμμεςξυήπ – 

Σευμική Ποξρτξοά» ςηπ ποξρτξοάπ σπξβάλλξμςαι επί πξιμή απξοοίφεχπ απϊ ςξμ 

ποξρτέοξμςα ηλεκςοξμικά ρε μξοτή αουείξσ ςϋπξσ .pdf και ποξρκξμίζξμςαι καςά 

πεοίπςχρη απϊ ασςϊμ εμςϊπ ςοιόμ (3) εογάριμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή. 

Όςαμ σπξγοάτξμςαι απϊ ςξμ ίδιξ τέοξσμ φητιακή σπξγοατή. Οι ςσυϊμ απαιςξϋμεμεπ 

δηλόρειπ ή σπεϋθσμεπ δηλόρειπ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ πξσ σπξγοάτξμςαι φητιακά απϊ 

ςξσπ έυξμςεπ σπξυοέχρη ποξπ ςξϋςξ, δεμ απαιςείςαι μα τέοξσμ ρυεςική θεόοηρη γμηρίξσ 

σπξγοατήπ. Δπιρημαίμεςαι ϊςι ςα αμχςέοχ δικαιξλξγηςικά ή ςα άλλα ρςξιυεία ςξσ 

σπξτακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ – ςευμική ποξρτξοά» πξσ έυξσμ σπξβληθεί με 

ςημ ηλεκςοξμική ποξρτξοά και απαιςξϋμςαι μα ποξρκξμιρθξϋμ ρςημ Τπηοερία πξσ 

διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ εμςϊπ ςηπ αμχςέοχ αματεοϊμεμηπ ποξθερμίαπ είμαι ςα 

δικαιξλξγηςικά και ρςξιυεία πξσ δεμ έυξσμ εκδξθεί/ρσμςαυθεί απϊ ςξμ ίδιξ ςξμ ξικξμξμικϊ 

τξοέα (ποξρτέοξμςα) και καςά ρσμέπεια δεμ τέοξσμ ςημ φητιακή ςξσ σπξγοατή. Ωπ 

ςέςξια ρςξιυεία εμδεικςικά αματέοξμςαι : πυ πιρςξπξιηςικά ή βεβαιόρειπ πξσ έυξσμ 

εκδξθεί απϊ δημϊριεπ αουέπ ή άλλξσπ τξοείπ. 

 

Σσυϊμ ηλεκςοξμικά σπξβαλλϊμεμα ςευμικά τσλλάδια (prospectus), θα ποέπει μα είμαι 

φητιακά σπξγεγοαμμέμα απϊ ςξμ εκδϊςη ςξσπ. ε αμςίθεςη πεοίπςχρη, ςα ηλεκςοξμικά 

αουεία .pdf ασςόμ εκλαμβάμξμςαι χπ σπξβληθέμςα απλά τχςξαμςίγοατα ρϋμτχμα με ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ Μ.4250/14 (ΥΔΙ Α΄74/26-03-14), και για ςημ απξδξυή ςξσπ ή 

μη ενεςάζξμςαι με βάρη ςιπ εμ λϊγχ διαςάνειπ. 

 

Οι σπεϋθσμεπ δηλόρειπ απαιςείςαι, επί πξιμή απξκλειρμξϋ, μα τέοξσμ ημεοξμημία 

ςασςϊρημη με ασςή ςηπ φητιακήπ σπξγοατήπ ςξσπ η ξπξία μα είμαι εμςϊπ ςχμ ςελεσςαίχμ 

ςοιάμςα (30) ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ ποξ ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ςχμ 

ποξρτξοόμ. Δεμ απαιςείςαι βεβαίχρη ςξσ γμηρίξσ ςηπ σπξγοατήπ απϊ αομϊδια διξικηςική 

αουή ή ςα ΙΔΠ. 

 
ε πεοίπςχρη μη σπξβξλήπ ή καςά παοέκκλιρη, ςχμ απαιςήρεχμ ςηπ διακήοσνηπ, 

σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ ςξσ σπξτακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ – ςευμική 

ποξρτξοά», η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

 
12.5.4 ςξμ (σπξ)τάκελξ με ςημ έμδεινη «Οικξμξμική Ποξρτξοά» πεοιλαμβάμεςαι η ξικξμξμική 

ποξρτξοά ςξσ ρσμμεςέυξμςξπ ρςξ διαγχμιρμϊ, η ξπξία θα ποέπει μα έυει ρσμςαυθεί και μα 

πεοιέυει, επί πξιμή απξοοίφεχπ, ςα απαιςξϋμεμα απϊ ςη διακήοσνη oικovoμικά ρςξιυεία 

ςηπ ποξρτξοάπ. σγκεκοιμέμα: 

 
1. Ζ ποξρτεοϊμεμη ςιμή ποέπει μα ποξκϋπςει με ρατήμεια απϊ ςημ ξικξμξμική 

ποξρτξοά, η ξπξία ποέπει μα είμαι διαμξοτχμέμη ρϋμτχμα με ϊρα ζηςξϋμςαι απϊ 
ςημ παοξϋρα διακήοσνη. 

2.  Ζ ποξρτξοά ποέπει μα πεοιλαμβάμει ςξ ρϋμξλξ ςχμ επιβαοϋμρεχμ 
(ποξβλεπϊμεμξι τϊοξι, δαρμξί, αρτάλιρςοα, μεςατξοικά ένξδα, και άλλεπ 
ρυεςικέπ δαπάμεπ). Ζ ρσμξλική ςιμή αμά ξμάδα, θα λητθεί σπϊφη για ςη ρϋγκοιρη 
ςχμ ποξρτξοόμ. 

 
Ζ Οικξμξμική Ποξρτξοά σπξβάλλεςαι ηλεκςοξμικά επί πξιμή απξοοίφεχπ ρςξμ 

(σπϊ)τάκελξ «Οικξμξμική Ποξρτξοά». Ζ Οικξμξμική Ποξρτξοά ρσμςάρρεςαι 

ρσμπληοόμξμςαπ ςημ αμςίρςξιυη ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ. ςη ρσμέυεια, 

ςξ ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ ηλεκςοξμικϊ αουείξ, ρε μξοτή .pdf, ςξ ξπξίξ σπξγοάτεςαι 
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φητιακά και σπξβάλλεςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα. Σα ρςξιυεία πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ 

ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ και ςξσ παοαγϊμεμξσ φητιακά 

σπξγεγοαμμέμξσ ηλεκςοξμικξϋ αουείξσ ποέπει μα ςασςίζξμςαι. ε 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. 

 

ε πεοίπςχρη μη σπξβξλήπ ή καςά παοέκκλιρη, ςχμ απαιςήρεχμ ςηπ διακήοσνηπ, 
σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ ςξσ σπξτακέλξσ «Οικξμξμική Ποξρτξοά», η ποξρτξοά 
απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

 
12.5.5 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 σμμεςξυήπ – Σευμική Ποξρτξοά». 

Ομξίχπ, δεμ αμαγμχοίζεςαι, δεμ θεοαπεϋεςαι εκ ςχμ σρςέοχμ και ξδηγεί ρε απϊοοιφη ςηπ 

ποξρτξοάπ (λϊγχ μη εϋοερηπ καςά ςημ ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη ςξσ (σπξ) τακέλξσ 

«Δικαιξλξγηςικά σμμεςξυήπ – Σευμική Ποξρτξοά»), η εκ παοαδοξμήπ σπξβξλή 

δικαιξλξγηςικξϋ ρσμμεςξυήπ ή δικαιξλξγηςικξϋ ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ ρςξμ σπξτάκελξ 

«Οικξμξμική Ποξρτξοά». 

 
12.5.6 Δικαιξλξγηςικά και έγγοατα ρςξιυεία ςηπ ποξρτξοάπ, πξσ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ 

παοξϋραπ απαιςείςαι μα ποξρκξμιρςξϋμ ρε έμςσπη μξοτή ρςημ Τπηοερία πξσ είμαι αομϊδια 

για ςη διεμέογεια ςξσ διαγχμιρμξϋ, απξρςέλλξμςαι απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ, επί πξιμή 

απξοοίφεχπ, ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ εμςϊπ ςξσ ξπξίξσ πεοιλαμβάμξμςαι ςα ειδικόπ 

ζηςξϋμεμα απϊ ςη διακήοσνη δικαιξλξγηςικά ρε έμςσπη μξοτή, διαυχοιρμέμα ρε δϋξ (2) 

ρτοαγιρμέμξσπ σπξτακέλξσπ με ενχςεοικέπ εμδείνειπ «Δπιμέοξσπ έμςσπα δικαιξλξγηςικά 

ρσμμεςξυήπ – ςευμικήπ ποξρτξοάπ» και « έμςσπα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ», αμςίρςξιυα, 

εμςϊπ ςηπ καθξοιζϊμεμηπ ποξθερμίαπ και παοαλαμβάμξμςαι απϊ ςημ Τπηοερία με απϊδεινη 

βέβαιαπ υοξμξλξγίαπ. 

 
12.5.7 Αματξοικά με ςξ θέμα ςηπ επικϋοχρηπ αμςιγοάτχμ εγγοάτχμ, για ςξ ρϋμξλξ ςχμ 

απαιςξϋμεμχμ απϊ ςημ παοξϋρα διακήοσνη δικαιξλξγηςικόμ και ρςξιυείχμ ςηπ 

ποξρτξοάπ, ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ Μ.4250/14 (ΥΔΙ Α΄ 74/26-03-14). 

Τπξβαλλϊμεμα με ςημ ποξρτξοά ηλεκςοξμικά αουεία .pdf ςχμ απαιςξϋμεμχμ 

δικαιξλξγηςικόμ και εγγοάτχμ πξσ δεμ είμαι φητιακά σπξγεγοαμμέμα απϊ ςξμ εκδϊςη 

ςξσπ, εκλαμβάμξμςαι χπ σπξβληθέμςα απλά τχςξαμςίγοατα, και για ςημ απξδξυή ςξσπ ή 

μη ενεςάζξμςαι με βάρη ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ Μ. 4250/14 (ΥΔΙ Α΄ 74/26-03-14). 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι ρε σπξβληθέμςα ςέςξια ρςξιυεία διεμεογείςαι σπξυοεχςικά απϊ ςημ 

αομϊδια για ςξ διαγχμιρμϊ Τπηοερία δειγμαςξληπςικϊπ έλεγυξπ, ποξκειμέμξσ μα 

ενακοιβχθεί η ακοίβεια ασςόμ, ρε πξρξρςϊ ςξσλάυιρςξμ 5%, ιδίχπ ζηςόμςαπ ςη ρσμδοξμή 

ςχμ σπηοεριόμ ή τξοέχμ πξσ ενέδχραμ ςα ποχςϊςσπα. Διαπίρςχρη ϊςι σπξβλήθηκαμ 

αλλξιχμέμα ρςξιυεία επιτέοει κσοόρειπ ρϋμτχμα με ςα καθξοιζϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 6 

ςξσ άοθοξσ 22 ςξσ Μ.1599/86, ετϊρξμ ςέςξια ποάνη δεμ ςιμχοείςαι ασρςηοϊςεοα απϊ άλλη 

πξιμική διάςανη. ε κάθε ςέςξια πεοίπςχρη, η εκδξθείρα βάρει ςχμ ρςξιυείχμ διξικηςική ή 

άλλη ποάνη,αμακαλείςαι αμέρχπ. 

 

12.5.8 Ζ καςάοςιρη και η σπξβξλή ςχμ ποξρτξοόμ ποαγμαςξπξιείςαι ηλεκςοξμικά, με υοήρη ςηπ 

πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ σρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ σμβάρεχμ (ΔΖΔΖ) μέρχ 

ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr. Λεςά ςημ παοέλεσρη ςηπ καςαληκςικήπ 

για ςημ καςάθερη ςχμ ποξρτξοόμ ημεοξμημίαπ και όοαπ, δεμ σπάουει δσμαςϊςηςα 
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σπξβξλήπ ποξρτξοάπ ρςξ ρϋρςημα. 

 
12.5.9 Ο υοϊμξπ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ και ξπξιαδήπξςε ηλεκςοξμική επικξιμχμία μέρχ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ βεβαιόμεςαι ασςϊμαςα απϊ ςξ ρϋρςημα με σπηοερίεπ υοξμξρήμαμρηπ ρϋμτχμα 

με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παοαγο. 3 ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ Μ.4155/13 και ςξ άοθοξ 6 ςηπ ΤΑ Π1 – 

2390/2013 «Σευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξϋ σρςήμαςξπ 

Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ σμβάρεχμ (ΔΖΔΖ)».  

 
12.5.10 Τπξβξλή ποξρτξοόμ ρε έμςσπη μξοτή ή/και ρε ρτοαγιρμέμξσπ τακέλξσπ για ςξ 

διαγχμιρμϊ δεμ είμαι απξδεκςή. Ποξρτξοέπ πξσ ςσυϊμ σπξβληθξϋμ ή πεοιέλθξσμ ρςημ 

Τπηοερία απξκλειρςικά ρε έμςσπη μξοτή (για ςιπ ξπξίεπ δεμ έυει ποαγμαςξπξιηθεί 

καςάθερη ηλεκςοξμικήπ ποξρτξοάπ ρςξ ρϋρςημα) δεμ απξρτοαγίζξμςαι και επιρςοέτξμςαι 

ρςξσπ απξρςξλείπ ςξσπ. 

 
12.5.11 Ο ποξρτέοχμ, ετϊρξμ δεμ έυει αρκήρει εμποξθέρμχπ ςημ έμρςαρη ςξσ άοθοξσ 15 παοαγο. 

2 πεο. α΄ ςξσ ΠΔ 118/2007 καςά ςηπ διακήοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, ή ετϊρξμ έυει 

απξοοιτθεί η αμχςέοχ έμρςαρη, θεχοείςαι ϊςι απξδέυεςαι πλήοχπ και αμεπιτσλάκςχπ 

ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ διακήοσνηπ και δεμ δϋμαςαι, με ςημ ποξρτξοά ςξσ ή με ξιξμδήπξςε 

άλλξ ςοϊπξ, μα απξκοξϋρει, εσθέχπ ή εμμέρχπ, ςξσπ αμχςέοχ ϊοξσπ. 

 
12.5.12 Λεςά ςημ καςάθερη ςηπ ποξρτξοάπ, επί μξμίμχπ σπξβληθέμςχμ δικαιξλξγηςικόμ, ξι 

διαγχμιζϊμεμξι παοέυξσμ διεσκοιμίρειπ μϊμξμ ϊςαμ ασςέπ ζηςξϋμςαι απϊ αομϊδιξ ϊογαμξ 

και με ςξμ ςοϊπξ πξσ σπξδεικμϋεςαι απϊ ασςϊ. Απϊ ςιπ διεσκοιμίρειπ, ξι ξπξίεπ παοέυξμςαι, 

ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ, λαμβάμξμςαι σπϊφη μϊμξμ εκείμεπ πξσ αματέοξμςαι ρςα 

ρημεία για ςα ξπξία σπξβλήθηκε ρυεςικϊ αίςημα απϊ ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ. 

 
12.5.13 Απξκλίρειπ απϊ ςημ ςευμική ποξδιαγοατή και ςιπ απαιςήρειπ ςηπ Τπηοερίαπ έυξσμ χπ 

ρσμέπεια ςξμ απξκλειρμϊ ςχμ ποξρτξοόμ. Δπιρημαίμεςαι ϊςι η ςευμική ποξδιαγοατή – 

απαιςήρειπ ςηπ Τπηοερίαπ απξςελξϋμ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ απαοάβαςξσπ ϊοξσπ και η 

ξπξιαδήπξςε μη ρσμμϊοτχρη ποξπ ασςέπ ρσμεπάγεςαι ςημ απϊοοιφη ςηπ ποξρτξοάπ 

(άοθοα 3 παοαγο. 7 και 20 παοαγο. 4 ςξσ ΠΔ 118/2007). 

 
12.5.14 Αvςιποoρτoοέπ δεμ γίvovςαι δεκςέπ ρε καμέμα ρςάδιξ ςξσ διαγχμιρμξϋ. ε 

πεοίπςχρη σπoβoλήπ ςξσπ απoοοίπςovςαι χπ απαοάδεκςεπ. 

 
12.5.15 ε πεοίπςχρη ρσμσπξβξλήπ με ςημ ποξρτξοά ρςξιυείχμ και πληοξτξοιόμ 

εμπιρςεσςικξϋ υαοακςήοα, η γμχρςξπξίηρη ςχμ ξπξίχμ ρςξσπ άλλξσπ διαγχμιζϊμεμξσπ θα 

έθιγε ςα έμμξμα ρσμτέοξμςά ςξσ, ξ ποξρτέοχμ ξτείλει μα ρημειόμει επ’ ασςόμ ςημ 

έμδεινη «πληοξτξοίεπ εμπιρςεσςικξϋ υαοακςήοα». ε αμςίθεςη πεοίπςχρη, δϋμαςαι μα 

λαμβάμξσμ γμόρη ασςόμ ςχμ πληοξτξοιόμ ξι λξιπξί διαγχμιζϊμεμξι. Απϊ ςξ ρϋρςημα 

παοέυεςαι η ρυεςική επιλξγή για ςημ επιρήμαμρη ςηπ εμπιρςεσςικϊςηςαπ καςά ςημ 

ηλεκςοξμική επιρϋμαφη ςχμ αουείχμ ρςξσπ σπξ(τακέλξσπ) ςηπ ποξρτξοάπ. Ζ Τπηοερία 

δεμ απξκαλϋπςει πληοξτξοίεπ πξσ ςξσ έυξσμ διαβιβάρει ξι ποξρτέοξμςεπ και ςιπ ξπξίεπ 

έυξσμ υαοακςηοίρει χπ εμπιρςεσςικέπ. Οι πληοξτξοίεπ ασςέπ ατξοξϋμ, ιδίχπ, ςα ςευμικά ή 

εμπξοικά απϊοοηςα και ςιπ εμπιρςεσςικέπ πςσυέπ ςχμ ποξρτξοόμ. 

 
12.5.16 Απξοοίπςξμςαι ποξρτξοέπ επιυειοήρεχμ πξσ καςά παοάβαρη ςχμ άοθοχμ 138 και 

182 ςηπ Διεθμξϋπ ϋμβαρηπ Δογαρίαπ απαρυξλξϋμ ή εκμεςαλλεϋξμςαι αμήλικξσπ κάςχ ςχμ 

15 εςόμ. Οι ποξρτέοξμςεπ ξτείλξσμ μα γμχοίζξσμ εάμ η ποξαματεοθείρα οήςοα ςηοείςαι. 
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13.    ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΙΜΩΝ  

13.1 Ζ απξρτοάγιρη ςχμ ποoρτoοόv ποαγμαςξπξιείςαι ηλεκςοξμικά, ρϋμτχμα με ςημ 
απαιςξϋμεμη απϊ ςξ ρϋρςημα διαδικαρία, απϊ ςξ αομϊδιξ πιρςξπξιημέμξ ρςξ ρϋρςημα 
ρσλλξγικϊ ϊογαμξ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ ασςξϋ 
(Δπιςοξπή Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ – ΔΔΔ) εταομξζϊμεμχμ καςά ςα λξιπά ςχμ κείμεμχμ 
διαςάνεχμ για ςημ αμάθερη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και διαδικαριόμ. 

13.2 Ζ Δπιςοξπή ποoβαίvει ρςημ ηλεκςοξμική διαδικαρία απξρτοάγιρηπ ςχμ ποoρτoοόv ςοειπ (3) 
εογάριμεπ ημέοεπ μεςά ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ ρε 
ημεοoμηvία και όοα πξσ καθξοίζεςαι ρςημ παοξϋρα διακήοσνη. 

 

13.3 Ιαςά ςημ ποξαματεοϊμεμη ημεοξμημία και όοα γίμεςαι απξρτοάγιρη μϊμξ ςχμ 
ηλεκςοξμικόμ (σπϊ)τακέλχμ «Δικαιξλξγηςικά σμμεςξυήπ – Σευμική Ποξρτξοά». Οι 
ηλεκςοξμικξί (σπξ)τάκελξι ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ απξρτοαγίζξμςαι ηλεκςοξμικά 
μέρχ ςχμ αομϊδιχμ πιρςξπξιημέμχμ ρςξ ρϋρςημα ξογάμχμ, ρε ημεοξμημία και όοα πξσ θα 
γμχρςξπξιηθεί ρε ασςξϋπ ςχμ ξπξίχμ ξι ποξρτξοέπ κοίθηκαμ απξδεκςέπ μεςά ςημ 
ανιξλϊγηρη ςχμ λξιπόμ ρςξιυείχμ ασςόμ. Αμέρχπ μεςά ςημ ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη ςχμ 
(σπξ)τακέλχμ «Δικαιξλξγηςικά σμμεςξυήπ – Σευμική Ποξρτξοά», ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ 
διαγχμιρμϊ θα έυξσμ ηλεκςοξμική ποϊρβαρη ρςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ ποξρτξοόμ πξσ 
απξρτοαγίρθηκαμ. Ομξίχπ, μεςά ςημ ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη ςχμ (σπξ)τακέλχμ 
«Οικξμξμική Ποξρτξοά», ξι ποξρτέοξμςεπ ςχμ ξπξίχμ ξι ξικξμξμικέπ ποξρτξοέπ 
απξρτοαγίρθηκαμ, θα έυξσμ ηλεκςοξμική ποϊρβαρη ρςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ ποξρτξοόμ πξσ 
απξρτοαγίρθηκαμ ποξκειμέμξσ μα λάβξσμ γμόρη ςχμ ςιμόμ πξσ ποξρτέοθηκαμ. 

 
 

14. ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΖΡ ΑΟΞΡΤΠΑΓΘΡΖΡ – ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ – ΑΜΑΔΔΘΝΖΡ 
ΛΔΘΞΔΞΖ - ΑΟΞΡΤΠΑΓΘΡΖΡ ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΩΜ ΙΑΑΙΣΠΩΡΖΡ ΙΑΘ ΙΑΑΙΣΠΩΡΖ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 

 
 

14.1 Λεςά ςημ ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ ςξ αομϊδιξ πιρςξπξιημέμξ ρςξ ρϋρςημα 
ρσλλξγικϊ ϊογαμξ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ ασςξϋ 
(Δπιςοξπή Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ – ΔΔΔ) ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ 
εταομξζϊμεμχμ καςά ςα λξιπά ςχμ κειμέμχμ διαςάνεχμ για ςημ αμάθερη δημξρίχμ 
ρσμβάρεχμ και ςχμ διαδικαριόμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Διδικϊςεοα : 

 

1.Σοειπ (3) εογάριμεπ ημέοεπ μεςά ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ 

ρςημ ημεοoμηvία και όοα πξσ καθξοίζεςαι ρςξσπ ειδικξϋπ ϊοξσπ ρσμτχμιόμ ςηπ διακήοσνηπ 

απξρτοαγίζξμςαι ηλεκςοξμικά ξι (σπξ)τάκελξι «Δικαιξλξγηςικά σμμεςξυήπ – Σευμική 

Ποξρτξοά» και ξι ρσμμεςέυξμςεπ απξκςξϋμ πλέξμ ποϊρβαρη για εμημέοχρη ρςξ πεοιευϊμεμξ 

ασςόμ. Για ςημ απξρτοάγιρη ξι ρσμμεςέυξμςεπ εμημεοόμξμςαι με ηλεκςοξμικϊ 

μήμσμα/ειδξπξίηρη πξσ παοάγεςαι ασςϊμαςα απϊ ςξ ρϋρςημα. 

α.Ζ αομϊδια ΔΔΔ παοαλαμβάμει ςξσπ εμρτοάγιρςξσπ τακέλξσπ με ςα ςσυϊμ επιμέοξσπ 

απαιςξϋμεμα ρε έμςσπη μξοτή δικαιξλξγηςικά ςχμ ποξρτξοόμ ςα ξπξία έυξσμ καςαςεθεί ρςημ 

Τπηοερία ρϋμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ ςηπ διακήοσνηπ απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ. Ζ ΔΔΔ 

απξρτοαγίζει ςξσπ κσοίχπ τακέλξσπ και ςξσπ σπξτακέλξσπ με ςημ έμδεινη «Δπιμέοξσπ 

Έμςσπα Δικαιξλξγηςικά σμμεςξυήπ – Σευμικήπ Ποξρτξοάπ» και μξμξγοάτει και ρτοαγίζει ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ έυξσμ σπξβληθεί. Οι σπξτάκελξι με ςημ έμδεινη «Δπί μέοξσπ 

Έμςσπα Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ» δεμ απξρτοαγίζξμςαι, αλλά μovoγοάτovςαι και 

ρτοαγίζovςαι απϊ ςημ Δπιςοξπή και ςoπoθεςoϋvςαι ρε έμα vέo τάκελξ, o oπoίoπ επίρηπ 

ρτοαγίζεςαι και σπξγοάτεςαι απϊ ςημ ίδια Δπιςοξπή και παοαδίδεςαι ρςημ Τπηοερία. 

3. Λεςά και ςημ χπ άμχ απξρτοάγιρη η ΔΔΔ ποξβαίμει ρςημ καςαυόοηρη ϊρχμ έυξσμ 
σπξβάλει ποξρτξοέπ ρε ποακςικϊ απξρτοάγιρηπ δικαιξλξγηςικόμ – ςευμικόμ ποξρτξοόμ ςξ 
ξπξίξ σπξγοάτεςαι απϊ ςα μέλη ςηπ. 
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4. ςη ρσμέυεια η ΔΔΔ ποξυχοεί ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ καςαςέθηκαμ ρςιπ 

ποξρτξοέπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ για ςημ πληοϊςηςα και ςημ μξμιμϊςηςά ςξσπ – ρϋμτχμα με ςα 

ιρυϋξμςα – και ρςη διεμέογεια ελέγυξσ ςχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ για ςη ρσμτχμία ή 

αρσμτχμία ςξσπ με ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ/απαιςήρειπ ςηπ Τπηοερίαπ. 

5. Ιαςά ςξ ρςάδιξ ασςϊ ςηπ διαδικαρίαπ, η ΔΔΔ ή άλλξι πιρςξπξιημέμξι υοήρςεπ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή μπξοξϋμ μα απεσθϋμξσμ αιςήμαςα, ηλεκςοξμικά – μέρχ 

ςηπ παοευϊμεμηπ απϊ ςξ ρϋρςημα εταομξγήπ, ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ υοήρςεπ – ξικξμξμικξϋπ 

τξοείπ για παοξυή διεσκοιμίρεχμ ή ρσμπληοόρεχμ επί μξμίμχπ σπξβληθέμςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ. Οι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ υοήρςεπ – ξικξμξμικξί τξοείπ 

σπξυοεξϋμςαι επί πξιμή απξοοίφεχπ ςηπ ποξρτξοάπ μα παοένξσμ ηλεκςοξμικά μέρχ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ και καςά πεοίπςχρη εγγοάτχπ (αμ ζηςηθεί) ςιπ ζηςξϋμεμεπ διεσκοιμίρειπ – 

ρσμπληοόρειπ εμςϊπ ςχμ ποξθερμιόμ πξσ ςξσπ ξοίζξμςαι. 

6. Ιαςϊπιμ, η ΔΔΔ ειρηγείςαι / γμχμξδξςεί με νευχοιρςϊ ποακςικϊ απξδξυήπ ή αιςιξλξγημέμηπ 
απϊοοιφηπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ και ςευμικόμ ποξρτξοόμ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ, 
ςξ ξπξίξ σπξβάλλεςαι αομξδίχπ ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή για ςη λήφη και έκδξρη ςηπ 
ποξβλεπϊμεμηπ απϊταρηπ για ςξ ρςάδιξ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 
7. Ακξλξσθεί η καςά ςα ποξβλεπϊμεμα έκδξρη απϊταρηπ απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή για ςξ 
σπϊφη ρςάδιξ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Ζ απϊταρη αμαοςάςαι ηλεκςοξμικά ρςξ ϋρςημα ρςξ υόοξ 
ςξσ διαγχμιρμξϋ και ρυεςική ηλεκςοξμική ειδξπξίηρη (μέρχ ηλεκςοξμικξϋ μημϋμαςξπ) με 
υοήρη ςξσ σρςήμαςξπ απξρςέλλεςαι με μέοιμμα ςηπ Τπηοερίαπ πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ 
ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ για εμημέοχρη. 
8. Για ϊρεπ ποξρτξοέπ κοίθηκαμ απξδεκςέπ (δικαιξλξγηςικά – ςευμικά), απϊ ςημ Αμαθέςξσρα 
Αουή καςά ςξ αμχςέοχ ρςάδιξ, και μεςά ςημ άποακςη παοέλεσρη ςξσ υοϊμξσ σπξβξλήπ 
ποξρτσγόμ ή ςημ ενέςαρη ςσυϊμ σπξβληθειρόμ ποξρτσγόμ ή παοαςηοήρεχμ για ςξ ρςάδιξ, 
ξοίζεςαι η ημεοξμημία και όοα ηλεκςοξμικήπ απξρτοάγιρηπ ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ. 
ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ πξσ δεμ έυξσμ απξκλειρςεί καςά ςξ ποξηγξϋμεμξ ρςάδιξ, με μέοιμμα ςηπ 
Τπηοερίαπ πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ, ποαγμαςξπξιείςαι, μέρχ ηλεκςοξμικξϋ μημϋμαςξπ με 
υοήρη ςξσ ρσρςήμαςξπ, εμημέοχρη για ςημ καθξοιρθείρα ημεοξμημία και όοα διεμέογειαπ ςηπ 
ηλεκςοξμικήπ απξρτοάγιρηπ ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ. 
9. ςημ καθξοιρθείρα χπ άμχ ημεοξμημία και όοα, η ΔΔΔ ποξβαίμει ρςημ ηλεκςοξμική 
απξρτοάγιρη ςχμ (σπξ)τακέλχμ «Οικξμξμική Ποξρτξοά» και ξι ρσμμεςέυξμςεπ απξκςξϋμ 
πλέξμ ποϊρβαρη για εμημέοχρη ρςξ πεοιευϊμεμξ ασςόμ. Για ςημ απξρτοάγιρη ξι 
ρσμμεςέυξμςεπ εμημεοόμξμςαι με ηλεκςοξμικϊ μήμσμα/ειδξπξίηρη πξσ παοάγεςαι ασςϊμαςα 
απϊ ςξ ρϋρςημα. 
10. ςη ρσμέυεια η ΔΔΔ παοαλαμβάμει απϊ ςημ Τπηοερία και απξρτοαγίζει ςξμ κσοίχπ 
τάκελξ και ςξσπ σπξτακέλξσπ με ςημ έμδεινη «Δπί μέοξσπ Έμςσπα Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ» 
για ϊρεπ ποξρτξοέπ δεμ έυξσμ απξκλειρςεί ρςξ ποξηγξϋμεμξ ρςάδιξ. Σα πεοιευϊμεμα ασςόμ 
μovoγοάτovςαι και ρτοαγίζovςαι απϊ ςημ Δπιςοξπή καςά τϋλλξ. Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ 
διαδικαρίαπ απξρτοάγιρηπ, η Δπιςοξπή ςξσ διαγχμιρμξϋ ποξβαίμει ρςημ καςαυόοηρη ϊρχμ 
έυξσμ σπξβάλει ξικξμξμικέπ ποξρτξοέπ ρε ποακςικϊ ςξ ξπξίξ σπξγοάτεςαι απϊ ςα μέλη ςηπ. 
11.Ακξλξσθεί η ανιξλϊγηρη απϊ ςημ ΔΔΔ ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ, καςά ςημ ξπξία ξι 
ξικξμξμικέπ ποξρτξοέπ ελέγυξμςαι έμαμςι ςχμ ϊοχμ ςηπ διακήοσνηπ και ϊρεπ κοιθξϋμ 
παοαδεκςέπ καςαςάρρξμςαι με βάρη ςξ κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ. Ζ ΔΔΔ ειρηγείςαι/γμχμξδξςεί 
με νευχοιρςϊ ποακςικϊ επί ςηπ απξδξυήπ ή μη ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ καθόπ και επί ςηπ 
αμάδεινηπ ασςξϋ ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη, ςξ ξπξίξ σπξβάλλεςαι 
αομξδίχπ ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή για ςη λήφη και έκδξρη ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ απϊταρηπ. 
12. ςη ρσμέυεια, η Αμαθέςξσρα Αουή εκδίδει καςά ςα ποξβλεπϊμεμα ςημ απϊταρη για ςξ 
σπϊφη ρςάδιξ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Ζ απϊταρη αμαοςάςαι ηλεκςοξμικά ρςξ ϋρςημα ρςξ υόοξ 
ςξσ διαγχμιρμξϋ και ρυεςική ηλεκςοξμική ειδξπξίηρη (μέρχ ηλεκςοξμικξϋ μημϋμαςξπ) με 
υοήρη ςξσ σρςήμαςξπ απξρςέλλεςαι με μέοιμμα ςηπ Τπηοερίαπ πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ 
ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ για εμημέοχρη. 
13. Λεςά ςημ χπ άμχ εμημέοχρη ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ επί ςηπ εκδξθείραπ απϊ ςξμ Έυξμςα ςημ 
Οικξμξμική Δνξσρία απϊταρηπ για ςξ αμχςέοχ ρςάδιξ, και μεςά ςημ άποακςη παοέλεσρη ςξσ 
υοϊμξσ σπξβξλήπ ποξρτσγόμ ή ςημ ενέςαρη απϊ ςημ Δπιςοξπή Δμρςάρεχμ ςσυϊμ 
σπξβληθειρόμ ποξρτσγόμ ή εμρςάρεχμ, ξ/ξι ποξρτέοχμ/οξμςεπ, ρςξμ/ρςξσπ ξπξίξ/ξσπ 
ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη, εμςϊπ ποξθερμίαπ είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςη ρυεςική 
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ειδξπξίηρη πξσ ςξσ/ςξσπ απξρςέλλεςαι ηλεκςοξμικά, ξτείλει/ξσμ μα σπξβάλει/ξσμ 
ηλεκςοξμικά μέρχ ςξσ σρςήμαςξπ, ρε μξοτή αουείξσ. pdf και ρε τάκελξ με ρήμαμρη 
«Δικαιξλξγηςικά Ιαςακϋοχρηπ», ςα δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξϋμςαι καςά πεοίπςχρη και 
αματέοξμςαι αμαλσςικά ρςημ παοάγοατξ 11.1.7 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ. Όςαμ 
σπξγοάτξμςαι απϊ ςξμ ίδιξ τέοξσμ φητιακή σπξγοατή. Σσυϊμ απαιςξϋμεμεπ δηλόρειπ ή 
σπεϋθσμεπ δηλόρειπ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ σπξγοάτξμςαι φητιακά απϊ ςξσπ έυξμςεπ 
σπξυοέχρη ποξπ ςξϋςξ και δεμ απαιςείςαι ρυεςική θεόοηρη γμηρίξσ σπξγοατήπ. Σα εμ λϊγχ 
δικαιξλξγηςικά ποξρκξμίζξμςαι καςά πεοίπςχρη απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα, εμςϊπ ςοιόμ (3) 
εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή ςξσπ και ρε έμςσπη μξοτή (ποχςϊςσπξ ή 
ακοιβέπ αμςίγοατξ) ρςημ Yπηοερία πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ. 
14. Ζ ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη ςξσ τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά καςακϋοχρηπ» ςξσ 
ποξρτέοξμςξπ ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη γίμεςαι δϋξ (2) εογάριμεπ ημέοεπ 
μεςά και ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρε έμςσπη μξοτή, ϋρςεοα απϊ ρυεςική 
ειδξπξίηρη ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ πξσ δικαιξϋμςαι μα λάβξσμ γμόρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ 
σπεβλήθηραμ. Ζ απξρτοάγιρη γίμεςαι απϊ ςημ αομϊδια ΔΔΔ, εταομξζϊμεμχμ καςά ςα λξιπά 
ςχμ κείμεμχμ διαςάνεχμ για ςημ αμάθερη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και διαδικαριόμ. ςξσπ 
ρσμμεςέυξμςεπ πξσ έυξσμ σπξβάλει παοαδεκςέπ ξικξμξμικά ποξρτξοέπ, με μέοιμμα ςηπ 
Τπηοερίαπ πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ, ποαγμαςξπξιείςαι, μέρχ ηλεκςοξμικξϋ μημϋμαςξπ με 
υοήρη ςξσ ρσρςήμαςξπ, εμημέοχρη για ςημ καθξοιρθείρα ημεοξμημία και όοα διεμέογειαπ ςηπ 
ηλεκςοξμικήπ απξρτοάγιρηπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ ςξσ αμαδειυθέμςα μειξδϊςη. 
15. Αμέρχπ μεςά ςημ αμχςέοχ ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη, ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ 
θα έυξσμ ηλεκςοξμική ποϊρβαρη ρςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ τακέλξσ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ 
καςακϋοχρηπ πξσ απξρτοαγίρθηκε. 
16. Ατξϋ ξλξκληοχθεί η καςά ςα ποξβλεπϊμεμα απξρτοάγιρη ςξσ αμχςέοχ τακέλξσ, η 
Δπιςοξπή ςξσ διαγχμιρμξϋ ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη για ςημ πληοϊςηςα και μξμιμϊςηςα ςχμ 
δικαιξλξγηςικόμ ασςόμ και με νευχοιρςή ειρηγηςική έκθερη γμχμξδξςεί/ποξςείμει για ςη 
λήφη ξοιρςικήπ απϊταρηπ απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή επί ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ 
διαγχμιρμξϋ. 
17. Ο πλήοηπ τάκελξπ ςξσ διαγχμιρμξϋ σπξβάλλεςαι ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή για ςημ έκδξρη 
ςελικήπ απϊταρηπ. 

14.2 Για ςημ αμχςέοχ πεοιγοατείρα διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ καθόπ και για ςη λήφη απϊταρηπ 
επί ςχμ διατϊοχμ ρςαδίχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ ιρυϋξσμ ςα ακϊλξσθα: 

 
1.  Ποξρτξοέπ πξσ παοξσριάζξσμ απξκλίρειπ απϊ ςημ ςευμική ποξδιαγοατή και ςιπ απαιςήρειπ 
ςηπ Τπηοερίαπ χπ αματέοξμςαι ρςξσπ ϊοξσπ ςηπ διακήοσνηπ, απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ, 
μεςά απϊ ποoηγoϋμεvη γvχμoδϊςηρη ςηπ ΔΔΔ. 
2. Ποoρτoοά πξσ είμαι αϊοιρςη και αμεπίδεκςη εκςίμηρηπ ή είμαι σπϊ αίοερη, απξοοίπςεςαι 
χπ απαοάδεκςη, μεςά απϊ ποoηγoϋμεvη γvχμoδϊςηρη ςηπ ΔΔΔ. 
3. Για ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ λαμβάμεςαι σπϊφη απξκλειρςικά η υαμηλϊςεοη ςιμή. 
Ζ καςακϋοχρη γίμεςαι ςελικά ρςξμ σπξφήτιξ με ςημ υαμηλϊςεοη ςιμή, εκ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ 
ςχμ ξπξίχμ ξι ποξρτξοέπ έυξσμ κοιθεί χπ απξδεκςέπ με βάρη ςιπ ςευμικέπ πεοιγοατέπ και 
ςξσπ ϊοξσπ ςηπ διακήοσνηπ. 
4. Οι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ, με μέοιμμα ςηπ Τπηοερίαπ πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ, 
εμημεοόμξμςαι μέρχ ηλεκςοξμικξϋ μημϋμαςξπ με υοήρη ςξσ σρςήμαςξπ, για ςημ έκδξρη 
απϊταρηπ απξδξυήπ ή απϊοοιφηπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ ρε κάθε ρςάδιξ. Ζ ειδξπξίηρη ασςή 
ποαγμαςξπξιείςαι μεςά ςημ ηλεκςοξμική αμάοςηρη, ςηπ ρυεςικήπ απξτάρεχπ καθόπ και ςξσ 
ποακςικξϋ ςηπ ΔΔΔ για ςξ εκάρςξςε ρςάδιξ ςξσ διαγχμιρμξϋ, ρςξ ϋρςημα. Ιαςά ςημ 
ημεοξμημία ςηπ σπϊφη ειδξπξίηρηπ/αμακξίμχρηπ είμαι απξδεκςϊ ϊςι ξι ρσμμεςέυξμςεπ έυξσμ 
λάβει πλέξμ πλήοη γμόρη επί ςηπ απϊταρηπ για ςξ εκάρςξςε ρςάδιξ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Ωπ εκ 
ςξϋςξσ, η εμ λϊγχ ημεοξμημία απξςελεί και ςξ υοξμικϊ ρημείξ απϊ ςξ ξπξίξ σπξλξγίζεςαι η 
μϊμιμη ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςσυϊμ εμρςάρεχμ – ποξρτσγόμ. 
5. Σξ απξςέλερμα ςηπ καςακϋοχρηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ θα γμχρςξπξιηθεί ηλεκςοξμικά μέρχ 
ςξσ σρςήμαςξπ ρε ϊλξσπ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ πξσ σπέβαλαμ παοαδεκςέπ και ςευμικόπ 
απξδεκςέπ ποξρτξοέπ. 
6. Όςαμ ξ ρσμμεςέυχμ ξ ξπξίξπ ποξρτέοει ςη υαμηλϊςεοη ςιμή, δεμ ποξρκξμίζει έμα ή 
πεοιρρϊςεοα απϊ ςα έγγοατα και ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παοαγο. 2 ςξσ 
άοθοξσ 6 ςξσ ΠΔ 118/2007 ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ διαςάνειπ ασςέπ, η καςακϋοχρη 
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γίμεςαι ρςξμ ρσμμεςέυξμςα πξσ ποξρτέοει ςημ αμέρχπ επϊμεμη υαμηλϊςεοη ςιμή. ε 
πεοίπςχρη πξσ και ασςϊπ δεμ ποξρκξμίζει έμα ή πεοιρρϊςεοα απϊ ςα έγγοατα και 
δικαιξλξγηςικά ςα ξπξία απαιςξϋμςαι καςά ςα αμχςέοχ, η καςακϋοχρη γίμεςαι ρςξμ 
ρσμμεςέυξμςα με ςημ αμέρχπ επϊμεμη υαμηλϊςεοη ςιμή και ξϋςχ καθ΄ ενήπ. Αμ καμέμαπ απϊ 
ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ δεμ ποξρκξμίζει, ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ ςχμ 
αμχςέοχ διαςάνεχμ, έμα ή πεοιρρϊςεοα απϊ ςα έγγοατα και δικαιξλξγηςικά ςα ξπξία 
απαιςξϋμςαι απϊ ασςέπ, ξ διαγχμιρμϊπ μαςαιόμεςαι. 
7. ςιπ αμχςέοχ πεοιπςόρειπ, ϊςαμ ξ ρσμμεςέυχμ σπξβάλλει φεσδή ή αμακοιβή σπεϋθσμη 
δήλχρη ςηπ παοαγο. 1 ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ ΠΔ 118/2007, ή ξ σπϊυοεξπ ποξπ ςξϋςξ ποξρτέοχμ 
δεμ ποξρκξμίρει εγκαίοχπ και ποξρηκϊμςχπ καςά ςξ ρςάδιξ ςηπ καςακϋοχρηπ έμα ή 
πεοιρρϊςεοα απϊ ςα έγγοατα και δικαιξλξγηςικά ςηπ παοαγο. 2 ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ χπ άμχ 
Π.Δ/ςξπ, καςαπίπςει σπέο ςηπ Τπηοερίαπ η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσ μειξδϊςη. 

 

14.3 Ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη ρε κάθε μία ή πεοιρρϊςεοεπ απϊ ςιπ κάςχθι 
πεοιπςόρειπ : 

 Έλλειφη ξπξιξσδήπξςε δικαιξλξγηςικξϋ ςηπ διακήοσνηπ 

 Λη έγκαιοη και ποξρήκξσρα ποξρκϊμιρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ 

 Ποξρτξοά πξσ ξοίζει μικοϊςεοξ απϊ ςξ ζηςξϋμεμξ υοϊμξ ιρυϋξπ 

 Ποξρτξοά πξσ είμαι αϊοιρςη και αμεπίδεκςη εκςίμηρηπ ή είμαι σπϊ αίοερη 

 Ποξρτξοά πξσ παοξσριάζει απξκλίρειπ απϊ ςημ ςευμική ποξδιαγοατή, απαοάβαςξσπ 
ϊοξσπ – απαιςήρειπ ςηπ Τπηοερίαπ 

 Ποξρτξοά ρςημ ξπξία δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η ποξρτεοϊμεμη ςιμή ή/και 
εμταμίζει ςιμέπ ρε ξπξιξδήπξςε ρημείξ ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ 

 Απξςελεί αμςιποξρτξοά ή ςοξπξπξίηρη ςηπ ποξρτξοάπ ή ποϊςαρη πξσ καςά ςημ κοίρη 
ςηπ Δπιςοξπήπ ςξσ διαγχμιρμξϋ ενξμξιόμεςαι με αμςιποξρτξοά 

 Απξςελεί εμαλλακςική ποξρτξοά, είςε ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ, είςε ρςα επιμέοξσπ ςμήμαςα ςηπ 
ποξμήθειαπ 

 Δεμ έυει ρσμςαυθεί και σπξβληθεί, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ παοξϋρα 
διακήοσνη 

 Για ξπξιξμδήπξςε άλλξ ςσυϊμ λϊγξ πξσ απξοοέει απϊ ςημ παοξϋρα διακήοσνη 
 
 

15.    ΙΠΘΡΖ ΑΟΞΔΚΔΡΛΑΩΜ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ – ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΖ ΙΑΑΙΣΠΩΡΖΡ 
 
Ζ Δπιςοξπή ςξσ διαγχμιρμξϋ με ειρήγηρή ςηπ μπξοεί μα ποξςείμει : 

15.1 Ιοίρη Απξςελερμάςχμ Διαγχμιρμξϋ 
 

Ζ Δπιςοξπή Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ, με αιςιξλξγημέμη 

γμχμξδϊςηρη, μπξοεί μα ποξςείμει: 

I. Ιαςακϋοχρη ςηπ παοξυήπ ςχμ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ. 

II. Σημ καςαμξμή ςηπ  παοξυήπ ςχμ σπηοεριόμ μεςανϋ πεοιρρξςέοχμ μειξδξςόμ με ιρϊςιμεπ 

ποξρτξοέπ. 

III. Λαςαίχρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ και επαμάληφή ςξσ με ςοξπξπξίηρη ή μη 

ςχμ ϊοχμ. 

IV. Λαςαίχρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ και ποξρτσγή ρςη διαδικαρία ςηπ 

διαποαγμάςεσρηπ, ϊςαμ ρσμςοέυει λϊγξπ επείγξμςξπ πξσ δεμ ξτείλεςαι ρε σπαιςιϊςηςα ςηπ 

Τπηοερίαπ. 

V. Λαςαίχρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ, ρσμτόμα με ςιπ διαςάνειπ ςχμ σπϊ 

ρςξιυείχμ I και ΘΘ ςχμ πεο. α και β ςηπ παο.2 ςξσ άοθοξσ 20 ςξσ Π.Δ. 118/2007. 

VI. Οοιρςική μαςαίχρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ ρςιπ ενήπ πεοιπςόρειπ : 

 Όςαμ ξ τξοέαπ δε υοειάζεςαι πλέξμ ςημ παοξυή σπηοερίαπ ςξσ εμ λϊγχ διαγχμιρμξϋ, 

λϊγχ διακξπήπ ή πεοιξοιρμξϋ ςηπ δοαρςηοιϊςηςαπ, για ςημ ξπξία εποϊκειςξ μα γίμει 

 Όςαμ ςξ απξςέλερμα ςηπ διαδικαρίαπ κοίμεςαι αιςιξλξγημέμα μη ικαμξπξιηςικϊ για ςημ 
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Τπηοερία 

 Όςαμ κοίμεςαι ϊςι σπήονε παοάςσπη διεναγχγή, ετϊρξμ απϊ ςημ παοαςσπία 

επηοεάζεςαι ςξ απξςέλερμα ςηπ διαδικαρίαπ 

 Όςαμ ξ αμςαγχμιρμϊπ σπήονε αμεπαοκήπ ή εάμ σπάουξσμ ρξβαοέπ εμδείνειπ ϊςι έγιμε 

ρσμεμμϊηρη ςχμ ρσμδιαγχμιζξμέμχμ ποξπ απξτσγή ποαγμαςικξϋ αμςαγχμιρμξϋ 

 Όςαμ ρσμςοέυξσμ άλλξι λϊγξι δημϊριξσ ρσμτέοξμςξπ πξσ επιβάλλξσμ ςη μαςαίχρη 

15.2 Ιαςακϋοχρη – Αμακξίμχρη Απξςελερμάςχμ Διαγχμιρμξϋ 
 

Ζ καςακϋοχρη ςξσ διαγχvιρμoϋ θα γίμει απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή και θα αvακoιvχθεί 
ηλεκςοξμικά ρςξμ μειξδϊςη, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 23 παοαγο. 1 ςξσ ΠΔ 
118/2007. Τπϊ ςημ επιτϋλανη ϊρχμ αματέοξμςαι καςχςέοχ, με ςημ αμακξίμχρη ςηπ 
καςακϋοχρηπ η ρϋμβαρη θεχοείςαι χπ ρσματθείρα, ςξ δε έγγοατξ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ 
ακξλξσθεί έυει απξδεικςικϊ μϊμξ υαοακςήοα. 
Ο ρσμμεςέυχμ ρςξμ ξπξίξ καςακσοόθηκε ή αμαςέθηκε η ποξμήθεια, σπξυοεξϋςαι μα 
ποξρέλθει ρε δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ ημεοξμημία κξιμξπξίηρηπ ςηπ αμακξίμχρηπ, για 
ςημ σπξγοατή ςηπ ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ, σπξβάλλξμςαπ ηλεκςοξμικά ρε μξοτή αουείξσ pdf, 
και ποξρκξμίζξμςαπ ςημ ποξβλεπϊμεμη εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ασςήπ, εμςϊπ ςοιόμ (3) 
εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή ςξσπ και ρε έμςσπη μξοτή (ποχςϊςσπξ) 
ρςημ Yπηοερία πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ. 
 
Ζ ποξθερμία ςηπ ποξηγξϋμεμηπ παοαγοάτξσ αμαρςέλλεςαι για ϊρξ υοϊμξ κχλϋεςαι η 
ρϋμαφη ςηπ ρσμτχμίαπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 15 παοαγο. δ ςξσ Π.Δ. 118/2007, λϊγχ ςηπ 
ϋπαονηπ ποξθερμίαπ για ςημ άρκηρη ποξρτσγήπ απϊ άλλξ διαγχμιζϊμεμξ, ή λϊγχ ςηπ 
άρκηρηπ ποξρτσγήπ ή, εμ ρσμευεία, λϊγχ ςηπ ϋπαονηπ ποξθερμίαπ για ςημ άρκηρη 
αίςηρηπ αρταλιρςικόμ μέςοχμ. Ομξίχπ, η ποξθερμία σπξγοατήπ ςηπ ρσμτχμίαπ 
αμαρςέλλεςαι για ϊρξ υοϊμξ εμδευξμέμχπ αμαρςαλεί πεοαιςέοχ η ρϋμαφη ςηπ ρσμτχμίαπ, 
καςϊπιμ άρκηρηπ αίςηρηπ αρταλιρςικόμ μέςοχμ ή έκδξρηπ ποξρχοιμήπ διαςαγήπ ή 
δικαρςικήπ απϊταρηπ με ςημ ξπξία διαςάρρξμςαι αρταλιρςικά μέςοα. 
 
Δάμ ξ ποξμηθεσςήπ ρςξμ ξπξίξ έγιμε η αμακξίμχρη, δεμ ποξρήλθε μα σπξγοάφει ςη 
ρϋμβαρη, ή ποξρήλθε αλλά δεμ καςέθερε εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ εμςϊπ ςξσ αμχςέοχ 
υοξμικξϋ ξοίξσ, κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ με απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ϋρςεοα απϊ 
ειρήγηρη ςηπ Δπιςοξπήπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. ςημ πεοίπςχρη ασςή καςαπίπςει 
ασςξδίκαια ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ η ςσυϊμ καςαςεθείρα εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμϊ, 
σπέο ςηπ Τπηοερίαπ. 
 
Δάμ η καςακϋοχρη ή η αμάθερη γίμεςαι ρε αλλξδαπϊ ποξμηθεσςή η αμακξίμχρη 

απεσθϋμεςαι ρςξμ εκποϊρχπϊ ςξσ ρςημ Δλλάδα, εάμ σπάουει, ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη 

απξρςέλλεςαι ρυεςική ςηλεξμξιξςσπία ρςξμ αλλξδαπϊ ποξμηθεσςή. ςημ πεοίπςχρη πξσ η 

πληοχμή ρςξμ ποξμηθεσςή ποξβλέπεςαι μα γίμει με άμξιγμα πίρςχρηπ, η εγγϋηρη καλήπ 

εκςέλερηπ μπξοεί μα καςαςεθεί ρςξμ αμςαπξκοιςή ςηπ Σοάπεζαπ ςηπ Δλλάδξπ ρςξ 

ενχςεοικϊ, η δε εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ παοαμέμει ρε ιρυϋ και απξδερμεϋεςαι μεςά ςημ 

καςάθερη και απξδξυή ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ. 

 

16.     ΔΜΡΑΡΔΘΡ - ΔΘΞΘΙΖΘΙΔΡ ΟΠΞΡΤΣΓΔΡ – ΟΠΞΡΩΠΘΜΖ ΔΘΙΑΡΘΙΖ ΟΠΞΡΑΡΘΑ 

16.1 Ιαςά ςηπ Διακήοσνηπ ςξσ διαγχμιρµξϋ, ςηπ ρσµµεςξυήπ Ποξμηθεσςή ρε ασςϊμ και ςηπ 
διεμέογειάπ ςξσ, έχπ και ςημ καςακσοχςική απϊταρη, επιςοέπεςαι έμρςαρη για λϊγξσπ 
μξµιµϊςηςαπ και ξσρίαπ (εμδικξταμήπ ποξρτσγή).  

Λε ςημ έμρςαρη πξσ αρκείςαι καςά ςηπ καςακσοχςικήπ απϊταρηπ επιςοέπεςαι και η ποξβξλή 
λϊγχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ πληοϊςηςα και μξµιµϊςηςα ςχμ δικαιξλξγηςικόμ, ςα ξπξία 
ηλεκςοξμικά σπαβάλλει ξ ποξρτέοχμ ποξπ ςξμ ξπξίξμ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη. 
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Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξβάλλει ςιπ εμρςάρειπ – ποξρτσγέπ ηλεκςοξμικά, ρϋμτχμα με ςα 
ποξβλεπϊμεμα απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία και ςημ πεοίπςχρη β ςηπ παοαγοάτξσ 2 ςξσ 
άοθοξσ 6 ςξσ Μ.4155/2013, ρσμπληοόμξμςαπ ςημ ειδική τϊομα ςξσ σρςήμαςξπ και 
επιρσμάπςξμςαπ ςξ ρυεςικϊ έγγοατξ ρε μξοτή αουείξσ ςϋπξσ .pdf ςξ ξπξίξ τέοει φητιακή 
σπξγοατή. ε πεοίπςχρη πξσ ςξ εμ λϊγχ έγγοατξ δεμ τέοει φητιακή σπξγοατή, ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ςξ σπξβάλλει και ρε έμςσπη μξοτή (ποχςϊςσπξ) εμςϊπ ςοιόμ (3)  
εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή. ε πεοίπςχρη απξρςξλήπ με ςαυσδοξμείξ 
χπ ημεοξμημία απξρςξλήπ λξγίζεςαι η ημεοξμημία πξσ τέοει η ρτοαγίδα ςξσ ςαυσδοξμείξσ. 
ε κάθε πεοίπςχρη, η ημεοξμημία άρκηρηπ ςηπ έμρςαρηπ είμαι η ημεοξμημία ςηπ 
ηλεκςοξμικήπ σπξβξλήπ, εκςϊπ εάμ σπάουει, πεοίπςχρη διάρςαρηπ μεςανϋ ςξσ κειμέμξσ ςηπ 
έμρςαρηπ, ϊπχπ ασςή έυει σπξβληθεί ηλεκςοξμικά, και ςηπ έμρςαρηπ, ϊπχπ ασςή έυει 
ποξρκξμιρθεί απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα, ξπϊςε χπ ημεοξμημία άρκηρηπ ςηπ έμρςαρηπ 
λξγίζεςαι η ημεοξμημία απξρςξλήπ. Όρξμ ατξοά ρςημ καςάθερη ςχμ ρυεςικόμ παοαβϊλχμ, 
ϊπξσ απαιςείςαι, ασςά καςαςίθεμςαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 5 ςηπ ΤΑ 
Π1/2390/21-10-2013.  

16.2 Ιαςά ςηπ Διακήοσνηπ ςξσ διαγχμιρµξϋ, μέρα ρςξ µιρϊ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήµαςξπ απϊ ςη 
δηµξρίεσρη ςηπ Διακήοσνηπ µέυοι ςημ ηµεοξµημία λήνεχπ ςηπ ποξθερµίαπ σπξβξλήπ ςχμ 
ποξρτξοόμ. Για ςξμ καθξοιρµϊ ςηπ ποξθερµίαπ ασςήπ ρσμσπξλξγίζξμςαι και ξι ηµεοξµημίεπ 
ςηπ δηµξρίεσρηπ και ςηπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ. 

Ζ έμρςαρη ενεςάζεςαι απϊ ςξ αοµϊδιξ γμχµξδξςικϊ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ ςξσ τξοέα πξσ 

διεμεογεί ςξ διαγχμιρµϊ, ήςξι ςημ Δπιςοξπή Ανιξλξ ́γηρηπ ςχμ Δμρςα ́ρεχμ και Ποξρτσγόμ και 

ςξ απξταρίζξμ ϊογαμξ, ήςξι ξ Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - 

Ηοάκηπ, εκδίδει ςη ρυεςική απϊταρή ςξσ ςξ αογϊςεοξ πέμςε (5) εογάριµεπ ηµέοεπ ποιμ απϊ 

ςη διεμέογεια ςξσ διαγχμιρµξϋ. 

16.3 Ιαςά ςχμ ποάνεχμ ή παοαλείφεχμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ πξσ ατξοξϋμ ςη ρσµµεςξυή 
ξπξιξσδήπξςε Ποξμηθεσςή ρςξ διαγχμιρµϊ ή ςη διεμέογεια ςξσ διαγχμιρµξϋ χπ ποξπ ςη 
διαδικαρία σπξβξλήπ και απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, καςά ςη διάοκεια διεναγχγήπ ςξσ 
ιδίξσ ςξσ διαγχμιρµξϋ και εμςϊπ ςηπ επϊµεμηπ εογάριµηπ ηµέοαπ απϊ ασςήμ καςά ςημ ξπξία ξ 
εμιρςάµεμξπ έλαβε γμόρη ςξσ ρυεςικξϋ τακέλξσ. 

Ζ έμρςαρη ασςή δεμ επιτέοει αμαβξλή ή διακξπή ςξσ διαγχμιρµξϋ, αλλά ενεςάζεςαι καςά ςημ 
ανιξλϊγηρη ςχμ απξςελερµάςχμ ςξσ διαγχμιρµξϋ απϊ ςξ αοµϊδιξ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ και 
εκδίδεςαι η ρυεςική απϊταρη µεςά απϊ γμχµξδϊςηρη ασςξϋ. 

Ζ έμρςαρη καςά ςηπ ρσµµεςξυήπ Αμαδϊυξσ ρε διαγχμιρµϊ κξιμξπξιείςαι σπξυοεχςικά ρε 
ασςϊμ καςά ςξσ ξπξίξσ ρςοέτεςαι, εμςϊπ δϋξ (2) ηµεοόμ απϊ ςηπ σπξβξλήπ ςηπ. 

16.4 Ιαςά ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρµξϋ έχπ και ςημ καςακσοχςική απϊταρη, µέρα ρε υοξμικϊ 
διάρςηµα ςοιόμ (3) εογαρίµχμ ηµεοόμ, ατϊςξσ ξ εμδιατεοϊµεμξπ Ποξμηθεσςήπ έλαβε γμόρη 
ςηπ ρυεςικήπ ποάνεχπ ή παοαλείφεχπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

Ζ έμρςαρη ασςή κξιμξπξιείςαι σπξυοεχςικά, εμςϊπ δϋξ (2) ηµεοόμ απϊ ςημ σπξβξλή ςηπ, ρε 
ασςϊμ καςά ςξσ ξπξίξσ ρςοέτεςαι. Ζ έμρςαρη ενεςάζεςαι απϊ ςξ αοµϊδιξ γμχµξδξςικϊ 
ρσλλξγικϊ ϊογαμξ, ήςξι ςημ Δπιςοξπή Ανιξλϊγηρηπ Δμρςάρεχμ και Ποξρτσγόμ, και ςξ 
αομϊδιξ απξταρίζξμ ϊογαμξ, ήςξι ξ Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 
Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ, εκδίδει ςη ρυεςική απϊταρή ςξσ ςξ αογϊςεοξ ρε δέκα (10) εογάριµεπ 
ηµέοεπ απϊ ςη λήνη ςηπ ποξθερµίαπ σπξβξλήπ εμρςάρεχμ. 

16.5 Δκςϊπ ςχμ αμχςέοχ πεοιπςόρεχμ, καςά ςηπ καςακσοχςικήπ απϊταρηπ, ϊρξμ ατξοά ςη 
μξµιµϊςηςα και πληοϊςηςα ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςχμ άοθοχμ 6, 8 και 8α ςξσ παοϊμςξπ Π.Δ. 
118/2007, µέρα ρε υοξμικϊ διάρςηµα ςοιόμ (3) εογαρίµχμ ηµεοόμ, ατϊςξσ ξ 
εμδιατεοϊµεμξπ Ποξμηθεσςήπ έλαβε γμόρη ςηπ αμχςέοχ καςακσοχςικήπ απϊταρηπ και ςχμ 
χπ άμχ δικαιξλξγηςικόμ. 



ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 

ΔΣΥΞΡ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΞΣ ΑΜΞΘΙΞΣ ΔΘΔΗΜΖ ΛΔΘΞΔΞΘΙΞΣ  ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΓΘΑ ΖΜ ΑΜΑΗΔΡΖ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ 
ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΩΜ ΙΘΠΘΩΜ ΩΜ ΡΣΜΞΠΘΑΙΩΜ ΡΑΗΛΩΜ ΔΣΕΩΜΩΜ ΟΠΞΛΑΥΩΜΑ & ΙΖΟΩΜ–ΙΑΡΑΜΔΩΜ-ΞΠΛΔΜΘΞΣ 

 
38 

 

Ζ έμρςαρη ασςή κξιμξπξιείςαι σπξυοεχςικά, εμςϊπ δϋξ (2) ηµεοόμ απϊ ςημ σπξβξλή ςηπ ρςξ 
µειξδϊςη καςά ςξσ ξπξίξσ ρςοέτεςαι . Ζ έμρςαρη ενεςάζεςαι απϊ ςξ αο µϊδιξ γμχ µξδξςικϊ 
ρσλλξγικϊ ϊογαμξ , ήςξι ςημ Δπιςοξπή Ανιξλξ ́γηρηπ Δμρςα ́ρεχμ και Ποξρτσγόμ και ςξ 
απξταρίζξμ ϊογαμξ, ήςξι ξ Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - 
Ηοάκηπ, εκδίδει ςη ρυεςική απϊταρή ςξσ ςξ αογϊςεοξ ρε δέκα (10) εογάριµεπ ηµέοεπ απϊ ςη 
λήνη ςηπ αμχςέοχ ςοιηµέοξσ ποξθερµίαπ 

16.6 Δμρςάρειπ πξσ σπξβάλλξμςαι για ξπξιξσρδήπξςε άλλξσπ λϊγξσπ, εκςϊπ απϊ ςξσπ 
ποξαματεοϊµεμξσπ, δε γίμξμςαι δεκςέπ. 

16.7 Ζ ρυεςική απϊταρη επί ςηπ εμρςάρεχπ κξιμξπξιείςαι ρςξσπ εμιρςάµεμξσπ υχοίπ σπαίςια 
καθσρςέοηρη ςηπ Τπηοερίαπ. Οι εμιρςάµεμξι λαµβάμξσμ πλήοη γμόρη ςηπ ρυεςικήπ 
απϊταρηπ, µεςά ςημ κξιμξπξίηρη ςξσ ρόµαςϊπ ςηπ ρε ασςξϋπ, απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, µε 
τοξμςίδα ςξσπ. 

 

16.8 Ο Αμάδξυξπ µπξοεί καςά ςχμ απξτάρεχμ πξσ επιβάλλξσμ ρε βάοξπ ςξσ κσοόρειπ δσμάµει 
ςχμ άοθοχμ 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 ςξσ Π.Δ. 118/2007 μα σπξβάλει ποξρτσγή για 
λϊγξσπ μξµιµϊςηςαπ και ξσρίαπ µέρα ρε αμαςοεπςική ποξθερµία ςοιάμςα (30) ηµεοόμ, απϊ 
ςημ ηµεοξµημία πξσ έλαβε γμόρη ςηπ ρυεςικήπ απϊταρηπ απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. 
Δπί ςηπ ποξρτσγήπ, απξταρίζει ςξ αοµϊδιξ για ςη διξίκηρη ςξσ τξοέα ϊογαμξ, ήςξι ξ 

Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, ϋρςεοα απϊ 

γμχµξδϊςηρη ςξσ αο µϊδιξσ ρσλλξγικξϋ ξογάμξσ , ήςξι ςημ Δπιςοξπή Ανιξλξ ́γηρηπ 

Δμρςα ́ρεχμ και Ποξρτσγόμ. 

Ζ εμ λϊγχ απϊταρη δεμ επιδέυεςαι ποξρβξλή µε άλλη ξιαρδήπξςε τϋρεχπ διξικηςική 

ποξρτσγή. 

16.9 Για ςξ παοαδεκςϊ ςηπ άρκηρηπ έμρςαρηπ, ρϋµτχμα µε ςιπ παοαγοάτξσπ 1 και 2 ςξσ άοθοξσ 
15 ςξσ Π.Δ. 118/2007, ποξρκξµίζεςαι παοάβξλξ καςάθερηπ σπέο ςξσ ∆ηµξρίξσ πξρξϋ ίρξσ 
µε ςξ 0,10 επί ςξιπ εκαςϊ (0,10%) επί ςηπ ποξωπξλξγιρµέμηπ ανίαπ ςξσ σπϊ ποξµήθεια είδξσπ, 
ςξ ϋφξπ ςξσ ξπξίξσ δεμ µπξοεί μα είμαι µικοϊςεοξ ςχμ υιλίχμ (1.000) και µεγαλϋςεοξ ςχμ 
πέμςε υιλιάδχμ (5.000) εσοό. Σξ παοάβξλξ απξςελεί δηµϊριξ έρξδξ και καςαυχοείςαι ρςξμ 
κχδικϊ αοιθµϊ ειρϊδξσ (Ι.Α.Δ.) 3741 (“παοάβξλα απϊ κάθε αιςία”). 

16.10 Άρκηρη ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ: Ζ ποξθερµία για ςημ άρκηρη, η άρκηρη ασςήπ, 
καθόπ και η ποξθερµία και η άρκηρη  ςηπ αίςηρηπ αρταλιρςικόμ µέςοχμ κχλϋξσμ ςη ρϋμαφη 
ςηπ ϋµβαρηπ, εκςϊπ εάμ µε ςημ ποξρχοιμή διαςαγή ξ αοµϊδιξπ δικαρςήπ απξταμθεί 
διατξοεςικά. Δτϊρξμ αρκηθεί αίςηρη αρταλιρςικόμ µέςοχμ, ξ αιςόμ ειδξπξιεί ρυεςικά ςημ 
Αμαθέςξσρα Αουή µε κάθε ποϊρτξοξ µέρξ, µέρα ρε δέκα (10) ηµέοεπ απϊ ςημ άρκηρη ςηπ 
αιςήρεχπ. Ιαςά ςα λξιπά, η άρκηρη αιςήρεχπ αρταλιρςικόμ µέςοχμ δεμ κχλϋει ςημ ποϊξδξ 
ςηπ διαγχμιρςικήπ διαδικαρίαπ, εκςϊπ αμ ξοίζεςαι άλλχπ µε ςημ ποξρχοιμή διαςαγή πξσ 
εκδίδεςαι καςά ςημ παοάγοατξ 4 ςξσ άοθοξσ 5 ςξσ Μ. 3886/2010 (Υ.Δ.Ι. Α’ 173/2010). 

 
17. ΔΟΘΚΞΓΖ ΟΠΞΛΖΗΔΣΖ 

Ιοιςήοιξ καςακϋοχρηπ θα είμαι η υαµηλϊςεοη ςιµή ρε εσοό σπξλξγιζϊµεμη ρε µημιαία 
βάρη για ςημ παοξυή σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ ςχμ  παοαπάςχ κςιοίχμ. 

Οι διαγχμιζϊμεμξι μπξοξϋμ μα σπξβάλξσμ ποξρτξοέπ για έμαμ, για πεοιρρϊςεοξσπ  ή και για ςξ 
ρϋμξλξ ςχμ σμξοιακόμ ςαθμόμ,  ρϋμτχμα με ςξμ κάςχθι πίκακα: 
 ΟΘΜΑΙΑΡ  

Α.Α. ΡΣΜΞΠΘΑΙΞΡ ΡΑΗΛΞΡ ΟΞΡΞ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ  ΟΞΡΞ ΛΔ ΤΟΑ 23% 

1 ΔΣΕΩΜΩΜ 121.308,66 149.209,65 

2 ΟΠΞΛΑΥΩΜΑ 49.500,00 60.885,00 

3 ΙΖΟΩΜ-ΙΑΡΑΜΔΩΜ-ΞΠΛΔΜΘΞΣ 147.153,60 180.998,93 

 ΡΣΜΞΚΑ 317.962,26 391.093,58 
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Σα απξςελέρμαςα κάθε ρςαδίξσ ςξσ διαγχμιρμξϋ θα κξιμξπξιηθξϋμ ηλεκςοξμικά ρε ϊλξσπ 
ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ.  
 

 
18. ΙΑΑΠΘΡΖ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

 

Λεςά ςημ αμακξίμχρη ςηπ καςακϋοχρηπ, και με ςημ επιτϋλανη ϊρχμ ξοίζξμςαι ρςξ 
ποξηγξϋμεμξ άοθοξ, σπξγοάτεςαι απϊ ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη η ρϋμβαρη, ςξ κείμεμξ ςηπ 
ξπξίαπ επιρσμάπςεςαι ρςημ παοξϋρα διακήοσνη. Ζ Τπηοερία ρσμπληοόμει ρςξ κείμεμξ ςηπ 
ρϋμβαρηπ ςα ρςξιυεία ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ ποξμηθεσςή, με ςημ ξπξία ρσμμεςείυε ασςϊπ ρςξμ 
διαγχμιρμϊ και η ξπξία έγιμε απξδεκςή με ςημ καςακϋοχρη ςξσ απξςελέρμαςξπ ςξσ 
διαγχμιρμξϋ ρ’ ασςϊμ. Δεμ υχοεί διαποαγμάςεσρη ρςξ κείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ 
επιρσμάτθηκε ρςημ διακήοσνη ςξσ διαγχμιρμξϋ, ξϋςε καθ’ ξιξμδήπξςε ςοϊπξ ςοξπξπξίηρη ή 
ρσμπλήοχρη ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ. 
Σξ κείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ καςιρυϋει κάθε άλλξσ κειμέμξσ ρςξ ξπξίξ ςξϋςξ ρςηοίζεςαι, ϊπχπ 
ποξρτξοά, διακήοσνη και απϊταρη καςακϋοχρηπ ή αμάθερηπ, εκςϊπ καςάδηλχμ 
ρταλμάςχμ ή παοαδοξμόμ. 
 
Ζ σπξγοατείρα δημϊρια Ρϋμβαρη έυει ιρυϋ απϊ ςημ ημεοξμημία σπξγοατήπ ςηπ μέυοι 
31.12.2016.  
 
Δμδεικςικϊ κείμεμξ ςηπ ϋμβαρηπ επιρσμάπςεςαι ρςη Διακήοσνη (ΛΔΡΟ Γ΄ - ΤΠΟΔΔΘΓΛΑΣΑ). 
Ιαςά ςημ σπξγοατή ςηπ ϋμβαρηπ, δε υχοεί ξπξιαδήπξςε διαποαγμάςεσρη, ξϋςε καθ’ 
ξιξμδήπξςε ςοϊπξ ςοξπξπξίηρη ή ρσμπλήοχρη ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 
 
Σε αμςικειμεμικα ́ δικαιξλξγημε ́μεπ πεοιπςχ ́ρειπ, ετξ ́ρξμ ρσμτχμη ́ρξσμ ποξπ ςξσ ́ςξ και ςα δσ ́ξ 

ρσμβαλλξ ́μεμα με ́οη και σπξ ́ ςημ ποξσ ̈πξ ́θερη ξ ́ςι η ςοξπξπξι ́ηρη ποξβλε ́πεςαι απξ ́ ρσμβαςικξ ́ 

ξ́οξ, μπξοεί μα ςοξπξιείςαι η ρϋμβαρη, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη αομξδίξσ ξογάμξσ. Ζ 
απϊταρη ςηπ διξίκηρηπ με ςημ ξπξία ρσμαιμεί ρςημ ςοξπξπξίηρη, δϋμαςαι μα ποξρβληθεί 
απϊ ξπξιξμδήπξςε έυει έμμξμξ ρσμτέοξμ. 

 

Ζ ρσ ́μβαρη θεχοει ́ςαι ξ ́ςι εκςελε ́ρςηκε ξ ́ςαμ:  

 Παοαδϊθηκε ξλϊκληοη η πξρϊςηςα ςξσ κάθε ποξψϊμςξπ, ή εάμ ασςή πξσ 

παοαδϊθηκε, σπξλείπεςαι ςηπ ρσμβαςικήπ, καςά μέοξπ πξσ κοίμεςαι απϊ ςημ 

Δπιςοξπή Παοαλαβήπ χπ αρήμαμςξ. 

 Δκδϊθηκαμ ςα ποχςϊκξλλα παοάδξρηπ-παοαλαβήπ µε ςα ξπξία πιρςξπξιείςαι η 

ξοιρςική και πξιξςική παοαλαβή ςχμ σπηοεριόμ.  

 Δ ́γιμε η απξπληοχμη ́ ςξσ ρσμβαςικξσ ́ ςιμη ́μαςξπ, ατξσ ́ ποξηγξσμε ́μχπ επιβλη ́θηκαμ 

ςσυξ ́μ κσοχ ́ρειπ η ́ εκπςχ ́ρειπ.  

 Δκπληοχ ́θηκαμ και ξι ςσυξ ́μ λξιπε ́π ρσμβαςικε ́π σπξυοεχ ́ρειπ και απξ ́ ςα δσ ́ξ 

ρσμβαλλξ ́μεμα με ́οη και απξδερμεσ ́θηκαμ ξι ρυεςικε ́π εγγση ́ρειπ καςα ́ ςα 

ποξβλεπξ ́μεμα απξ ́ ςη ρσ ́μβαρη. 
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19. ΙΣΠΩΡΔΘΡ 

19.1 Ο Αμάδξυξπ πξσ δεμ ποξρέουεςαι μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ ςξσ ξοίρςηκε για μα σπξγοάφει 
ςη ρυεςική ϋμβαρη, κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικά έκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη πξσ έγιμε ρςξ 
ϊμξμά ςξσ και απϊ κάθε δικαίχμα πξσ απξοοέει απϊ ασςήμ, με απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ 
Γοαμμαςέα ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη 
ςηπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ. 

19.2 Λε ςημ ίδια διαδικαρι ́α, ξ Αμάδξυξπ κηοσ ́ρρεςαι σπξυοεχςικά ε ́κπςχςξπ απξ ́ ςη ρσ ́μβαρη και 
απξ́ κάθε δικαι ́χμα ́ ςξσ πξσ απξοοε ́ει απ’ ασςη ́, ετξ́ρξμ δεμ ποαγµαςξπξίηρε ςημ παοξυή ςηπ 
σπηοερίαπ με ́ρα ρςξ ρσμβαςικξ ́ υοξ ́μξ πξσ ςξσ δξ ́θηκε, ρσ ́μτχμα με ξ ́ρα ποξβλε ́πξμςαι ρςξ 
άοθοξ 26 ςξσ Ι.Π.∆. 118/2007. Για κάθε γεμικά παοάβαρη απϊ ςξμ Ποξμηθεσςή, ςχμ ϊοχμ 
ςηπ ϋμβαρηπ (ϊπχπ καθξοίζξμςαι απϊ ασςή) και για ρσμπεοιτξοά αμςίθεςη με ςα 
ρσμαλλακςικά ήθη και ςιπ αουέπ ςηπ καλήπ πίρςηπ, με απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα, 
καςϊπιμ γμχμξδϊςηρηπ ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ Παοαλαβήπ, επιβάλλξμςαι κσοόρειπ πξσ 
διαλαμβάμξμςαι απϊ ςξ Π.Δ. 118/2007, δηλαδή η ρϋρςαρη, ποϊρςιμξ, κήοσνη εκπςόςξσ απϊ 
ςη ϋμβαρη. 

 

19.3 ςξμ Αμάδξυξ πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη ή ϋμβαρη, επιβάλλξμςαι, με 
απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, 
ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ Παοαλαβήπ και Ιαλήπ Έκςέλερηπ ή 
Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ, η ξπξία σπξυοεχςικά 
καλεί ςξμ εμδιατεοϊμεμξ ποξπ παοξυή ενηγήρεχμ αθοξιρςικά ή διαζεσκςικά, ξι παοακάςχ 
κσοόρειπ: 
α. Ιαςάπςχρη ξλική ή μεοική ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ ή καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ϋμβαρηπ, 

καςά πεοίπςχρη. 

β. Παοξυή ςηπ σπηοερίαπ ρε βάοξπ ςξσ έκπςχςξσ Ποξμηθεσςή είςε απϊ ςξσπ σπξλξίπξσπ 

Ποξμηθεσςέπ πξσ είυαμ λάβει μέοξπ ρςξ διαγχμιρμϊ ή είυαμ κληθεί για διαποαγμάςεσρη, 

είςε με διεμέογεια διαγχμιρμξϋ, είςε με διαποαγμάςεσρη, αμ ρσμςοέυξσμ ξι ποξωπξθέρειπ 

ςξσ άοθοξσ 22 ςξσ Π.Δ. 118/2007. Ιάθε άμερη ή έμμερη ποξκαλξϋμεμη ζημία ςξσ Δημξρίξσ 

ή ςσυϊμ διατξοά πξσ θα ποξκϋφει, καςαλξγίζεςαι ρε βάοξπ ςξσ εκπςόςξσ Ποξμηθεσςή. Ο 

καςαλξγιρµϊπ ασςϊπ γίμεςαι ακϊµη και ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ ποαγµαςξπξιείςαι μέα 

σλξπξίηρη ποξµήθειαπ ςχμ σπηοεριόμ, καςά ςα παοαπάμχ ξοιζϊµεμα. ςημ πεοίπςχρη 

ασςή, ξ σπξλξγιρµϊπ ςξσ καςαλξγιζϊµεμξσ πξρξϋ γίμεςαι µε βάρη κάθε ρςξιυείξ, καςά ςημ 

κοίρη ςξσ αοµξδίξσ ξογάμξσ και µε βάρη ςιπ αουέπ ςηπ καλήπ πίρςηπ και ςχμ ρσμαλλακςικόμ 

ηθόμ. 

γ. Ποξρχοιμϊπ ή ξοιρςικϊπ απξκλειρµϊπ ςξσ ποξµηθεσςή απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ παοευξμέμχμ 

σπηοεριόμ ςχμ τξοέχμ πξσ εµπίπςξσμ ρςξ πεδίξ εταοµξγήπ ςξσ Μ. 2286/1995. Ο 

απξκλειρµϊπ, ρε ξπξιαδήπξςε πεοίπςχρη, επιβάλλεςαι µϊμξ µε απϊταρη ςξσ Τπξσογξϋ 

Αμάπςσνηπ, ϋρςεοα απϊ γμχµξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπήπ Πξλιςικήπ Ποξγοαµµαςιρµξϋ 

Ποξµηθειόμ, η ξπξία σπξυοεχςικά καλεί ςξμ εμδιατεοϊµεμξ για παοξυή ενηγήρεχμ και µεςά 

απϊ αιςιξλξγηµέμη ειρήγηρη ςξσ τξοέα πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρµϊ. 
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19.4 Ο Ποξμηθεσςήπ δεμ κηοσ ́ρρεςαι ε ́κπςχςξπ απξ ́ ςημ καςακσ ́οχρη η ́ ςη ρσ ́μβαρη ξ ́ςαμ: 
α. Ζ ρσ ́μβαρη δεμ σπξγοα ́τηκε η ́ ξι σπηοερίεπ δεμ ποαγμαςξπξιήθηκαμ με εσθσ ́μη ςχμ 
Τπηοεριόμ.  
β. σμςοε ́υξσμ λξ ́γξι αμχςε ́οαπ βι ́απ.  

19.5 ε πεοι ́πςχρη αμχςε ́οαπ βι ́απ, η απξ ́δεινη ςηπ ξπξι ́απ βαοσ ́μει εν ξλξκλη ́οξσ ςξμ Ποξμηθεσςή, 
αμ δεμ κα ́μει γμχρςξ ́ με ε ́γγοατξ ρςημ Τπηοερία, ςα πεοιρςαςικα ́ πξσ μα απξδεικμσ ́ξσμ ςημ 
αμχ́ςεοη βι ́α με ́ρα ρε είκξρι μέοεπ (20/μεοξ) απξ ́ ςξ́ςε πξσ ρσμε ́βηραμ και ςα ξπξι ́α ει ́υαμ χπ 
ρσμε ́πεια ςημ αδσμαμι ́α ςξσ Ποξμηθεσςή για ςημ ξλικη ́ η ́ μεοικη ́ εκςε ́λερη ςηπ ρσ ́μβαρηπ πξσ 
αμε ́λαβε, δεμ ε ́υει δικαι ́χμα μα επικαλερςει ́ ςημ αμχ ́ςεοη βι ́α και ςα μξ ́μιμα δικαιχ ́μαςα ́ ςξσ 
πξσ ποξκσ ́πςξσμ απξ ́ ασςη ́.  

19.6 Σα ποϊρςιμα, ξι καςαλξγιρμξί και κάθε άλλη απαίςηρη ςξσ Δημξρίξσ ή ςχμ τξοέχμ καςά ςξσ 
Ποξμηθεσςή θα κοαςξϋμςαι απϊ ςξ λξγαοιαρμϊ ςξσ Ποξμηθεσςή ρςξ τξοέα, θα βεβαιξϋμςαι 
χπ Δημϊριξ έρξδξ και θα ειρποάςςξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ πεοί Δημξρίχμ Δρϊδχμ. ε 
πεοίπςχρη Έμχρηπ Ποξρόπχμ ςξ ποϊρςιμξ επιβάλλεςαι αμαλξγικά ρε ϊλα ςα μέλη ςηπ 
Έμχρηπ. 

 

 
20. ΔΙΟΠΞΡΩΟΖΡΖ ΞΣ ΑΜΑΔΞΥΞΣ 

 

Ο Αμάδξυξπ ξοίζει Δκποϊρχπξ και ςξμ ενξσριξδξςεί με ειδικϊ πληοενξϋριξ μα σπξγοάφει ςη 

ϋμβαρη, μα ςξμ εκποξρχπεί έμαμςι ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ και μα εμεογεί κας’ εμςξλή και 

για λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ για ϊλα ςα ζηςήμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη ϋμβαρη. Δπιπλέξμ, 

ποέπει μα ξοιρθεί και αμαπληοχςήπ ςξσ Δκποξρόπξσ με ςιπ ίδιεπ αομξδιϊςηςεπ. Αλλαγή 

ποξρόπξσ ή διεϋθσμρηπ ςξσ Δκποξρόπξσ ή/ και ςξσ Αμαπληοχςή ςξσ αματέοεςαι γοαπςά 

ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή και ιρυϋει μεςά απϊ ςη γοαπςή έγκοιρη ασςήπ. 

Ο Δκποϊρχπξπ και ξ Αμαπληοχςήπ Δκποϊρχπξπ ςξσ Αμαδϊυξσ είμαι, μεςανϋ άλλχμ, 

ενξσριξδξςημέμξι μα ςξμ αμςιποξρχπεϋξσμ ρε ϊλα ςα θέμαςα πξσ ατξοξϋμ ςη ϋμβαρη και μα 

διεσθεςξϋμ για λξγαοιαρμϊ ςξσ ξπξιαδήπξςε διατξοά ποξκϋπςει ή ρυεςίζεςαι με ςη ϋμβαρη, 

ρσμμεςέυξμςαπ, ϊπξςε και ϊπξσ κληθξϋμ, ρε ρσμαμςήρειπ με ςα αομϊδια για ςημ 

παοακξλξϋθηρη και ςξμ έλεγυξ ϊογαμα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ.  

 

21. ΚΣΡΖ ΡΣΛΒΑΡΖΡ – ΙΑΑΓΓΔΚΘΑ  

21.1  H ρϋμβαρη λϋεςαι ασςξδίκαια ρε πεοίπςχρη πξσ ξ Ποξμηθεσςήπ: 

 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. 

 καθσρςεοήρει απξδεδειγμέμα απϊ σπαιςιϊςηςά ςξσ ςημ εκςέλερη ςηπ παοξυήπ ςχμ 

σπηοεριόμ. 

 ξ Ποξμηθεσςήπ δεμ σλξπξιεί ςημ παοξυή ςηπ σπηοερίαπ με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοίζεςαι ρςη 

ϋμβαρη, παοά ςιπ ποξπ ςξϋςξ επαμειλημμέμεπ ξυλήρειπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

 ξ Ποξμηθεσςήπ εκυχοεί ςη ϋμβαρη ή αμαθέςει εογαρίεπ σπεογξλαβικά υχοίπ ςημ άδεια 

ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

 εκδίδεςαι ςελερίδικη απϊταρη καςά ςξσ Ποξμηθεσςή για αδίκημα ρυεςικϊ με ςημ άρκηρη 

ςξσ επαγγέλμαςϊπ ςξσ. 
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21.2 Ζ Αμαθέςξσρα Αουή, έυει δικαίχμα μα καςαγγείλει ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη αζημίχπ γι΄ασςήμ, 
υχοίπ ςημ ςήοηρη ξπξιαρδήπξςε ποξθερμίαπ με γοαπςή ειδξπξίηρη ρε πεοίπςχρη καςά ςημ 
ξπξία ξ Ποξμηθεσςήπ παοαβεί ξπξιξμδήπξςε ϊοξ ςηπ παοξϋραπ θεχοξσμέμχμ ϊλχμ χπ 
ξσριχδόμ και δεμ απξκαςαρςήρει ςημ παοάβαρη ασςή εμςϊπ δέκα (10) εογαρίμχμ ημεοόμ 
απϊ ςη ρυεςική έγγοατη ειδξπξίηρή ςξσ απϊ ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – 
Ηοάκηπ. 

21.3 Σα απξςελέρμαςα ςηπ καςαγγελίαπ επέουξμςαι απϊ ςημ πεοιέλεσρη ρςξμ Ποξμηθεσςή ςηπ εκ 
μέοξσπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ καςαγγελίαπ. Ιας’ εναίοερη, η Αμαθέςξσρα Αουή δϋμαςαι, 
κας’ εμάρκηρη διακοιςικήπ ςηπ εσυέοειαπ, για ϊρεπ απϊ ςιπ πεοιπςόρειπ καςαγγελίαπ είμαι 
ασςϊ δσμαςϊ, μα ςάνει εϋλξγη (κας’ ασςήμ) ποξθερμία θεοαπείαπ ςηπ παοαβάρεχπ, ξπϊςε ςα 
απξςελέρμαςα ςηπ καςαγγελίαπ επέουξμςαι ασςϊμαςα με ςημ πάοξδξ ςηπ ςαυθείραπ 
ποξθερμίαπ, εκςϊπ εάμ η Αμαθέςξσρα Αουή γμχρςξπξιήρει εγγοάτχπ ποξπ ςξμ Αμάδξυξ ϊςι 
θεχοεί ςημ παοάβαρη θεοαπεσθείρα. 

21.4 Σξ ρσμςξμϊςεοξ δσμαςϊ μεςά ςημ καςαγγελία ςηπ ϋμβαρηπ, η Αμαθέςξσρα Αουή βεβαιόμει 
ςημ ανία ςξσ παοαρυεθέμςξπ μέοξσπ ςηπ παοευξμέμηπ σπηοερίαπ, καθόπ και κάθε ξτειλή 
έμαμςι ςξσ Ποξμηθεσςή καςά ςημ ημεοξμημία καςαγγελίαπ. Ζ Αμαθέςξσρα Αουή αμαρςέλλει 
ςημ καςαβξλή ξπξιξσδήπξςε πξρξϋ πληοχςέξσ ρϋμτχμα με ςημ ϋμβαρη ποξπ ςξμ 
Ποξμηθεσςή μέυοιπ εκκαθαοίρεχπ ςχμ μεςανϋ ςξσπ σπξυοεόρεχμ και ξι εγγσηςικέπ 
επιρςξλέπ καςαπίπςξσμ.  

 

21.5 Ρηςά ρσμτχμείςαι μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ και ςξσ Ποξμηθεσςή ϊςι – ρε κάθε 
πεοίπςχρη – ξ Ποξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει πλήοχπ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, 
λϊγχ σπαίςιαπ και απξδεδειγμέμηπ ρσμπεοιτξοάπ  πξσ ρσμδέεςαι αιςιχδόπ με ποξκληθείρα 
ζημία ή παοάβαρη ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, καςά ςημ εμάρκηρη ςχμ 
καθηκϊμςχμ ςξσ, αματξοικά με ςημ εκςέλερη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη 
έογξσ. 

 

 

 
22. ΟΞΘΜΘΙΔΡ ΠΖΠΔΡ 

 

22.1 ςιπ πεοιπςόρειπ εκείμεπ πξσ ξ πάοξυξπ δεμ ποαγμαςξπξιήρει ςιπ εογαρίεπ καθαοιρμξϋ 

ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ απαιςήρειπ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, η Τπηοερία διαςηοεί 

ςξ δικαίχμα μα επιβάλλει ποϊρςιμξ:  

α. πεμήμςα εσοό (#50,00#€) για κάθε ημέοα πλημμελξϋπ καθαοιϊςηςαπ για μία ή 

πεοιρρϊςεοεπ ρσμβαςικέπ κςιοιακέπ εγκαςαρςάρειπ και  

 

β. εκαςϊ εσοό (#100,00#€) για κάθε ημέοα απξυήπ εογαρίαπ, καθαοιϊςηςαπ για μία ή 

πεοιρρϊςεοεπ ρσμβαςικέπ κςιοιακέπ εγκαςαρςάρειπ. 

 

γ. πξρξρςιαία έκπςχρη επί ςηπ ρσμβαςικήπ ςιμήπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 27 παο. 4 ςξσ με ςξ 

άοθοξ 27 παο. 4 ςξσ Π.Δ. 118/2007.  

 

Δάμ ξ αμάδξυξπ διακϊφει άκαιοα και υχοίπ ρσμαίμερη ςηπ Τπηοερίαπ ςημ παοξυή ςηπ  

σπηοερίαπ, ποιμ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ, σπξυοεξϋςαι ρςημ καςαβξλή 

πξιμικήπ οήςοαπ, διακξρίχμ εσοό (#200,00#€) ημεοηρίχπ για κάθε ημέοα απϊ ςηπ διακξπήπ 

έχπ ςηπ ημεοξμημίαπ λήνεχπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 

22.2 Ζ Τπηοερία δικαιξϋςαι μα ποξρλάβει αμάδξυξ, με ελεϋθεοη ςιμή και ςσυϊμ 

ποξκϋπςξσρα διατξοά βαοϋμει ςξμ έκπςχςξ αμάδξυξ ή επιδιόκεςαι η είρποανη απϊ ςημ 

ιδιαίςεοη πεοιξσρία ςξσ, αμενάοςηςα απϊ ςημ καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ και ςχμ κσοόρεχμ 
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πξσ θα ςξσ επιβληθξϋμ, κας’ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςξσ άοθοξσ 34 ςξσ π.δ.118/2007. 

 
22.3 Δπιρημαίμεςαι ϊςι η Τπηοερία δϋμαςαι μα κηοϋνει ςξμ αμάδξυξ έκπςχςξ ρε πεοίπςχρη πξσ 

ρε υοξμικϊ διάρςημα εμϊπ (1) μημϊπ : 

α. εκςελέρει επαμειλημμέμχπ πλημμελόπ ςιπ ρυεςικέπ σπηοερίεπ καθαοιρμξϋ ρε μία ή 

πεοιρρϊςεοεπ ρσμβαςικέπ κςιοιακέπ εγκαςαρςάρειπ. 

β. απέυει επαμειλημμέμχπ απϊ ςιπ ρυεςικέπ σπηοερίεπ καθαοιρμξϋ ρε μία ή πεοιρρϊςεοεπ 

ρσμβαςικέπ κςιοιακέπ εγκαςαρςάρειπ 

 

 

23. ΞΠΞΘ ΟΚΖΠΩΛΖΡ 
 

23.1 Ζ πληοχμή ςηπ ανίαπ ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ Τπηοεριόμ ρςξμ Αμάδξυξ θα γίμεςαι 

ςμημαςικά κάθε δϋξ (2) μήμεπ, μεςά ςημ ξοιρςική και πξιξςική σλξπξίηρη ςχμ 

ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ απϊ ςημ Δπιςοξπή Παοαλαβήπ & Ιαλήπ Δκςέλερηπ Δογαριόμ 

κάθε Τπηοερίαπ. Απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά για ςημ πληοχμή ςξσ Αμαδϊυξσ είμαι: 

α) Σιμξλϊγιξ Παοξυήπ Τπηοεριόμ, 

β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ, και,  

γ) Ποακςικϊ παοακξλξϋθηρηπ και καλήπ εκςέλερηπ εογαριόμ απϊ ςημ Δπιςοξπή Παοαλαβήπ & 

Ιαλήπ Δκςέλερηπ Δογαριόμ κάθε Τπηοερίαπ. 

 

23.2 Ζ πληοχμή ςξσ Αμαδξ́υξσ θα γίμεςαι απϊ ςξ Πεοιτεοειακϊ Σαμείξ Αμάπςσνηπ Ιεμςοικήπ 

Λακεδξμίαπ για ςξμ σμξοιακϊ ςαθμϊ Δσζόμχμ και Ποξμαυόμα και απϊ ςξ 

Πεοιτεοειακϊ Σαμείξ Αμάπςσνηπ Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ και Ηοάκηπ για ςξμ σμξοιακϊ 

ςαθμϊ Ιήπχμ –Ιαρςαμέχμ -Οομέμιξσ, καςϊπιμ σπξβξλήπ ςξσ ςιμξλξγίξσ ρςη Διεϋθσμρη 

Οικξμξμικξϋ, Σμήμα σμξοιακόμ ςαθμόμ.  

 

23.3 Σξ πξρξ́ ςηπ αμξιβη ́π αμα ́ σμξοιακϊ ςαθμϊ, θα ιρυσ́ει για ξ́λη ςη δια ́οκεια ςηπ 

ρσ́μβαρηπ, καθχ́π και για ςξ υοξ́μξ ςηπ ςσυξ́μ παοάςαρήπ ςηπ, ρσ́μτχμα με ςα ξοιζϊμεμα 

ρςημ παοξσ́ρα Διακήοσνη. 

 

23.4 Ο Αμάδξυξπ επιβαοϋμεςαι με κάθε μϊμιμη αρταλιρςική ειρτξοά και κοάςηρη σπέο 

Μξμικόμ Ποξρόπχμ ή άλλχμ Οογαμιρμόμ η ξπξία καςά μϊμξ βαοϋμει ςξμ Αμάδξυξ.  

 

23.5 ςιπ πληοχμέπ ξ κάθε Αμάδξυξπ θα ποέπει με δική ςξσ τοξμςίδα μα ποξρκξμίζει 

παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 8% επί ςξσ καθαοξϋ πξρξϋ ρε ξπξιαδήπξςε Δ.Ο.Τ. η 

ξπξία θα απξδεικμϋει ςημ πληοχμή ςξσ τϊοξσ με διπλϊςσπξ είρποανηπ. 

 
23.6 Δπιβάλλεςαι κοάςηρη ϋφξσπ 0,10% επί ςηπ ανίαπ εκςϊπ Υ.Π.Α., σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ 

Αουήπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ η ξπξία επιβαοϋμεςαι με ςξ μϊμιμξ ςέλξπ υαοςξρήμξσ 3% και ςηπ 

επ ́ασςξϋ ειρτξοάπ σπέο ΟΓΑ 20% (αοθοξ 4 Μ. 4013/2011). 

 
23.7 Ζ δαπάμη για ςημ καθαοιϊςηςα ςχμ κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ςχμ σμξοιακόμ 

ςαθμόμ, ςχμ ξπξίχμ ςη διαυείοιρη έυει η Διεϋθσμρη Οικξμξμικξϋ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ, θα βαοϋμει ςα έρξδα ςηπ παο.3 ςξσ άοθοξσ 9 ςξσ 

Μ.2647/1998 (ΥΔΙ Α’ 237/1998), ρϋμτχμα με ςημ απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα αο. 

ποχς.:ξικ. ξίκ.32086/28-04-2015 (ΑΔΑ: ΩΜΙ8ΟΡ1Τ-5ΦΤ) (ΑΔΑΛ: 15REQ002750745 2015-

05-05) πεοί «Έγκοιρηπ δαπάμηπ παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ςχμ κςιοιακόμ 

εγκαςαρςάρεχμ ςχμ σμξοιακόμ ςαθμόμ Δσζόμχμ, Ποξμαυόμα και Ιήπχμ – 



ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 

ΔΣΥΞΡ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΞΣ ΑΜΞΘΙΞΣ ΔΘΔΗΜΖ ΛΔΘΞΔΞΘΙΞΣ  ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΓΘΑ ΖΜ ΑΜΑΗΔΡΖ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ 
ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΩΜ ΙΘΠΘΩΜ ΩΜ ΡΣΜΞΠΘΑΙΩΜ ΡΑΗΛΩΜ ΔΣΕΩΜΩΜ ΟΠΞΛΑΥΩΜΑ & ΙΖΟΩΜ–ΙΑΡΑΜΔΩΜ-ΞΠΛΔΜΘΞΣ 

 
44 

 

Ιαρςαμέχμ - Οομέμιξσ». 

 

24.  ΔΘΔΘΙΔΡ ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ ΑΜΑΔΞΥΞΣ 
 

24.1 Οι εογαρίεπ καθαοιρμξϋ μα εκςελξϋμςαι ρε υοϊμξ, με ςοϊπξ και με αοιθμϊ αςϊμχμ, 

ρϋμτχμα με ςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα καθαοιρμξϋ και ποξρχπικξϋ, ςξ ξπξίξ 

σπξυοεξϋςαι μα καςαοςίρει ξ Αμάδξυξπ και μα σπξβάλλει καςά ςημ σπξγοατή ςηπ 

ρϋμβαρηπ ρςημ Αμαθέςξσραπ Αουή, ποξπ έγκοιρη. 

 

24.2 Μα διαθέςει ρε κάθε πεοίπςχρη και για ϊλη ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ ρϋμβαρηπ επαοκέπ 

(ρε αοιθμϊ και ρσυμϊςηςα) και καςάλληλα εκπαιδεσμέμξ ποξρχπικϊ, άφξγξσ ήθξσπ και 

άοιρςηπ επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ, πξσ μα διαθέςει ςιπ μϊμιμεπ άδειεπ εογαρίαπ.  

 

24.3 Μα υξοηγήρει με δικέπ ςξσ δαπάμεπ ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ πξσ θα παοέυει ςιπ σπηοερίεπ 

καθαοιρμξϋ, ςξμ ενξπλιρμϊ και ϊλα ςα αμαγκαία εογαλεία (πλσρίµαςξπ και γσαλίρµαςξπ 

δαπέδχμ), ρκεϋη, είδη και μηυαμήμαςα καθαοιρμξϋ καθόπ και απξοοσπαμςικά. 

 

24.4 Μα διαθέςει ςα εογαλεία / μηυαμήμαςα ρε άοιρςη καςάρςαρη, ςϊρξ απϊ άπξφη 

λειςξσογίαπ, ϊρξ και απϊ άπξφη εµτάμιρηπ. Δπίρηπ, σπξυοεξϋςαι μα αμςικαθιρςά 

αµέρχπ ςα εογαλεία / μηυαμήμαςα ρε πεοίπςχρη βλάβηπ, έςρι όρςε μα είμαι 

αποϊρκξπςη η εκςέλερη ςξσ αμαλητθέμςξπ έογξσ. Για ςη τϋλανη ςχμ εογαλείχμ, 

μηυαμημάςχμ και σλικόμ καθαοιϊςηςαπ, ςα κςίοια θα παοέυξσμ ςξμ αμάλξγξ υόοξ. 

Τπεϋθσμξπ για ςη τϋλανη ςχμ αμχςέοχ είμαι ξ Αμάδξυξπ 

 

24.5 O Aμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ μα ποξρκξμίρει καςάρςαρη 

ποξρχπικξϋ πξσ θα αμαλάβει ςξμ καθαοιρμϊ ςξσ κάθε σμξοιακξϋ ςαθμξϋ, καθόπ και 

μα πληοξτξοεί άμερα ςη Διεϋθσμρη Οικξμξμικξϋ για κάθε αλλαγή ποξρχπικξϋ πξσ θα 

γίμεςαι, με ρυεςική επιρςξλή ςξσ. Δπίρηπ, θα ποέπει μα ποξρκξμίρει καςάρςαρη 

ποξρχπικξϋ θεχοημέμη απϊ ςημ Δπιθεόοηρη Δογαρίαπ, καςάρςαρη μιρθξδξρίαπ για ςξ 

ρσγκεκοιμέμξ ποξρχπικϊ και αμαλσςική πεοιξδική δήλχρη πξσ σπξβάλλει ρςξ ΘΙΑ.  

 

24.6 ςημ είρξδξ κάθε κςιοίξσ 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 Τπηοερία.  

 

24.7 Ο μιρθϊπ, ςξ επίδξμα αδείαπ, ςξ δόοξ Φοιρςξσγέμμχμ, ξι εογξδξςικέπ ειρτξοέπ ςξσ ΘΙΑ, 

ςχμ Δπικξσοικόμ Σαμείχμ και κάθε άλλη ειρτξοά πξσ έυει ρυέρη με ςιπ εμ λϊγχ 

ποξρτεοϊμεμεπ σπηοερίεπ, βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ.  

 

24.8 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα απξκαςαρςήρει με δικά ςξσ ένξδα, κάθε ζημιά ή βλάβη πξσ 

εναιςίαπ ςξσ ή λϊγχ ςχμ εογαριόμ πξσ εκςελεί, θα ρσμβεί καςά ςη διάοκεια ςξσ 

καθαοιρμξϋ ςξσ κςιοίξσ.  

 

24.9 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αρταλίρει ςξ ποξρχπικϊ ςξσ με δικέπ ςξσ δαπάμεπ για κάθε 

είδξσπ αςϋυημα.  

 

24.10 Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ απαλλάρρεςαι απϊ κάθε εσθϋμη και 

σπξυοέχρη για απξζημίχρη απϊ ςσυϊμ αςϋυημα ή κάθε άλλη αιςία, ςϊρξ καςά ςη 
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μεςατξοά ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ Αμαδϊυξσ, ϊρξ και καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςχμ 

σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ ςχμ κςιοίχμ.  

 

24.11 Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ δεμ έυει σπξυοέχρη καςαβξλήπ 

απξζημίχρηπ για σπεοχοιακή απαρυϊληρη ή ξπξιαδήπξςε άλλη αμξιβή ρςξ ποξρχπικϊ 

ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

24.12 Ο Αμάδξυξπ ξτείλει μα ςηοεί ςιπ διαςάνειπ ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ. 

 

24.13 Μα παοέυει ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ ςιπ μϊµιµεπ άδειεπ, οεπϊ κ.λ.π. και μα καλϋπςει ςα 

κεμά απϊ αρθέμειεπ ή αδικαιξλϊγηςεπ απξσρίεπ για ςημ εκπλήοχρη ςχμ 

αμαλαµβαμξµέμχμ σπξυοεόρεχμ έμαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – 

Ηοάκηπ. 

 

24.14 Μα εγγσηθεί  ϊςι  η  εογαρία  θα  εκςελείςαι  µε  ποξρξυή  και  επιµέλεια  και  ϊςι  θα  

είμαι σπεϋθσμξπ έμαμςι ςχμ κςιοίχμ, για ςημ εναρτάλιρη ςηπ καθαοιϊςηςαπ ρςξσπ 

υόοξσπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοξϋρα, για ϊλξ ςξ υοϊμξ ςηπ εογαρίαπ ςξσ και για ςιπ 

αμςίρςξιυεπ εογάριµεπ ηµέοεπ ςηπ εβδξµάδαπ (ρε κάθε πεοίπςχρη) και ϊςι τέοει κάθε 

αρςική και πξιμική εσθϋμη ρε πεοίπςχρη αςσυήµαςξπ λϊγχ πληµµελξϋπ καθαοιϊςηςαπ 

ςχμ υόοχμ.  

 

24.15 Σξ ποξρχπικϊ ςξσ Αμαδϊυξσ σπξυοεξϋςαι ρςξ κλείριµξ ςσυϊμ νευαρµέμχμ αμξικςόμ 

παοαθϋοχμ, κλιµαςιρςικόμ, ηλεκςοικόμ καλξοιτέο, λξιπόμ ηλεκςοικόμ ρσρκεσόμ, 

τόςχμ κ.λ.π., καθόπ και ρςξ κλείριµξ ( κλείδχμα ) ςχμ γοατείχμ, μεςά ςξ ςέλξπ ςχμ 

εογαριόμ ςξσ. 

 

24.16 ε πεοίπςχρη δε πξσ διαπιρςχθεί παοάβαρη ςχμ αμχςέοχμ ϊοχμ θα καςαγγέλλεςαι η 

ρϋμβαρη με ςξμ Αμάδξυξ. 

 

 

25. ΔΘΙΑΘΩΛΑΑ ΑΟΞΕΖΛΘΩΡΔΩΡ ΑΜΑΔΞΥΞΣ – ΔΩΡΘΔΘΙΘΑ 
 

 

 Ζ παοξϋρα ϋμβαρη διέπεςαι απϊ ςημ Δλλημική και Ιξιμξςική Μξμξθερία και κάθε διατξοά 

πξσ θα ποξκϋφει μεςανϋ ςχμ Τπηοεριόμ και ςξσ Αμαδϊυξσ, η ξπξία θα ατξοά ςημ εκςέλερη, 

ςημ εταομξγή ή γεμικά ςιπ ρυέρειπ πξσ δημιξσογξϋμςαι απϊ ασςή, θα λσθεί απϊ ςα εδοεϋξμςα 

ρςξ Μξμϊ Ηερραλξμίκηπ αομϊδια δικαρςήοια. Δίμαι ασςξμϊηςξ ϊςι ποιμ απϊ ξπξιαδήπξςε 

ποξρτσγή ρςα δικαρςήοια, ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη θα καςαβάλλξσμ κάθε ποξρπάθεια για 

τιλική διεσθέςηρη ςχμ διατξοόμ πξσ εμδευϊμεμα μα αματϋξμςαι μεςανϋ ςξσπ. 

 

Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ δεμ αμαλαμβάμει καμία σπξυοέχρη για 

ςσυϊμ μέςοα πξσ θα λητθξϋμ απϊ ξπξιαδήπξςε αουή και ασνήρειπ ςχμ κάθε τϋρεχπ 

δαπαμόμ, τϊοχμ, ςελόμ κ.λπ. 

 

Έκςξπ απϊ ςξσπ παοαπάμχ ξοξϋπ, ιρυϋξσμ και ξι ρυεςικέπ διαςάνειπ πεοί κοαςικόμ 

ποξμηθειόμ, ξι εκαςξρςξί διεσκοιμιρςικέπ ρυεςικέπ ξδηγίεπ ςξσ Τπ. Αμάπςσνηπ, καθόπ και ξι 

ρυεςικέπ ξδηγίεπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. 

 

Απαγξοεσ́εςαι η εκυχ́οηρη ρε άλλξ ποξ́ρχπξ ςχμ εκ ςηπ ρσμβάρεχπ απξοοεξσρχ́μ 
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σπξυοεχ́ρεχμ ςξσ εογξλα ́βξσ, καθχ́π και η εκυχ́οηρη ςχμ απαιςη ́ρεχ́μ ςξσ ρε 

ξπξιξδήπξςε ςοίςξ τσρικξ́ ή Μξμικξ́ Οοξ́ρχπξ, με εναίοερη οάπεζεπ ή Οιρςχςικά 

Θδοσ ́μαςα ςηπ ημεδαπήπ. 

 



ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 
 

 

ΔΣΥΞΡ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΞΣ ΑΜΞΘΙΞΣ ΔΘΔΗΜΖ ΛΔΘΞΔΞΘΙΞΣ  ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΓΘΑ ΖΜ ΑΜΑΗΔΡΖ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ 
ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΩΜ ΙΘΠΘΩΜ ΩΜ ΡΣΜΞΠΘΑΙΩΜ ΡΑΗΛΩΜ ΔΣΕΩΜΩΜ ΟΠΞΛΑΥΩΜΑ & ΙΖΟΩΜ–ΙΑΡΑΜΔΩΜ-ΞΠΛΔΜΘΞΣ 

 
47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΛΔΠΞΡ Γ’ – ΟΑΠΑΠΖΛΑ 

ΔΥΜΘΙΔΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ ΟΑΠΔΥΞΛΔΜΩΜ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ  

ΙΑΗΑΠΘΞΖΑΡ ΡΣΜΞΠΘΑΙΩΜ ΡΑΗΛΩΜ 

ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ ΑΜΑΔΞΥΞΣ 
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Α. ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ ΞΣ ΑΜΑΔΞΥΞΣ 

Ο Αμάδξυξπ αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ρςξσπ ενχςεοικξϋπ και 

ερχςεοικξϋπ υόοξσπ ςξσ κάθε σμξοιακξϋ ςαθμξϋ, ϊπχπ ασςξί ενειδικεϋξμςαι καςχςέοχ: 

 

α. Ρε καθημεοιμή βάρη: 

12 κξϋπιρμα ϊλχμ ςχμ ενχςεοικόμ υόοχμ ςξσ σμξοιακξϋ ςαθμξϋ. 

13 Γεμικϊπ Ιαθαοιρμϊπ WC ενχςεοικόμ υόοχμ και απξλϋμαμρη ςξϋςχμ καθόπ και ςχμ σπηοεριόμ 

σγιειμήπ (μεςά ςξμ καθαοιρμϊ με απξοοσπαμςικϊ θα ποέπει μα απξλσμαίμξμςαι με υλχοίμη). 

14 Ιαθαοιρμϊπ ϊλχμ ςχμ ερχςεοικόμ υόοχμ γοατείχμ ςξσ σμξοιακξϋ ςαθμξϋ και ιδίχπ: 

Ιαθαοιρμϊ καλαθιόμ αυοήρςχμ, σγοϊ νερκϊμιρμα ςχμ γοατείχμ και ςχμ αμςικειμέμχμ επί 

ασςόμ (ρσρκεσέπ κλπ.), καθαοιρμϊ ελεϋθεοχμ επιταμειόμ (εομάοια κςλ.), καθαοιρμϊπ 

βερςιαοίξσ (μεοξυϋςεπ, μςξσλάπια κςλ.), ρκξϋπιρμα και ρτξσγγάοιρμα δαπέδχμ, καθαοιρμϊπ 

ερχςεοικόμ  WC με απξλσμαμςικά σγοά, αταίοερη απξςσπχμάςχμ απϊ σαλϊπξοςεπ ειρϊδχμ 

και ενϊδχμ, άδειαρμα καλάθχμ απξοοιμμάςχμ κλπ. 

15 Απξκξμιδή ςχμ απξοοιμμάςχμ. 

16 Ιάθε εογαρία πξσ κοίμεςαι απαοαίςηςη για ςημ εσποϊρχπη εικϊμα ςξσ σμξοιακξϋ ςαθμξϋ, 

ειδικά ρςξσπ ενχςεοικξϋπ υόοξσπ ασςξϋ. 

 

β. Ρε εβδξμαδιαία βάρη:  

 Γεμικϊπ καθαοιρμϊπ και απξλϋμαμρη ςχμ ερχςεοικόμ υόοχμ και σπηοεριόμ σγιειμήπ (μεςά ςξμ 

καθαοιρμϊ με απξοοσπαμςικϊ θα ποέπει μα απξλσμαίμξμςαι με υλχοίμη). 

 Ιαθαοιρμϊπ ϊλχμ ςχμ σαλξπιμάκχμ ςξσ κςηοιακξϋ ρσγκοξςήμαςξπ. 

 Ιαθαοιρμϊπ ενχςεοικόμ κξστχμάςχμ και θσοόμ. 

 Ιαθαοιρμϊπ επίπλχμ ρςξσπ υόοξσπ σπξδξυήπ. 

 Ιάθε άλλη εογαρία πξσ επιβάλλεςαι για ςξμ πλήοη και ξλξκληοχμέμξ καθαοιρμϊ. 

 

γ. Θδιαίςεοη Τοξμςίδα 

 Ο Αμάδξυξπ αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη μα επιμελείςαι ιδιαιςέοχπ ςηπ καθαοιϊςηςαπ ςχμ 

ενχςεοικόμ WC ςξσ σμξοιακξϋ ςαθμξϋ, όρςε μα βοίρκξμςαι πάμςξςε ρε εσποεπή καςάρςαρη. 

Για ςξ λϊγξ ασςϊ ξτείλει μα ποξβαίμει ρςημ καθαοιϊςηςα και απξλϋμαμρη ςχμ δαπέδχμ και ςχμ 
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σπηοεριόμ σγιειμήπ ςοειπ τξοέπ ημεοηρίχπ, και ξπξςεδήπξςε άλλξςε κοιθεί απαοαίςηςξ απϊ 

ςξμ Τπεϋθσμξ λειςξσογίαπ ςξσ σμξοιακξϋ ςαθμξϋ.  

 Ο Αμάδξυξπ αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη μα επιμελείςαι ςηπ καθαοιϊςηςαπ ςχμ υόοχμ ςξσ 

σμξοιακξϋ ςαθμξϋ και καςά ςη διάοκεια Ισοιακόμ και ημεοόμ αογίαπ. 

 Ο  Αμάδξυξπ αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη μα διαθέςει ςξμ απαοαίςηςξ ενξπλιρμϊ, ςα σλικά 

καθαοιϊςηςαπ και ςξσπ ράκξσπ απξοοιμμάςχμ, καθόπ και δικϊ ςξσ εογαςξςευμικϊ ποξρχπικϊ, 

ςξ ξπξίξ θα απαρυξλείςαι για ςιπ αμάγκεπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ.  

 Ο 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. 

 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα διαςηοεί ςα μηυαμήμαςα καθαοιρμξϋ ρε άοιρςη  καςάρςαρη, ςϊρξ 

απϊ άπξφη λειςξσογίαπ, ϊρξ και απϊ εμτάμιρη.  

 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι για ςημ απξκαςάρςαρη ςσυϊμ ζημιόμ πξσ θα ποξκληθξϋμ ρε ϊλξσπ εμ 

γέμει ςξσπ υόοξσπ ςξσ σμξοιακξϋ ςαθμξϋ, ςξμ ενξπλιρμϊ ασςξϋ ή ρε ξπξιξδήπξςε ποϊρχπξ 

ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ ή μηυαμήμαςα  και σλικά πξσ υοηριμξπξιεί, και εσθϋμεςαι απεοιϊοιρςα για 

κάθε ποάνη ή παοάλειφη ασςόμ.  

 Ο Αμάδξυξπ εσθϋμεςαι απξκλειρςικά για ςημ εταομξγή 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.  

 

Β. εςοαγχμικά Λέςοα ςχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ 

 

Ρσμξοιακϊπ Ρςαθμϊπ Δσζόμχμ: 

Ιαθαοιϊςηςα ςχμ κςηοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ρσμξλικήπ επιτάμειαπ 2.150 ς.μ. πεοίπξσ, πξσ 

απξςελξϋμςαι απϊ ςξσπ ενήπ επιμέοξσπ υόοξσπ: 

 Ιεμςοικϊ Ιςήοιξ Δλέγυξσ πξσ ρςεγάζξμςαι η αρςσμξμία, η διεϋθσμρη ςξσ ςελχμείξσ, ςξ Γοατείξ 

Α.Δ.Λ-Η. κ.λπ. 630 ς.μ. πεοίπξσ, 

 WC κεμςοικξϋ κςιοίξσ ελέγυξσ, 140 ς.μ. πεοίπξσ, 

 Πεοίπςεοα – Container ελέγυξσ ςχμ μςαλικόμ ειρϊδξσ και ενϊδξσ απϊ ςη υόοα, 150 ς.μ. 

πεοίπξσ, 
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 ςέγαρςοα ςηπ αρςσμξμίαπ και ςηπ διεϋθσμρηπ ςξσ ςελχμείξσ και ςχμ ενχςεοικόμ wc., 1.230 

ς.μ. πεοίπξσ. 

Δπιπλέξμ, απαιςείςαι καθαοιϊςηςα (απξκξμιδή απξοοιμμάςχμ κ.λπ.) ρςξσπ : 

 Δνχςεοικξϋπ υόοξσπ ςηπ ειρϊδξσ και ενϊδξσ (ξδϊρςοχμα ενϊδξσ τξοςηγόμ) ςηπ υόοαπ,  

 Τπαίθοιξσπ υόοξσπ ςξσ parking.  

Οοόημ Ρσμξοιακϊπ Ρςαθμϊπ Οοξμαυόμα: 

Ιαθαοιϊςηςα ϊλχμ ςχμ ενχςεοικόμ υόοχμ ςξσ σμξοιακξϋ ςαθμξϋ (ξδξρςοόμαςξπ, 

πεζξδοξμίξσ) 

 Γεμικϊπ καθαοιρμϊπ WC ενχςεοικόμ υόοχμ. 

 Απξκξμιδή απξοοιμμάςχμ 

 Πεοιπξίηρη ποαρίμξσ (κξϋοεμα – πϊςιρμα) 

Ρσμξοιακϊπ Ρςαθμϊπ Ιήπχμ: 

Ιαθαοιϊςηςα ςχμ κςηοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ρσμξλικήπ επιτάμειαπ 1.050 ς.μ. πεοίπξσ. Οι 

εγκαςαρςάρειπ ασςέπ απξςελξϋμςαι απϊ ςξσπ ενήπ επιμέοξσπ υόοξσπ: 

 Ιεμςοικϊ Ιςήοιξ Δλέγυξσ πξσ ρςεγάζξμςαι η αρςσμξμία και η διεϋθσμρη ςξσ ςελχμείξσ, ςξ 

Γοατείξ Α.Δ.Λ-Η. κ.λπ. & WC, 

 Ιςήοιξ ελέγυξσ εμπξοεσμαςικξϋ ρςαθμξϋ, 

 WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ απϊ ςη υόοα, 

 Πεοίπςεοα ελέγυξσ. 

Δπιπλέξμ, απαιςείςαι καθαοιϊςηςα (απξκξμιδή απξοοιμμάςχμ κξκ) ρςξσπ ενχςεοικξϋπ υόοξσπ ςηπ 

ρσμξοιακξϋ ρςαθμξϋ. 

Ρσμξοιακϊπ Ρςαθμϊπ Ιαρςαμέχμ: 

Ιαθαοιϊςηςα ςχμ κςηοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ρσμξλικήπ επιτάμειαπ 150 ς.μ. πεοίπξσ. Οι εγκαςαρςάρειπ 

ασςέπ απξςελξϋμςαι απϊ ςξσπ ενήπ επιμέοξσπ υόοξσπ: 

 Ιεμςοικϊ Ιςήοιξ Δλέγυξσ πξσ ρςεγάζξμςαι η αρςσμξμία και η διεϋθσμρη ςξσ ςελχμείξσ & WC, 

Δπιπλέξμ, απαιςείςαι καθαοιϊςηςα (απξκξμιδή απξοοιμμάςχμ κξκ) ρςξσπ ενχςεοικξϋπ υόοξσπ ςξσ 

ρσμξοιακξϋ ρςαθμξϋ. 

Οοόημ Ρσμξοιακϊπ Ρςαθμϊπ Ξομέμιξσ: 

Ιαθαοιϊςηςα ςχμ κςηοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ρσμξλικήπ επιτάμειαπ 250 ς.μ. πεοίπξσ. Οι εγκαςαρςάρειπ 

ασςέπ απξςελξϋμςαι απϊ ςξσπ ενήπ επιμέοξσπ υόοξσπ: 
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 Ιεμςοικϊ Ιςήοιξ Δλέγυξσ πξσ ρςεγάζξμςαι η αρςσμξμία και η διεϋθσμρη ςξσ ςελχμείξσ & WC, 

Δπιπλέξμ, απαιςείςαι καθαοιϊςηςα (απξκξμιδή απξοοιμμάςχμ κξκ) ρςξσπ ενχςεοικξϋπ υόοξσπ & WC 

ςξσ ρσμξοιακξϋ ρςαθμξϋ. 

Γ. Οοϊγοαμμα Ιαθαοιϊςηςαπ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ 

 Οι ελάυιρςεπ απαιςξϋμεμεπ όοεπ εογαρίαπ αμά ημέοα είμαι ξι ακϊλξσθεπ: για ςξ Ρσμξοιακϊ 

Ρςαθμϊ Ιήπχμ είκξρι ςέρρεοιπ (24), για ςξμ ποόημ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ Οοξμαυόμα ξκςό (8), 

για ςξ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ Δσζόμχμ είκξρι ςέρρεοιπ (24), για ςξ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ Ιαρςαμέχμ 

δϋξ (2) και για ςξμ ποόημ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ Ξομέμιξ ςέρρεοιπ (4). 

 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι καςά ςξσπ καλξκαιοιμξϋπ μήμεπ Θξϋμιξ, Θξϋλιξ, Αϋγξσρςξ και 

επςέμβοιξ, λϊγχ ςηπ μεγάληπ διέλεσρηπ ςξσοιρςόμ, μα απαρυξλεί ςξ αμαγκαίξ, και πέοαμ ςξσ 

πεοιξοιρμξϋ ςξσ ποξηγξσμέμξσ εδατίξσ, ποξρχπικϊ για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ 

ποξρασνημέμξ καςά έμα (1) άςξμξ πλήοξσπ απαρυϊληρηπ για ςξσπ Ρσμξοιακξϋπ Ρςαθμξϋπ 

Ιήπχμ &  Δσζόμχμ και καςά έμα (1) άςξμξ μεοικήπ απαρυϊληρηπ για ςξσπ Ρσμξοιακξϋπ 

Ρςαθμξϋπ Οοξμαυόμα, Ιαρςαμιέπ και Ξομέμιξ . 

 
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΙΑΗΑΠΘΞΖΑΡ ΔΣΕΩΜΩΜ 
 
Δεσςέοα – Οαοαρκεσή 
 

Α/Α Οεοιγοατή Δογαριόμ Ωοάοιξ Δογαρίαπ Άςξμα 

1 
Ιεμςοικϊ κςήοιξ ελέγυξσ- κςήοιξ ελέγυξσ 
εμπξοεσμαςικξϋ ρςαθμξϋ 

07 - 13 1 

2 

WC ειρϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμάςχμ απϊ 
ενχςεοικξϋπ υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – 
πεοίπςεοα ελέγυξσ 

07 - 13 1 

3 

WC ενϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμάςχμ απϊ 
ενχςεοικξϋπ υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – 
πεοίπςεοα ελέγυξσ 

07 - 13 1 

4 

σμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρε ϊλα ςα κςήοια και ςα 
πεοίπςεοα ελέγυξσ, ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- 
πεοιβάλλξμςα υόοξσ  

13 - 19 1 

5 

σμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρε ϊλα ςα κςήοια και ςα 
πεοίπςεοα ελέγυξσ, ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- 
πεοιβάλλξμςα υόοξσ  

16 -22 1 

 
Ράββαςξ – Ισοιακή & Αογίεπ 
 

Α/Α Οεοιγοατή Δογαριόμ Ωοάοιξ Δογαρίαπ Άςξμα 

1 
Ιεμςοικϊ κςήοιξ ελέγυξσ- κςήοιξ ελέγυξσ 
εμπξοεσμαςικξϋ ρςαθμξϋ 

07 - 13 1 

2 

WC ειρϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμάςχμ απϊ 
ενχςεοικξϋπ υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – 
πεοίπςεοα ελέγυξσ 

07 - 13 1 

3 
WC ενϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμάςχμ απϊ 
ενχςεοικξϋπ υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – 

07 - 13 1 
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πεοίπςεοα ελέγυξσ 

4 

σμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρε ϊλα ςα κςήοια και ςα 
πεοίπςεοα ελέγυξσ, ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- 
πεοιβάλλξμςα υόοξσ  

13 - 19 1 

5 

σμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρε ϊλα ςα κςήοια και ςα 
πεοίπςεοα ελέγυξσ, ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- 
πεοιβάλλξμςα υόοξσ  

16 -22 1 

 
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΙΑΗΑΠΘΞΖΑΡ ΙΖΟΩΜ 
 
Δεσςέοα – Οαοαρκεσή 
 

Α/Α Οεοιγοατή Δογαριόμ Ωοάοιξ Δογαρίαπ Άςξμα 

1 
Ιεμςοικϊ κςήοιξ ελέγυξσ- κςήοιξ ελέγυξσ 
εμπξοεσμαςικξϋ ρςαθμξϋ 

07 - 11 1 

2 

WC ειρϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμάςχμ απϊ 
ενχςεοικξϋπ υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – 
πεοίπςεοα ελέγυξσ 

07 - 11 1 

3 

WC ενϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμάςχμ απϊ 
ενχςεοικξϋπ υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – 
πεοίπςεοα ελέγυξσ 

07 - 11 1 

4 

σμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρε ϊλα ςα κςήοια και ςα 
πεοίπςεοα ελέγυξσ, ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- 
πεοιβάλλξμςα υόοξσ  

11 - 15 1 

5 

σμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρε ϊλα ςα κςήοια και ςα 
πεοίπςεοα ελέγυξσ, ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- 
πεοιβάλλξμςα υόοξσ  

14 -18 1 

6 
σμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρε ϊλα ςα κςήοια και ςα 
πεοίπςεοα ελέγυξσ, ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- 
πεοιβάλλξμςα υόοξσ  

18 -22 1 

 
Ράββαςξ – Ισοιακή & Αογίεπ 

 

Α/Α Οεοιγοατή Δογαριόμ Ωοάοιξ Δογαρίαπ Άςξμα 

1 
Ιεμςοικϊ κςήοιξ ελέγυξσ- κςήοιξ ελέγυξσ 
εμπξοεσμαςικξϋ ρςαθμξϋ 

07 - 11 1 

2 

WC ειρϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμάςχμ απϊ 
ενχςεοικξϋπ υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – 
πεοίπςεοα ελέγυξσ 

07 - 11 1 

3 

WC ενϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμάςχμ απϊ 
ενχςεοικξϋπ υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – 
πεοίπςεοα ελέγυξσ 

07 - 11 1 

4 

σμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρε ϊλα ςα κςήοια και ςα 
πεοίπςεοα ελέγυξσ, ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- 
πεοιβάλλξμςα υόοξσ  

11 - 15 1 

5 

σμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρε ϊλα ςα κςήοια και ςα 
πεοίπςεοα ελέγυξσ, ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- 
πεοιβάλλξμςα υόοξσ  

14 - 18 1 

6 

σμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρε ϊλα ςα κςήοια και ςα 
πεοίπςεοα ελέγυξσ, ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- 
πεοιβάλλξμςα υόοξσ  

18 - 22 1 
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ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΙΑΗΑΠΘΞΖΑΡ ΙΑΡΑΜΔΩΜ  
 
(ϊλεπ ςιπ ημέοεπ) 
 

1 
Ιεμςοικϊ κςήοιξ ελέγυξσ, ενχςεοικά WC, 
πεοιβάλλξμ υόοξπ 

09 - 11 1 

 
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΙΑΗΑΠΘΞΖΑΡ ΞΠΛΔΜΘΞ 
 
(ϊλεπ ςιπ ημέοεπ) 
 

1 
Ιεμςοικϊ κςήοιξ ελέγυξσ, ενχςεοικά WC, 
πεοιβάλλξμ υόοξπ 

09 - 13 1 

 
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΙΑΗΑΠΘΞΖΑΡ ΟΠΞΛΑΥΩΜΑ 
 
(ϊλεπ ςιπ ημέοεπ) 
 

Α/Α Οεοιγοατή Δογαριόμ Ωοάοιξ Δογαρίαπ Άςξμα 

1 

WC ειρϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμάςχμ απϊ 
ενχςεοικξϋπ υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – 
πεοίπςεοα ελέγυξσ 

07 - 11 1 

2 

WC ενϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμάςχμ απϊ 
ενχςεοικξϋπ υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – 
πεοίπςεοα ελέγυξσ 

07 - 11 1 

3 Πεοιπξίηρη ποαρίμξσ 11 - 13 2 

4 
σμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρςα WC ειρϊδξσ και 
ενϊδξσ- πεοιβάλλξμςα υόοξσ  

13 -15 2 
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ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ 1-  
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ΡΣΜΞΠΘΑΙΩΜ ΡΑΗΛΩΜ Α)ΔΣΕΩΜΩΜ, Β)ΟΠΞΛΑΥΩΜΑ ΙΑΘ Γ)ΙΖΟΩΜ- ΙΑΡΑΜΔΩΜ - 
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ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 

ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 

ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ & ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΣΚΘΙΞΣ 
 
 

 

 

ΔΖΛΞΡΘΑ ΡΣΛΒΑΡΖ ΟΑΠΞΥΖΡ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ 

 

Για ςιπ αμάγκεπ καθαοιϊςηςαπ ςχμ κςηοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ςχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ Δσζόμχμ, 

ποξμαυόμα και Ιήπχμ- Ιαρςαμέχμ υχοικήπ αομξδιϊςηςαπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ 

– Ηοάκηπ. 

 

(ςξ παοόμ ρυέδιξ μπξοεί μα ποξραομξρςεί αμαλόγωπ ςωμ απξςελερμάςωμ ςξσ διαγωμιρμξύ, ήςξι ςξμ 

αοιθμό ςωμ Αμαδόυωμ) 

 

ςη Ηερραλξμίκη, ρήμεοα ....................., ςξσ μημϊπ…………………., ςξσ έςξσπ 2015, ήμεοα 

..................., ρςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, Ιαθ. Ρχρίδη 11, Σ.Ι. 54 008 

Ηερραλξμίκη, μεςανϋ 

Ατεμϊπ 

 

ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ, (ετενήπ «Α.Δ.Λ.-Η.»), πξσ εδοεϋει ρςη 

Ηερραλξμίκη, Ιαθ. Ρχρίδη 11, Σ.Ι. 54 008 ΗΔΑΚΟΜΘΙΖ, με Α.Υ.Λ. .................. & Δ.Ο.Τ. 

............................., και ρσμβάλλεςαι ρςημ παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμη απϊ ςξμ 

…………………………………………………, κ. …………………………….., πξσ ρςξ ενήπ υάοιμ ρσμςξμίαπ θα καλείςαι 

«Αμαθέςξσρα Αουή»  

και ατεςέοξσ 

 

ςηπ εςαιοείαπ ...................με ςημ επχμσμία «.....................................................» πξσ 

εδοεϋει ρςημ………………………… (πεοιξυή), ………………………………… (ξδϊπ, αοιθμϊπ), Σ.Ι. ......, με Α.Υ.Λ. 

.................... & Δ.Ο.Τ. ......................, Σηλ. ................., ταν ..............., πξσ ρσμβάλλεςαι 

ρςημ παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμη για ςημ σπξγοατή ςηπ παοξϋραπ ϋμβαρηπ απϊ ςξμ/ςημ κ. 

.......................... (ξμξμαςεπόμσμξ εκποξρόπξσ), με Α.Δ.Σ. «.........................»,ρϋμτχμα με ςξ 

Ιαςαρςαςικϊ ςηπ εςαιοείαπ και με ςξ απϊ .............. Ποακςικϊ ςξσ Δ.. (ετϊρξμ ποϊκειςαι για Α.Δ ή 

Δ.Π.Δ.), πξσ ρςξ ενήπ υάοιμ ρσμςξμίαπ θα καλείςαι «Αμάδξυξπ», 

 

και έυξμςαπ σπϊφη: 

Σημ αο. ............. απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., με ςημ ξπξία καςακσοόθηκε ρςξμ 

Αμάδξυξ ςξ απξςέλερμα ςξσ αμξικςξϋ διαγχμιρμξϋ με κλειρςέπ ποξρτξοέπ για ςημ επιλξγή Αμαδϊυξσ 

παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ κςηοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ςχμ σμξοιακόμ 

ςαθμόμ Δσζόμχμ & Ιήπχμ Ιαρςαμέχμ (Διακήοσνη αο. 03/2015), και ρςημ ςιμή ςηπ ξικξμξμικήπ ςξσ 

ποξρτξοάπ, . ………………. για …………………. και για ………………, πξσ ρςξ ενήπ θα καλείςαι υάοιμ ρσμςξμίαπ 

«Έογξ, 

 

ρσμτχμήθηκαμ και έγιμαμ αμξιβαία απξδεκςά ςα ακϊλξσθα :  
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ΙΔΤΑΚΑΘΞ Θ  

ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ – ΔΘΑΠΙΔΘΑ – ΟΑΠΑΚΑΒΖ 

 

 

Άοθοξ 1 

Αμςικείμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ – Οοξδιαγοατέπ 

 

Λε ςημ παοξϋρα ϋμβαρη, η Αμαθέςξσρα Αουή αμαθέςει ρςξμ Αμάδξυξ, ξ ξπξίξπ απξδέυεςαι και 

αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη μα εκςελέρει σπηοερίεπ καθαοιϊςηςαπ για ςιπ κςηοιακέπ εγκαςαρςάρειπ 

πξσ εδοεϋει ξ σμξοιακϊπ ςαθμϊπ …….. 

(Θα μπει ρσμημμέμα η αμαλσςική Πεοιγοατή για ςξ κςίοιξ ή κςίοια πξσ θα παοέυει σπηοερίεπ 

καθαοιρμξύ ξ Αμάδξυξπ, όπωπ ασςή αμαλσςικά παοξσριάζεςαι ρςξ Παοάοςημα Γ’ – Τευμικέπ 

Ποξδιαγοατέπ Παοευόμεμωμ Υπηοεριώμ Καθαοιόςηςαπ). 

 

 

Άοθοξ 2 

Διαδικαρία Δκςέλερηπ Δογαριόμ 

 

Σα ρςξιυεία ςξσ Μ. 3863/2010 άοθοξ 68 αματξοικά με ςξ απαιςξϋμεμξ ποξρχπικϊ για ςημ εκςέλερη 

ςχμ χπ άμχ εογαριόμ απεικξμίζξμςαι αμαλσςικά ρςξμ πίμακα πξσ ακξλξσθεί: 

 

Αοιθμϊπ εογαζξμέμχμ Αμαδϊυξσ: ………………. 

Ζμέοεπ και όοεπ εογαρίαπ εογαζξμέμχμ: Όπχπ πεοιγοάτεςαι ρςξ άοθοξ 1 ςηπ παοξϋραπ 
ρϋμβαρηπ 

σλλξγική ρϋμβαρη εογαρίαπ  εογαζξμέμχμ: ………………. 

Πξρϊ πξσ ατξοά ςιπ πάρηπ τϋρεχπ μϊμιμεπ αμξιβέπ 
ςχμ εογαζξμέμχμ: 

………………… 

Ύφξπ αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ: ………………….. 

Σεςοαγχμικά μέςοα καθαοιρμξϋ / άςξμξ  

 

 

Άοθοξ 3 

Διάοκεια Έογξσ 

 

 ξ υοξμικϊ διάρςημα παοξυήπ σπηοεριόμ ατξοά ςξ διάρςημα, απϊ ςημ ημεοξμημία ρϋμαφηπ και 

σπξγοατήπ ςηπ Ρϋμβαρηπ με ςξ μειξδϊςη μέυοι 31.12.2016. Δίμαι εσμϊηςξ ϊςι ρε πεοίπςχρη 

σπξγοατήπ ςηπ ϋμβαρηπ μεςά ςημ 1η Αποιλίξσ, ςξ πξρϊ ςηπ ϋμβαρηπ ποξραομϊζεςαι αμαλξγικά 

ρςξ υοξμικϊ διάρςημα παοξυήπ σπηοεριόμ. 

 

 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 ποξκσ́πςξσμ 

λξ́γξι αμχςέοαπ βίαπ ή εάμ εναρταλίρει ςιπ ποξσ̈πξθέρειπ κα ́λσφηπ ςχμ αμαγκχ́μ καθαοιξ́ςηςαπ ςχμ 

κςιοίχμ με δικά ςηπ μέρα. Ποξπ ςξσ́ςξ θα ειδξπξιήρει ςξμ Αμάδξυξ δεκαπέμςε (15) ημέοεπ μχοίςεοα. 

 

 Ο Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απξ́ κάθε ανίχρή ςξσ έμαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - 

Ηοάκηπ, ρε πεοίπςχρη καςαογήρεχπ Τπηοεριχ́μ πξσ ρςεγάζξμςαι ρςα κςιήοια ςηπ παοξσ́ραπ 
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σ́μβαρηπ ή σπαγχγήπ ςξσπ ρε άλλξ τξοέα, εκςξ ́π ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – 

Ηοάκηπ, ή για ξπξιξδήπξςε άλλξ λξ́γξ εκλείφει ξλικχ́π ή μεοικχ́π η αμάγκη παοξυήπ σπηοεριχ́μ ςξσ 

Αμαδξ́υξσ ςηπ ξπξίαπ ατξοά η παοξσ́ρα ∆ιακήοσνη, ξπξ́ςε ρςημ πεοίπςχρη ασςή η εκςέλερη ςχμ 

εογαριχ́μ για ςα ρσγκεκοιμέμα κςίοια διακξ́πςεςαι με απξ́ταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ. Σέλξπ, ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απξ́ κάθε ανίχρή 

ςξσ ρε πεοίπςχρη ποξρχοιμη ́π διακξπήπ λειςξσογίαπ σπηοεριχ́μ για ξπξιξδήπξςε λξ́γξ. 

 

 Ζ ρϋµβαρη θεχοείςαι ϊςι εκςελέρςηκε ϊςαμ: 

 
 Δκςελέρθηκαμ ξι ποξβλεπϊµεμεπ ρςη ρϋµβαρη εογαρίεπ  

 Δκδϊθηκε ποακςικϊ µε ςξ ξπξίξ πιρςξπξιείςαι ϊςι ξι εογαρίεπ εκςελέρςηκαμ καμξμικά. 

 Έγιμε η απξπληοχµή ςξσ ρσµβαςικξϋ ςιµήµαςξπ, ατξϋ ποξηγξσµέμχπ επιβλήθηκαμ ςσυϊμ 

κσοόρειπ ή εκπςόρειπ. 

 Δκπληοόθηκαμ και ξι ςσυϊμ λξιπέπ ρσμβαςικέπ σπξυοεόρειπ και απϊ ςα δϋξ ρσµβαλλϊµεμα 

µέοη και απξδερµεϋθηκαμ ξι ρυεςικέπ εγγσήρειπ καςά ςα ποξβλεπϊµεμα απϊ ςη ρϋµβαρη.  

 

Άοθοξ 4 

Οαοακξλξϋθηρη και Σλξπξίηρη ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ Σπηοεριόμ 

 

 Ζ παοακξλξσ́θηρη ςηπ σλξπξι ́ηρηπ ςχμ σπηοεριχ́μ ςξσ Αμαδξ́υξσ θα γίμεςαι απξ́ ςημ αομϊδια για 

κάθε Δπιςοξπή Παοαλαβήπ & Ιαλήπ Δκςέλερηπ Δογαριόμ, με ςη ρσ́μςανη Ποχςξκξ́λλξσ Πξιξςικήπ 

Παοαλαβήπ & Ιαλήπ Δκςέλερηπ Δογαριόμ. 

 

 Σξ ποχςξ́κξλλξ θα παοαδίδεςαι κάθε δϋξ (2) μήμεπ ρςξμ Αμάδξυξ για μα ςξ ποξρκξμίζει μαζί με ςξ 

ςιμξλξ́γιξ ςξσ ρςημ αομξ́δια Τπηοερία για ςημ πληοχμή. 

 

 Ζ Δπιςοξπη ́ ασςή έυει ςξ δικαι ́χμα μα ποξρκαλει ́ ςξμ Αμα ́δξυξ ρε ρσμαμςη ́ρειπ, καςά ςιπ ξπξι ́επ θα 

παοξσριάζει ςημ ποξ ́ξδξ σλξπξι ́ηρηπ ςχμ εογαριχ ́μ ςξσ, ρσζηςχ́μςαπ πιθαμα ́ ποξβλήμαςα η ́ γεμικχ́π 

θέμαςα πξσ αμακσ ́πςξσμ καςα ́ ςημ δια ́οκεια σλξπξι ́ηρήπ ςξσπ . Ιαςά ςιπ ρσμαμςη ́ρειπ ασςε ́π δι ́δξμςαι 

και καςεσθσ́μρειπ καθχ́π και διεσκοιμίρειπ εκαςέοχθεμ. 

 

 Ζ Δπιςοξπη ́ Παοαλαβήπ & Ιαλήπ Δκςέλερηπ Δογαριόμ μπξοει ́ μα απεσθσ ́μεςαι και εγγοα ́τχπ, ποξπ 

ςξμ Αμάδξυξ, δίμξμςαπ ρσγκεκοιμέμεπ ξδηγίεπ και καςεσθσ́μρειπ. 

 

 Ο Αμα ́δξυξπ ε ́υει σπξυοε ́χρη μα λαμβα ́μει σπξ ́φη ςξσ ςιπ παοαςηοη ́ρειπ ςηπ Δπιςοξπη ́π επι ́ ςηπ 

παοξυήπ ςχμ σπηοεριχ ́μ ςξσ . Ιάθε ελα ́ςςχμα η ́ παοάλειφη, πξσ γμχρςξπξιει ́ςαι εγγοα ́τχπ ρςξμ 

Αμάδξυξ, ποέπει μα επαμξοθχ ́μεςαι απξ ́ ασςξ́μ, μέρα ρε εσ ́λξγη ποξθερμι ́α πξσ ςα ́ρρεςαι ρςξ 

ρυεςικξ́ έγγοατξ. Ο Αμάδξυξπ ε ́υει ςημ σπξυοε ́χρη μα επαμξοθχ ́μει για ςα ελαςςχ ́μαςα η ́ ςιπ 

παοαλείφειπ ςξσ, καςά ςημ παοξυή ςηπ σπηοερίαπ ςξσ, μέυοι ςη λήνη ςηπ ρσ́μβαρηπ.  
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ΙΔΤΑΚΑΘΞ ΘΘ  

ΑΛΞΘΒΖ – ΠΞΟΞΡ ΟΚΖΠΩΛΖΡ 

 

Άοθοξ 5 

Αμξιβή Οοξμηθεσςή 

Ζ αμξιβή για ςημ εκςέλερη ςηπ Ποξμήθειαπ ςξσ Αμαδϊυξσ ξοίζεςαι κας΄ απξκξπήμ ρςξ ρσμξλικϊ πξρϊ 

ςχμ …………..Δσοό (………€), πλέξμ ςξσ μξμίμξσ ΥΠΑ. 

 

Άοθοξ 6 

οϊπξπ Οληοχμήπ Οοξμηθεσςή 

 

 Ζ πληοχμή ςηπ ανίαπ, ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ Τπηοεριόμ, ρςξμ Αμάδξυξ, θα γίμεςαι ςμημαςικά κάθε 

δϋξ (2) μήμεπ, μεςά ςημ ξοιρςική και πξιξςική σλξπξίηρη ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ απϊ ςημ 

Δπιςοξπή Παοαλαβήπ & Ιαλήπ Δκςέλερηπ Δογαριόμ κάθε Τπηοερίαπ. Απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά 

για ςημ πληοχμή ςξσ Αμαδϊυξσ είμαι: 

α) Σιμξλϊγιξ Παοξυήπ Τπηοεριόμ, 

β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ, και,  

γ) Ποακςικϊ παοακξλξϋθηρηπ και καλήπ εκςέλερηπ εογαριόμ απϊ ςημ Δπιςοξπή Παοαλαβήπ & 

Ιαλήπ Δκςέλερηπ Δογαριόμ. 

 

 Ζ πληοχμη ́ ςξσ Αμαδξ ́υξσ θα γι ́μεςαι απϊ ςξ Πεοιτεοειακϊ Σαμείξ Αμάπςσνηπ Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ 

για ςξ σμξοιακϊ ςαθμϊ Δσζόμχμ και Ποξμαυόμα και απϊ ςξ Πεοιτεοειακϊ Σαμείξ Αμάπςσνηπ 

Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ και Ηοάκηπ για ςξ σμξοιακϊ ςαθμϊ Ιήπχμ – Ιαρςαμέχμ - Οομέμιξ, 

καςϊπιμ σπξβξλήπ ςξσ ςιμξλξγίξσ ρςη Διεϋθσμρη Οικξμξμικξϋ, Σμήμα σμξοιακόμ ςαθμόμ.  

 

 Σξ πξρξ́ ςηπ αμξιβη ́π αμα ́ σμξοιακϊ ςαθμϊ, θα ιρυσ́ει για ξ ́λη ςη δια ́οκεια ςηπ ρσ ́μβαρηπ, ρσ́μτχμα 

με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παοξσ́ρα Διακήοσνη. 

 

 Ο Αμάδξυξπ επιβαοϋμεςαι με ςιπ μϊμιμεπ κοαςήρειπ σπέο Δημξρίξσ και κάθε μϊμιμη αρταλιρςική 

ειρτξοά και κοάςηρη σπέο Μξμικόμ Ποξρόπχμ ή άλλχμ Οογαμιρμόμ η ξπξία καςά μϊμξ βαοϋμει 

ςξμ Αμάδξυξ.  

 

 ςιπ πληοχμέπ ξ κάθε Αμάδξυξπ θα ποέπει, με δική ςξσ τοξμςίδα, μα ποξρκξμίζει παοακοάςηρη 

τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 8% επί ςξσ καθαοξϋ πξρξϋ ρε ξπξιαδήπξςε Δ.Ο.Τ., η ξπξία θα απξδεικμϋει ςημ 

πληοχμή ςξσ τϊοξσ με διπλϊςσπξ είρποανηπ. 

 

 Ο Υ.Π.Α. βαοϋμει ςημ Αμαθέςξσρα Αουή (Α.Δ.Λ.-Η.). 

 

 Δπίρηπ επιβάλλεςαι κοάςηρη ϋφξσπ 0,10% επί ςηπ ανίαπ εκςϊπ Υ.Π.Α., σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ 

Αουήπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ η ξπξία επιβαοϋμεςαι με ςξ μϊμιμξ ςέλξπ υαοςξρήμξσ 3% και ςηπ επ ́ασςξϋ 

ειρτξοάπ σπέο ΟΓΑ 20%.  

 Ζ δαπάμη για ςημ καθαοιϊςηςα ςχμ κςηοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ςχμ σμξοιακόμ ςαθμόμ, ςχμ 

ξπξίχμ ςη διαυείοιρη έυει η Διεϋθσμρη Οικξμξμικξϋ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - 

Ηοάκηπ, θα βαοϋμξσμ ςα έρξδα ςηπ παο.3 ςξσ άοθοξσ 9 ςξσ Μ.2647/1998 (ΥΔΙ Α’ 237/1998), 

ρϋμτχμα με ςημ απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα 2847/14-01-2014 πεοί «Έγκοιρη δαπάμηπ παοξυήπ 

σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ςχμ κςηοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ςχμ σμξοιακόμ ςαθμόμ Δσζόμχμ και 

Ιήπχμ - Ιαρςαμέχμ».  
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Άοθοξ 7  

Σπεογξλαβία ςξσ αμαδϊυξσ 

 

ϋμτχμα με ςημ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ Μ. 3863/2010, ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ εογξλάβξπ 

αμαθέρει ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ ή μέοξσπ ασςξϋ ρε σπεογξλάβξ, σπξυοεξϋςαι άμερα μα 

εμημεοόρει εγγοάτχπ ςξμ απξδέκςη ςχμ σπηοεριόμ. Ο εογξλάβξπ και ξ σπεογξλάβξπ εσθϋμξμςαι 

αλληλεγγϋχπ και ειπ ξλϊκληοξ, έμαμςι ςχμ εογαζξμέμχμ για ςημ καςαβξλή ςχμ πάρηπ τϋρεχπ 

απξδξυόμ και αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ. 

 

 

KΔΤΑΚΑΘΞ ΘΘΘ  

ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ ΛΔΠΩΜ 

 

Άοθοξ 8 

Σπξυοεόρειπ Αμαδϊυξσ 

 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι για ςημ απαοέγκλιςη ςήοηρη ςχμ διαςάνεχμ ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ, 

δηλαδή, καςαβξλή ςχμ μξμίμχμ απξδξυόμ, ξι ξπξίεπ ρε καμία πεοίπςχρη δεμ μπξοεί μα είμαι 

καςόςεοεπ ςχμ ποξβλεπξμέμχμ απϊ ςημ εκάρςξςε ιρυϋξσρα Δθμική Γεμική σλλξγική ϋμβαρη 

Δογαρίαπ (Δ.Γ...Δ.), ετϊρξμ δεμ στίρςαςαι κλαδική Δ ή Διαιςηςική Απϊταρη, ςήοηρη ςξσ 

μξμίμξσ χοαοίξσ, αρταλιρςική κάλσφη, ϊοξι σγιειμήπ και αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ κ.λ.π. ε 

πεοίπςχρη δε, πξσ διαπιρςχθεί παοάβαρη ςξσ αμχςέοχ ϊοξσ θα καςαγγέλλεςαι η ρϋμβαρη με ςημ 

Αμάδξυξ εςαιοεία, (άοθοξ 68 ςξσ Μ. 3863/2010). Δπίρηπ σπξυοεξϋςαι μα εκπληοόμει ϊλεπ ςιπ 

σπξυοεόρειπ απέμαμςι ρςξ Δημϊριξ για κάθε ςοίςξ. 

 

 Μα υοηριμξπξιεί απξκλειρςικά ποξρχπικϊ ςξ ξπξίξ μα είμαι αρταλιρμέμξ ρςξ ΘΙΑ-ΔΣΑΛ και ςξ ΘΙΑ-

ΔΣΔΑΛ. 

 

 Μα μημ απαρυξλεί ςξ ποξρχπικϊ ςξσ πέοαμ ςξσ μϊμιμξσ χοαοίξσ παοά μϊμξμ ρε εναιοεςικέπ 

πεοιπςόρειπ ξπϊςε βέβαια ξτείλει μα καςαβάλλει (ρςξ σπεοχοιακά απαρυξλξϋμεμξ ποξρχπικϊ) 

ακέοαιεπ ςιπ καςά μϊμξσ απξζημιόρειπ. 

 

 Οι εογαρίεπ καθαοιρμξϋ μα εκςελξϋμςαι ρε υοϊμξ, με ςοϊπξ και με αοιθμϊ αςϊμχμ, ρϋμτχμα με ςξ 

αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα καθαοιρμξϋ και ποξρχπικξϋ, ςξ ξπξίξ σπξυοεξϋςαι μα καςαοςίρει ξ 

Αμάδξυξπ και μα σπξβάλλει, καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ, ρςημ Αμαθέςξσραπ Αουή ποξπ 

έγκοιρη. 

 

 Μα διαθέςει, ρε κάθε πεοίπςχρη, και για ϊλη ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ ρϋμβαρηπ επαοκέπ (ρε αοιθμϊ 

και ρσυμϊςηςα), και καςάλληλα εκπαιδεσμέμξ ποξρχπικϊ, άφξγξσ ήθξσπ και άοιρςηπ 

επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ, πξσ μα διαθέςει ςιπ μϊμιμεπ άδειεπ εογαρίαπ.  

 

 Μα υξοηγήρει, με δικέπ ςξσ δαπάμεπ, ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ πξσ θα παοέυει ςιπ σπηοερίεπ καθαοιρμξϋ, 

ςξμ ενξπλιρμϊ και ϊλα ςα αμαγκαία εογαλεία (πλσρίµαςξπ και γσαλίρµαςξπ δαπέδχμ), ρκεϋη, καθόπ 

και μηυαμήμαςα καθαοιρμξϋ. 

 

 Μα διαθέςει ςα εογαλεία / μηυαμήμαςα ρε άοιρςη καςάρςαρη, ςϊρξ απϊ άπξφη λειςξσογίαπ, ϊρξ και 

απϊ άπξφη εµτάμιρηπ. Δπίρηπ, σπξυοεξϋςαι μα αμςικαθιρςά αµέρχπ ςα εογαλεία / μηυαμήμαςα ρε 

πεοίπςχρη βλάβηπ, έςρι όρςε μα είμαι αποϊρκξπςη η εκςέλερη ςξσ αμαλητθέμςξπ έογξσ. Για ςη 
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τϋλανη ςχμ εογαλείχμ, μηυαμημάςχμ και σλικόμ καθαοιϊςηςαπ, ςα κςίοια θα παοέυξσμ ςξμ 

αμάλξγξ υόοξ. Τπεϋθσμξπ για ςη τϋλανη ςχμ αμχςέοχ είμαι ξ Αμάδξυξπ 

 

 O Aμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι, καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ, μα ποξρκξμίρει καςάρςαρη 

ποξρχπικξϋ πξσ θα αμαλάβει ςξμ καθαοιρμϊ ςξσ  κάθε κςιοίξσ, καθόπ και μα πληοξτξοεί άμερα ςη 

Διεϋθσμρη Οικξμξμικξϋ για κάθε αλλαγή ποξρχπικξϋ πξσ θα γίμεςαι, με ρυεςική επιρςξλή ςξσ. 

Δπίρηπ, θα ποέπει μα ποξρκξμίρει καςάρςαρη ποξρχπικξϋ θεχοημέμη απϊ ςημ Δπιθεόοηρη 

Δογαρίαπ, καςάρςαρη μιρθξδξρίαπ για ςξ ρσγκεκοιμέμξ ποξρχπικϊ και αμαλσςική πεοιξδική δήλχρη 

πξσ σπξβάλλει ρςξ ΘΙΑ.  

 

 ςημ 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 Τπηοερία.  

 

 Ο μιρθϊπ, ςξ επίδξμα αδείαπ, ςξ δόοξ Φοιρςξσγέμμχμ, ξι εογξδξςικέπ ειρτξοέπ ςξσ ΘΙΑ, ςχμ 

Δπικξσοικόμ Σαμείχμ και κάθε άλλη ειρτξοά, πξσ έυει ρυέρη με ςιπ εμ λϊγχ ποξρτεοϊμεμεπ 

σπηοερίεπ, βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ.  

 

 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα απξκαςαρςήρει, με δικά ςξσ ένξδα, κάθε ζημιά ή βλάβη, πξσ εναιςίαπ 

ςξσ ή λϊγχ ςχμ εογαριόμ πξσ εκςελεί, θα ρσμβεί καςά ςη διάοκεια ςξσ καθαοιρμξϋ ςξσ κςιοίξσ.  

 

 Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αρταλίρει ςξ ποξρχπικϊ ςξσ, με δικέπ ςξσ δαπάμεπ, για κάθε είδξσπ 

αςϋυημα.  

 

 Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ απαλλάρρεςαι απϊ κάθε εσθϋμη και σπξυοέχρη 

για απξζημίχρη απϊ ςσυϊμ αςϋυημα ή κάθε άλλη αιςία, ςϊρξ καςά ςη μεςατξοά ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ 

Αμαδϊυξσ, ϊρξ και καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςχμ σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ ςχμ κςιοίχμ.  

 

 Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ δεμ έυει σπξυοέχρη καςαβξλήπ απξζημίχρηπ για 

σπεοχοιακή απαρυϊληρη ή ξπξιαδήπξςε άλλη αμξιβή ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

 Ο Αμάδξυξπ ξτείλει ςημ πιρςή εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςηπ μξμξθερίαπ πεοί σγιείαπ και αρτάλειαπ 

ςχμ εογαζξμέμχμ και ποϊληφηπ ςξσ επαγγελμαςικξϋ κιμδϋμξσ καθόπ και ςχμ διαςάνεχμ ςηπ 

αρταλιρςικήπ και εογαςικήπ μξμξθερίαπ, δηλαδή ςημ καςαβξλή ςχμ μϊμιμχμ απξδξυόμ, ξι ξπξίεπ ρε 

καμία πεοίπςχρη δεμ μπξοεί μα είμαι καςόςεοεπ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ απϊ ςημ ξικεία  Δ, ςήοηρη 

ςξσ μξμίμξσ χοαοίξσ, αρταλιρςική κάλσφη, ϊοξσπ κ.λπ.  

 

 Μα παοέυει ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ ςιπ μϊµιµεπ άδειεπ, οεπϊ κ.λ.π. και μα καλϋπςει ςα κεμά, απϊ 

αρθέμειεπ ή αδικαιξλϊγηςεπ απξσρίεπ, για ςημ εκπλήοχρη ςχμ αμαλαµβαμξµέμχμ σπξυοεόρεχμ 

έμαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. 

 

 Μα εγγσηθεί  ϊςι  η  εογαρία  θα  εκςελείςαι  µε  ποξρξυή  και  επιµέλεια  και  ϊςι  θα  είμαι 

σπεϋθσμξπ, έμαμςι ςχμ κςιοίχμ, για ςημ εναρτάλιρη ςηπ καθαοιϊςηςαπ ρςξσπ υόοξσπ πξσ 

αματέοξμςαι ρςημ παοξϋρα, για ϊλξ ςξ υοϊμξ ςηπ εογαρίαπ ςξσ και για ςιπ αμςίρςξιυεπ εογάριµεπ 

ηµέοεπ ςηπ εβδξµάδαπ (ρε κάθε πεοίπςχρη), και ϊςι τέοει κάθε αρςική και πξιμική εσθϋμη ρε 

πεοίπςχρη αςσυήµαςξπ λϊγχ πληµµελξϋπ καθαοιϊςηςαπ ςχμ υόοχμ.  

 

 Σξ ποξρχπικϊ ςξσ Αμαδϊυξσ σπξυοεξϋςαι ρςξ κλείριµξ ςσυϊμ νευαρµέμχμ αμξικςόμ παοαθϋοχμ, 
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κλιµαςιρςικόμ, ηλεκςοικόμ καλξοιτέο, λξιπόμ ηλεκςοικόμ ρσρκεσόμ, τόςχμ κ.λ.π., καθόπ και 

ρςξ κλείριµξ ( κλείδχμα ) ςχμ γοατείχμ, μεςά ςξ ςέλξπ ςχμ εογαριόμ ςξσ. 

 

KΔΤΑΚΑΘΞ ΘV  

ΟΞΘΜΘΙΔΡ ΠΖΠΔΡ – ΚΣΡΖ – ΔΟΘΚΣΡΖ ΔΘΑΤΞΠΩΜ 

 

 

Άοθοξ 9  

Οξιμικέπ Πήςοεπ 

 

 Για κάθε παοάβαρη ςχμ ϊοχμ ςηπ ϋμβαρηπ απϊ ςξμ Αμάδξυξ, η αομϊδια επιςοξπή επιβάλλει ςιπ 

ποξβλεπϊμεμεπ κσοόρειπ απϊ ςξ Π.Δ. 118/2007.  

 

 Ο Αμα ́δξυξπ κηοσ ́ρρεςαι σπξυοεχςικα ́ έκπςχςξπ απξ ́ ςη ρσ ́μβαρη και απξ ́ κάθε δικαίχμά ςξσ πξσ 

απξοοέει απ’ ασςή, ετξ́ρξμ, δεμ εκςε ́λερε ςιπ εογαρι ́επ καθαοιρμξσ ́ μέρα ρςξ ρσμβαςικξ ́ υοξ́μξ πξσ 

ςξσ δξ ́θηκε, ρσ́μτχμα με ξ ́ρα ποξβλε ́πξμςαι ρςξ α ́οθοξ 26 ςξσ Ι.Π.∆. 118/2007. Για κάθε γεμικά 

παοάβαρη απϊ ςξμ Αμάδξυξ, ςχμ ϊοχμ ςηπ ϋμβαρηπ (ϊπχπ καθξοίζξμςαι απϊ ασςή), και για 

ρσμπεοιτξοά αμςίθεςη με ςα ρσμαλλακςικά ήθη και ςιπ αουέπ ςηπ καλήπ πίρςηπ, με απϊταρη ςξσ 

Γεμικξϋ Γοαμμαςέα καςϊπιμ γμχμξδϊςηρηπ ςηπ επιςοξπήπ Παοαλαβήπ & Ιαλήπ Δκςέλερηπ Δογαριόμ 

επιβάλλξμςαι κσοόρειπ, πξσ διαλαμβάμξμςαι απϊ ςξμ Μ.2286/1995 και ςξσ Π.Δ. 118/2007, δηλαδή η 

ρϋρςαρη, ποϊρςιμξ, κήοσνη εκπςόςξσ απϊ ςη ϋμβαρη. 

 

 ςξμ Αμάδξυξ πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη ή ϋμβαρη, επιβάλλξμςαι, με 

απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, ϋρςεοα απϊ 

γμχμξδϊςηρη ςηπ επιςοξπήπ Παοαλαβήπ & Ιαλήπ Δκςέλερηπ Δογαριόμ, η ξπξία σπξυοεχςικά καλεί 

ςξμ εμδιατεοϊμεμξ ποξπ παοξυή ενηγήρεχμ αθοξιρςικά ή διαζεσκςικά, ξι παοακάςχ κσοόρειπ: 

 
 Ιαςάπςχρη ξλική ή μεοική ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ ή καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ϋμβαρηπ, καςά 

πεοίπςχρη. 

 Δκςέλερη ςχμ εογαριχ ́μ καθαοιξ ́ςηςαπ ρε βα ́οξπ ςξσ ε ́κπςχςξσ Αμαδξ ́υξσ, είςε απξ ́ ςξσπ 

σπξ ́λξιπξσπ Αμαδϊυξσπ πξσ ει ́υαμ λα ́βει με ́οξπ ρςξμ διαγχμιρμξ ́, ή είυαμ κληθει ́ για 

διαποαγμάςεσρη, είςε με διεμέογεια διαγχμιρμξσ́, είςε με διαποαγμάςεσρη, αμ ρσμςοέυξσμ ξι 

ποξσωπξθέρειπ ςξσ α ́οθοξσ 22 ςξσ Ι .Π.∆. 118/2007. Ιάθε α ́μερη ή έμμερη ποξκαλξσ ́μεμη 

ζημία ςξσ δημξρι ́ξσ ή ςσυξ́μ διατξοά πξσ θα ποξκσ ́φει, καςαλξγίζεςαι ρε βα ́οξπ ςξσ 

έκπςχςξσ Αμαδξ́υξσ. Ο καςαλξγιρμξ ́π ασςξ ́π γι ́μεςαι ακξ ́μη και ρςημ πεοι ́πςχρη πξσ δεμ 

ποαγμαςξπξιείςαι με ́α παοξυή σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ , καςά ςα παοαπα ́μχ ξοιζξ ́μεμα. ςημ 

πεοίπςχρη ασςη ́, ξ σπξλξγιρμξ́π ςξσ καςαλξγιζξ ́μεμξσ πξρξσ ́ γίμεςαι με βα ́ρη κα ́θε ρςξιυει ́ξ, 

καςά ςημ κοι ́ρη ςξσ αομξδι ́ξσ ξογα ́μξσ και με βα ́ρη ςιπ αουε ́π ςηπ καλη ́π πι ́ρςηπ και ςχμ 

ρσμαλλακςικχ́μ ηθχ́μ. 

 Ποξρχοιμξ́π η ́ ξοιρςικξ́π απξκλειρμξ ́π ςξσ Αμαδξ ́υξσ απξ ́ ςξ ρσ ́μξλξ ςηπ παοξυήπ ςχμ 

σπηοεριόμ ςχμ τξοε ́χμ πξσ εμπι ́πςξσμ ρςξ πεδι ́ξ εταομξγη ́π ςξσ Μ . 2286/1995. Ο 

απξκλειρμξ́π, ρε ξπξιαδη ́πξςε πεοι ́πςχρη, επιβάλλεςαι μξ ́μξ με απξ ́ταρη ςξσ Τπξσογξσ ́ 

Αμάπςσνηπ, σ́ρςεοα απξ ́ γμχμξδξ́ςηρη ςηπ Δπιςοξπη ́π Πξλιςικη ́π Ποξγοαμμαςιρμξσ ́ 

Ποξμηθειχ́μ, η ξπξία σπξυοεχςικά καλεί ςξμ εμδιατεοξ́μεμξ για παοξυή ενηγήρεχμ και μεςά 

απξ́ αιςιξλξγημέμη ειρήγηρη ςξσ τξοέα πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρμξ́. 

 

 Ιαςά ςα άλλα εταοµϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 34 παοάγοατξπ 5, Π.∆. 118/2007 σπϊ ςιπ 

ποξωπξθέρειπ εταοµξγήπ ςξσ. 
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 Ο Αμάδξυξπ δεμ κηοσ́ρρεςαι έκπςχςξπ απξ́ ςημ καςακσ́οχρη ή ςημ ρσ́μβαρη ξ́ςαμ: 

 Ζ ρσ ́μβαρη δεμ σπξγοα ́τηκε ή ξι εογαρίεπ δεμ εκςελέρςηκαμ ή αμςικαςαρςάθηκαμ με εσθσ ́μη 

ςχμ Τπηοεριόμ.  

 σμςοέυξσμ λξ́γξι αμχςέοαπ βίαπ.  

 

 ε πεοι ́πςχρη αμχςε ́οαπ βι ́απ (η απξ ́δεινη ςηπ ξπξι ́απ βαοσ ́μει εν ξλξκλήοξσ ςξμ αμα ́δξυξ), αμ ξ 

Αμάδξυξπ δεμ κα ́μει γμχρςξ ́ με ε ́γγοατξ ρςημ σπηοερι ́α, ςα πεοιρςαςικα ́ πξσ μα απξδεικμσ ́ξσμ ςημ 

αμχ́ςεοη βι ́α με ́ρα ρε ε ́μα (1) 15/μεοξ απξ ́ ςξ́ςε πξσ ρσμε ́βηραμ και ςα ξπξι ́α ει ́υαμ χπ ρσμε ́πεια ςημ 

αδσμαμία ςξσ Αμαδξ ́υξσ για ςημ ξλικη ́ ή μεοική εκςέλερη ςηπ ρσ ́μβαρηπ πξσ αμε ́λαβε, δεμ ε ́υει 

δικαίχμα μα επικαλερςεί ςημ αμχ ́ςεοη βι ́α και ςα μξ ́μιμα δικαιχ ́μαςά ςξσ πξσ ποξκσ ́πςξσμ απξ́ ασςή. 

Αμχ́ςεοη βι ́α δεμ θεχοει ́ςαι απεογι ́α η ́ ρςάρη εογαρι ́απ η ́ ςσυξ́μ επι ́ρυερη εογαρίαπ ςξσ ποξρχπικξσ ́ 

για ξπξιξμδήπξςε λξ́γξ. 

 

 Σα ποϊρςιμα, ξι καςαλξγιρμξί και κάθε άλλη απαίςηρη ςξσ Δημξρίξσ ή ςχμ τξοέχμ, καςά ςξσ 

Αμαδϊυξσ, θα κοαςξϋμςαι απϊ ςξ λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ ρςξ τξοέα ή ρε πεοίπςχρη αμεπάοκειαπ 

ή έλλειφηπ ασςξϋ με ιρϊπξρη καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ, ετϊρξμ ξ Αμάδξυξπ δεμ 

καςαθέρει ςξ απαιςξϋμεμξ πξρϊ, θα βεβαιξϋμςαι ρα Δημϊριξ έρξδξ και θα ειρποάςςεςαι ρϋμτχμα με 

ςιπ διαςάνειπ πεοί Δημξρίχμ Δρϊδχμ. ε πεοίπςχρη Έμχρηπ Ποξρόπχμ ςξ ποϊρςιμξ επιβάλλεςαι 

αμαλξγικά ρε ϊλα ςα μέλη ςηπ Έμχρηπ. 

 

 

Άοθοξ 10 

Κϋρη ςηπ Ρϋμβαρηπ – Ιαςαγγελία – Ισοόρειπ 

 

 Ζ Τπηοερία δικαιξϋςαι μα καςαγγείλει ςη ρϋμβαρη ρςιπ ενήπ πεοιπςόρειπ: 

Α) Όςαμ ξ Αμάδξυξπ δεμ ςηοεί ςξσπ βαρικξϋπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Β) ε πεοίπςχρη μη ςήοηρηπ ςχμ απαιςήρεχμ ςηπ παοαγοάτξσ 4.6 ςχμ ειδικόμ ϊοχμ, πεοί 

έλλειφηπ ή παοάλειφηπ ή πλημμελξϋπ εογαρίαπ. 

Γ) Όςαμ δεμ ςηοεί ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ μ. 3863/2010 ρςημ ξπξία αματέοεςαι 

όςι: «Όςαμ ξι ελεγκςικξί μηυαμιρμξί ςξσ Σώμαςξπ Επιθεώοηρηπ Εογαρίαπ (ΣΕΠΕ) και ςξσ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

διαπιρςώμξσμ παοαβάρειπ πξσ ατξοξύμ ςημ αδήλωςη εογαρία, ςημ παοάμξμη απαρυόληρη 

αλλξδαπώμ ή παοαβάρειπ ςηπ εογαςικήπ και αρταλιρςικήπ μξμξθερίαπ, εμημεοώμξσμ εγγοάτωπ ςξμ 

απξδέκςη ςωμ σπηοεριώμ. Επίρηπ, ςξμ εμημεοώμξσμ εγγοάτωπ για ςιπ ποάνειπ επιβξλήπ ποξρςίμξσ 

πξσ ατξοξύμ ςιπ αμωςέοω διαπιρςωθείρεπ παοαβάρειπ. Η επιβξλή δεύςεοηπ κύοωρηπ ρςξμ εογξλάβξ 

από ςα ίδια όογαμα θεωοείςαι σπξςοξπή και ξδηγεί σπξυοεωςικά: α) ρςημ καςαγγελία ςηπ ρύμβαρηπ 

και β) επιτέοει, από ςξ υοόμξ επιβξλήπ ςηπ δεύςεοηπ κύοωρηπ, ςξμ απξκλειρμό ςξσ εμ λόγω 

εογξλάβξσ από δημόριξσπ διαγωμιρμξύπ για ςοία (3) υοόμια». 

Δ) Όςαμ ξι σπηοερίεπ ή ξι επιςοξπέπ παοακξλξϋθηρηπ καλήπ εκςέλερηπ ςξσ έογξσ ςξσ απξδέκςη ςχμ 

σπηοεριόμ, διαπιρςόμξσμ παοαβάρειπ ςχμ ϊοχμ ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ μ. 3863/2010 καςά ςη διάοκεια 

σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ. 

 

 Ζ Αμαθέςξσρα Αουή, μεςά απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ έυει δικαίχμα μα καςαγγείλει 

ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη αζημίχπ γι΄ασςήμ, υχοίπ ςημ ςήοηρη ξπξιαρδήπξςε ποξθερμίαπ με γοαπςή 

ειδξπξίηρη ρε πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία ξ Αμάδξυξπ παοαβεί ξπξιξμδήπξςε ϊοξ ςηπ παοξϋραπ 

θεχοξσμέμχμ ϊλχμ χπ ξσριχδόμ και δεμ απξκαςαρςήρει ςημ παοάβαρη ασςή εμςϊπ δέκα (10) 

εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςη ρυεςική έγγοατη ειδξπξίηρή ςηπ απϊ ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. 
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 ε πεοίπςχρη λϋρηπ ή καςαγγελίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ ξ Αμάδξυξπ: 

α) είμαι σπξυοεχμέμξπ μα εκκεμόρει ςξσπ ποξπ καθαοιρμϊ υόοξσπ απϊ κάθε αμςικείμεμξ πξσ ςξσ 

αμήκει και μα ςξσπ παοαδόρει ρε απϊλσςα καθαοή καςάρςαρη. 

β)  δε δικαιξϋςαι ξπξιαρδήπξςε απξζημίχρηπ παοά μϊμξ ςηπ αμξιβήπ ςξσ για ςιπ σπηοερίεπ πξσ 

έυξσμ παοαρυεθεί μϊμξ για ςξ μέυοι ςη λϋρη ή καςαγγελία ςηπ ρϋμβαρηπ υοξμικϊ διάρςημα. 

γ) Όςαμ ξι παοαβάρειπ διαπιρςόμξμςαι καςά ςημ παοαλαβή ςξσ έογξσ, ςα δικαιόμαςα πξσ 

απξοοέξσμ απϊ ςη ϋμβαρη δεμ ικαμξπξιξϋμςαι, καςαβάλλξμςαι, ϊμχπ, απϊ ςξμ απξδέκςη ςχμ 

σπηοεριόμ ξι απξδξυέπ ρςξσπ εογαζϊμεμξσπ και απξδίδξμςαι ξι αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ ςξσπ. 

 

 Ρηςά ρσμτχμείςαι μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ και ςξσ Αμαδϊυξσ ϊςι – ρε κάθε πεοίπςχρη – ξ 

Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει πλήοχπ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, λϊγχ σπαίςιαπ και 

απξδεδειγμέμηπ ρσμπεοιτξοάπ πξσ ρσμδέεςαι αιςιχδόπ με ποξκληθείρα ζημία ή παοάβαρη 

ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, καςά ςημ εμάρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ, αματξοικά 

με ςημ εκςέλερη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη έογξσ. 

 

 

Άοθοξ 11 

Δταομξρςέξ Δίκαιξ – Δπίλσρη Διατξοόμ 

 

 H παοξϋρα ϋμβαρη διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ . 2286/1995, ςξσ Μ . 2362/1995, ςξσ Μ . 

3871/2010, Μ. 3886/10 ςξσ Π.Δ. 60/2007, ςξσ Π.Δ.118/2007, ςξσπ ξ ́οξσπ ςηπ με αοιθμ. Ποχς. ξίκ. 

3006/15.01.2014 Διακήοσνηπ και ςξσπ ξ́οξσπ ποξρτξοάπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

 H παοξϋρα ϋμβαρη διέπεςαι απξκλειρςικά απϊ ςξ Δλλημικϊ Δίκαιξ και εομημεϋεςαι ρϋμτχμα με 

ασςϊ.  

 

 Οπξιαδήπξςε διατξοά, διέμενη ή διατχμία πξσ εμδευξμέμχπ αμακϋφει μεςανϋ ςχμ μεοόμ, απϊ ςημ 

εταομξγή ςηπ παοξϋραπ και ατξοά ςημ εομημεία ή ςημ εκςέλερη ϊοχμ ασςήπ και ςημ έκςαρη ςχμ εν 

ασςήπ δικαιχμάςχμ και σπξυοεόρεχμ ςχμ μεοόμ και πξσ δε δϋμαςαι μα διεσθεςηθεί τιλικά, 

σπάγεςαι ρςημ απξκλειρςική αομξδιϊςηςα και δχριδικία ςχμ Δικαρςηοίχμ ςηπ Ηερραλξμίκηπ.  

 

 Ρηςά ρσμτχμείςαι απϊ ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη ϊςι ςϊρξ η ποξρτσγή ρςα δικαρςήοια, ϊρξ και η 

διαδικαρία εμόπιξμ ασςόμ, δεμ αμαρςέλλξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ ϋμβαρηπ. σμεπόπ, αμτϊςεοα ςα 

ρσμβαλλϊμεμα μέοη ξτείλξσμ μα ρσμευίζξσμ με καλή πίρςη μα εκςελξϋμ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ και μα 

αρκξϋμ ςα δικαιόμαςά ςξσπ με βάρη ςη ϋμβαρη καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ ρα μα μημ 

είυαμ ποξρτϋγει ρςα δικαρςήοια. 

 

 

 

KΔΤΑΚΑΘΞ V  

ΓΔΜΘΙΔΡ ΔΘΑΑΝΔΘΡ 

 

Άοθοξ 12 

Δκποξρόπηρη Αμαδϊυξσ 

 

Ωπ εκποϊρχπξπ ςξσ Αμαδϊυξσ για ςξ ρϋμξλξ ςηπ ϋμβαρηπ ξοίζεςαι ……………  

Αλλαγή ποξρόπξσ ή διεϋθσμρηπ ςξσ εκποξρόπξσ γμχρςξπξιείςαι γοαπςά ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή και 

ιρυϋει μεςά ςη γοαπςή έγκοιρη ασςήπ.  
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Ο εκποϊρχπξπ εμεογεί κας’ εμςξλή και λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ για ϊλα ςα ζηςήμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι 

με ςη ϋμβαρη. Ο εκποϊρχπξπ είμαι, μεςανϋ άλλχμ ενξσριξδξςημέμξπ μα αμςιποξρχπεϋει ςξμ Αμάδξυξ 

ρε ϊλα ςα θέμαςα πξσ ατξοξϋμ ςη ϋμβαρη και μα διεσθεςεί για λξγαοιαρμϊ ςξσ ξπξιαδήπξςε διατξοά 

ποξκϋπςει ή ρυεςίζεςαι με ςη ϋμβαρη, ρσμμεςέυξμςαπ ϊπξςε και ϊπξσ κληθεί ρε ρσμαμςήρειπ με ςα 

αομϊδια για ςημ παοακξλξϋθηρη και ςξμ έλεγυξ ϊογαμα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ.  

 

Άοθοξ 13  

οξπξπξίηρη ςηπ Ρϋμβαρηπ  

 

Οπξιαδήπξςε ςοξπξπξίηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ παοξϋραπ ϋμβαρηπ δϋμαςαι μα γίμει μϊμξ εγγοάτχπ και 

σπξγοάτεςαι και απϊ ςα δϋξ ρσμβαλλϊμεμα μέοη μϊμξ ρε αμςικειµεμικά δικαιξλξγηµέμεπ πεοιπςόρειπ, 

ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 24 ςξσ Π.Δ. 118/2007. 

 

Άοθοξ 14 

Ρσμβαςικά Έγγοατα  

 

Σα καςχςέοχ ρσμβαςικά έγγοατα εομημεϋξμςαι καςά ςημ καλή πίρςη και ςα ρσμαλλακςικά ήθη και 

αλληλξρσμπληοόμξμςαι με ρκξπϊ ςημ αοςιϊςεοη και πληοέρςεοη εκςέλερη ςξσ Έογξσ 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 ϋμβαρη  

β) Ζ αο. ποχς. …………… απϊταρη Ιαςακϋοχρηπ ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Α.Δ.Λ.Η.  

γ) Ζ Διακήοσνη  

δ) Ζ ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ  

 

Ζ σπξβληθείρα απϊ ςξμ Αμάδξυξ ποξρτξοά και καςά ςα ρημεία πξσ δεμ καλϋπςεςαι απϊ ςιπ 

ποξδιαγοατέπ ςξσ Έογξσ και ςημ παοξϋρα ϋμβαρη είμαι δερμεσςική για ςξμ Αμάδξυξ και επ’ χτελεία 

ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ.  

 

Άοθοξ 15 

Γλόρρα  

 

12. Ζ ϋμβαρη ρσμςάυθηκε ρςημ Δλλημική γλόρρα.  

13. Όλα ςα έγγοατα και ξι εκθέρειπ πξσ ατξοξϋμ ςημ εκςέλερή ςηπ, ρσμςάρρξμςαι ρςημ Δλλημική 

γλόρρα.  

14. Οπξιαδήπξςε γοαπςή ή ποξτξοική επικξιμχμία μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ή άλλχμ Υξοέχμ 

και Τπηοεριόμ και ςξσ Αμαδϊυξσ διενάγεςαι ρςημ Δλλημική γλόρρα.  

 

Άοθοξ 16 

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 μέοη απξδέυξμςαι 

απϊ κξιμξϋ ϊςι η ϋμβαρη 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.  
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Άοθοξ 17 

Οαοαίςηρη Δικαιόμαςξπ 

 

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.  

 

Άοθοξ 18 

ίςλξι και επικεταλίδεπ  

 

Οι ςίςλξι και επικεταλίδεπ ςχμ ϊοχμ ςηπ παοξϋραπ έυξσμ ρσμπεοιλητθεί απξκλειρςικά και μϊμξ για ςη 

διεσκϊλσμρη αμάγμχρηπ ςξσ κειμέμξσ και δεμ αλλάζξσμ ρςξ ελάυιρςξ ςημ έμμξια ή εομημεία ςχμ 

διαςάνεχμ.  

Άοθοξ 19 

Οοξηγξϋμεμεπ Ρσμτχμίεπ  

 

Ζ παοξϋρα ϋμβαρη αμςικαθιρςά και ακσοόμει κάθε ποξηγξϋμεμη ρσμτχμία, μεςανϋ ςχμ μεοόμ, επί 

ςξσ ιδίξσ, με ςημ παοξϋρα, αμςικειμέμξσ. Ζ παοξϋρα ϋμβαρη απξςελεί ςημ απϊλσςη και μξμαδική 

εκδήλχρη ςηπ ποαγμαςικήπ βξϋληρηπ ςχμ μεοόμ για ςξ ρσγκεκοιμέμξ θέμα- αμςικείμεμξ ςηπ ϋμβαρηπ.  

ε πίρςχρη ςηπ παοξϋραπ, η ϋμβαρη σπεγοάτη απϊ ςξ ……………………………………., εμεογόμςαπ εκ 

μέοξσπ ςξσ Δλλημικξϋ Δημξρίξσ, και ςξμ εκποϊρχπξ ςξσ Αμαδϊυξσ, ρε ςοία (3) ποχςϊςσπα.  

 

 

ΞΘ ΡΣΛΒΑΚΚΞΛΔΜΞΘ 

 

 

            Για ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη                                        Για ςξμ Αμάδξυξ 

 

                    Ξ Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ 
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ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 
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(Θ) ΑΟΞ ΠΑΟΔΕΑ 

Ξμξμαρι ́α οα ́πεζαπ ..............................  

Ιαςα ́ρςημα................................................………………………………………………………………………… 

(Δ/μρη ξδξ ́π – αοιθμξ ́π Σ.Ι. FAX) 

Ζμεοξμημι ́α ε ́κδξρηπ.................................................. 

ΔΣΠΩ............................................................................................................................. ........ 

(Ολξγοάτχπ και αοιθμηςικά) 

 

Οοξπ : Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ, Διεϋθσμρη Οικξμξμικξϋ - Σμήμα Ποξμηθειόμ και 

Διαυείοιρηπ Τλικξϋ  

ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΑΠΘΗ...............ΔΣΠΩ................  

ΑΤΞΠΑ ΡΔ ΡΣΛΛΔΞΥΖ ΡΞΜ ΑΜΞΘΙΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞ ΓΘΑ ΖΜ ΔΟΘΚΞΓΖ ΑΜΑΔΞΥΞΣ Ζ ΑΜΑΔΞΥΩΜ ΟΑΠΞΥΖΡ 

ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ ΙΑΗΑΠΘΞΖΑΡ ΓΘΑ ΖΜ ΙΑΚΣΦΖ ΩΜ ΑΜΑΓΙΩΜ ΩΜ ΡΣΜΞΠΘΑΙΩΜ ΡΑΗΛΩΜ: Α) ΔΣΕΩΜΩΜ ΙΑΘ Β) 

ΙΖΟΩΜ - ΙΑΡΑΜΔΩΜ ΥΩΠΘΙΖΡ ΑΠΛΞΔΘΞΖΑΡ ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖΡ ΔΘΞΘΙΖΡΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ, ΓΘΑ 

Ξ ΥΠΞΜΘΙΞ ΔΘΑΡΖΛΑ ΑΟΞ 2015-2016 

 Έυξσμε ςημ ςιμή μα ραπ γμχοίζξσμε ϊςι εγγσόμεμα δια ςηπ παοξϋρηπ εγγσηςικήπ επιρςξλήπ αμέκκληςα και 

αμεπιτϋλακςα, παοαιςξϋμεμξι αμεπιτϋλακςα κάθε εμρςάρεχπ, δικαιόμαςξπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ χπ και ςχμ 

δικαιχμάςχμ μαπ, μέυοι ςξσ πϊρξσ ςχμ ΔΤΡΩ ..............................................σπέο ςηπ 

εςαιοείαπ.............................................. Δ/μρη .................................................για ςη ρσμμεςξυή 

ςηπ ρςξ διεμεογξϋμεμξ διαγχμιρμϊ ……. ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ για ςημ «Δπιλξγή 

αμαδϊυξσ ή αμαδϊυχμ παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςχμ σμξοιακόμ 

ςαθμόμ: α) Δσζόμχμ, β) Ποξμαυόμα και β) Ιήπχμ - Ιαρςαμέχμ – Οομέμιξσ υχοικήπ αομξδιϊςηςαπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, για ςξ έςξπ 2015-2016», ρϋμτχμα με ςημ αο. 3/2015 

Διακήοσνή ραπ. 

 Ζ παοξϋρα εγγϋηρη καλϋπςει μϊμξμ ςιπ απϊ ςη ρσμμεςξυή ρςξμ παοαπάμχ διαγχμιρμϊ απξοοέξσρεπ 

σπξυοεόρειπ ςηπ, καθ' ϊλξ ςξ υοϊμξ ςηπ εκ ςηπ ποξρτξοάπ δερμεϋρεόπ ςηπ και μέυοι ςημ σπξγοατή ςηπ 

ρϋμβαρηπ και καςάθερη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ, ρςημ πεοίπςχρη καςακϋοχρηπ ςηπ 

ποξμήθειαπ ρ' ασςήμ. 

 Ζ παοξϋρα εγγϋηρη καλϋπςει μϊμξ ςιπ απϊ ςη ρσμμεςξυή ρςξμ αμχςέοχ διαγχμιρμϊ απξοοέξσρεπ σπξυοεόρειπ 

ςηπ εμ λϊγχ εςαιοείαπ καθ’ ϊλξ ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ. 

 Σξ παοαπάμχ πξρϊ ςηοξϋμε ρςη διάθερη 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 μέρα ρε 

ςοειπ (3) ημέοεπ απϊ απλή εγγοατή ειδξπξίηρή ραπ. 
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 ε 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. 

 ε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ ςέλξπ 

υαοςξρήμξσ. 

 Απξδευϊμαρςε μα παοαςείμξσμε ςημ ιρυϋ ςηπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ έγγοατξ ςηπ Τπηοερίαπ ραπ με ςημ 

ποξωπϊθερη ϊςι ςξ ρυεςικϊ αίςημά ραπ θα μαπ σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ. 

 Βεβαιξσ ́ςαι σπεϋθσμα ϊςι ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ μαπ επιρςξλόμ πξσ έυξσμ δξθεί ρςξ Δημϊριξ και Μ.Π.Δ.Δ., 

ρσμσπξλξγίζξμςαπ και ςξ πξρϊ ςηπ παοξϋραπ, δεμ σπεοβαίμει ςξ ϊοιξ ςχμ εγγσήρεχμ πξσ έυει καθξοιρθεί απϊ ςξ 

Τπξσογείξ Οικξμξμικόμ για ςημ Σοάπεζά μαπ. 

 

ΡΖΛΔΘΩΡΖ ΓΘΑ ΖΜ ΠΑΟΔΕΑ 

Ο υοϊνξπ ιρυϋοπ ςηπ παοξϋζαπ ποέπει μα είναι μεγαλϋηεοξπ καςά ένα (1) μήνα ςξσ υοϊνξσ ιρυϋοπ ςηπ 

ποξρτξοάς, ϊπχπ ρυεςικά αματέρεςαι ρςη Διακήρσνη. 

ΘΘ) ΑΟΞ Ξ ΑΛΔΘΞ ΟΑΠΑΙΑΑΗΖΙΩΜ & ΔΑΜΔΘΩΜ 

ε πεοίπςχρη πξσ η εγγσηςική επιρςξλή εκδίδεςαι απϊ ςξ Σαμείο Παοακαςαθηκόν & Δαμείωμ θα ποέπει επί πξιμή 

απξοοίψεχπ μα διαςσπόνεςαι ξ ϊοξπ: 

«ξ παοαπάνχ πξρϊ ςηοξϋμε ρςη διάθερή ραπ και θα καςαβληθεί, ξλικά ή μεοικά υχοίς καμία απϊ μέρξσπ 

μαπ αμςίροηρη ή ένρςαρη και υχοίς μα εοεσμηθεί αμ ποάγμαςι σπάρυει ή αμ είναι μϊμιμη ή μη η απαίτηρή 

ραπ μέσα ρε ςοειπ (3) ημέρεπ απϊ απλή έγγοατη ειδξπξίηρή ραπ». 

ή «η εγγϋηρη διέπεςαι απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ άρθοξσ 25 ςξσ Ο.Δ. 118/2007». 

Διαςελξϋμε με ςιμή, 

 

………………… 

(Ενξσριξδξςημέμη σπξγοατή) 

(Ομξμαςεπόμσμξ & σπξγοατή εκποξρόπξσ Σοαπέζηπ 
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ΔΣΥΞΡ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΑΠ. …………… 

ΡΣΛΒΑΡΖ ΑΠ……………………………… 

ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ: ΑΠΟΙΔΜΣΡΩΛΔΜΖ ΔΘΟΘΙΖΖ ΛΑΙΔΔΟΜΘΑ – ΗΡΑΙΖ 

 

 

ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ ΙΑΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ 

 

ΟΜΟΛΑΘΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΙΑΘ ΙΑΣΑΣΖΛΑ  …………………………………………………………… 

Δ/ΜΖ :……………………, Σ.Ι.:…………………………………………………………… 

ΖΛΔΡΟΛΖΜΘΑ ΔΙΔΟΖ ……………………………………………… 

ΑΡΘΗΛΟ ΔΓΓΤΖΣΘΙΖ ΔΠΘΣΟΚΖ ΙΑΘ ΠΟΟ (Δ ΔΤΡΩ) ………………………………………………… 

 

Δηλόμξσμε με ςημ παοξϋρα εγγσηςική επιρςξλή ϊςι ραπ εγγσϊμαρςε αμεπιτϋλακςα και αμέκκληςα, 

παοαιςξϋμεμξι ςηπ έμρςαρηπ ςηπ διζήρεχπ σπέο ………………………………………………………………..,  

{ε πεοίπςχρη μεμξμχμέμηπ εςαιοίαπ : ςηπ Δςαιοίαπ …………… Οδϊπ …………. Αοιθμϊπ ……. Σ.Ι. ………}  

{ή ρε πεοίπςχρη Έμχρηπ ή Ιξιμξποανίαπ : ςχμ Δςαιοιόμ  

α) ……………… ξδϊπ ……………… αοιθμϊπ ………………. Σ.Ι. ………….. 

β) ……………… ξδϊπ ……………… αοιθμϊπ ………………. Σ.Ι. …………..  

γ) ……………… ξδϊπ ……………… αοιθμϊπ ………………. Σ.Ι. …………..  

μελόμ ςηπ Έμχρηπ ή Ιξιμξποανίαπ, αςξμικά για κάθε μία απϊ ασςέπ και χπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ 

σπϊυοεχμ μεςανϋ ςξσπ εκ ςηπ ιδιϊςηςάπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ Έμχρηπ ή Ιξιμξποανίαπ}, 

μέυοι ςξ πξρϊ ςχμ ………………………… εσοό (………… €) ρςξ ξπξίξ και μϊμξ πεοιξοίζεςαι η εγγϋηρή μαπ για ςη 

ρσμμεςξυή ςξσ παοαπάμχ, ατξοά ρςξ διαγχμιρμϊ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, 

πξσ διενήυθη ςημ ……………………… με αμςικείμεμξ ςημ «Δπιλξγή αμαδϊυξσ ή αμαδϊυχμ παοξυήπ σπηοεριόμ 

καθαοιϊςηςαπ για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςχμ σμξοιακόμ ςαθμόμ: α) Δσζόμχμ, β) Ποξμαυόμα και γ) 

Ιήπχμ – Ιαρςαμέχμ – Οομέμιξσ  υχοικήπ αομξδιϊςηςαπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, 

για ……………………» ρσμξλικήπ ανίαπ (ρσμπληοόμεςε ςξ ρσμξλικϊ ρσμβαςικϊ ςίμημα με διεσκοίμιρη εάμ 

πεοιλαμβάμει ή ϊυι ςξ ΥΠΑ) ………........, για ςημ καλή εκςέλερη ςηπ ϋμβαρηπ ρϋμτχμα με ςη με αοιθμϊ 

……….. Διακήοσνή ραπ. 
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Απϊ ασςήμ ςημ εγγϋηρη θα απαλλάνξσμε ςξμ εμδιατεοϊμεμξ πελάςη μαπ μεςά ςημ επιρςοξτή ςηπ παοξϋραπ 

ή με βάρη έγγοατη εμςξλή ραπ. 

 

Σξ 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 ςοειπ (3) 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 ςξσ πιξ πάμχ διαγχμιρμξϋ επ’ασςξϋ 

για ςξμ ξπξίξ εγγσϊμαρςε, μέυοιπ ϊςξσ ασςή μαπ επιρςοατεί ή μέυοιπ ϊςξσ λάβξσμε έγγοατη δήλχρή ραπ 

ϊςι μπξοξϋμε μα θεχοήρξσμε ςημ Σοάπεζά μαπ απαλλαγμέμη απϊ κάθε ρυεςική σπξυοέχρη. 

 

Τπξυοεξϋμεθα μα ποξβξϋμε ρςημ παοάςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ παοξϋραπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ έγγοατξ ςηπ 

αομϊδιαπ Τπηοερίαπ, πξσ θα σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ εγγϋηρηπ. 

 

ε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ πάγιξ 

ςέλξπ υαοςξρήμξσ. 

 

ημειόρςε, παοακαλξϋμε, ϊςι η παοξυή εγγσηςικόμ επιρςξλόμ έκδξρηπ ςηπ Σοάπεζάπ μαπ δεμ έυει σπαυθεί 

ρε καμέμα πεοιξοιρμϊ πξρξςικξϋ ξοίξσ με ςιπ ρυεςικέπ Τπξσογικέπ διαςάνειπ (ή δηλόμξσμε ξμξίχπ με ςημ 

παοξϋρα ϊςι δεμ στίρςαςαι παοάβαρη ςχμ διαςάνεχμ για ϊοιξ ςηπ Σοάπεζάπ μαπ ρε ρυέρη με ςιπ 

εγγσηςικέπ επιρςξλέπ). 

 

        Διαςελξϋμε με ςιμή, 

 

……………………. 

(Ενξσριξδξςημέμη σπξγοατή) 

 

(Ομξμαςεπόμσμξ & σπξγοατή εκποξρόπξσ Σοαπέζηπ) 
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Οοξπ: 
 

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 
ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ - ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ & ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΣΚΘΙΞΣ 
 

ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ 

 

ϋμτχμα με ςη Διακήοσνη αο. 3/2015 διεμέογειαπ δημϊριξσ αμξικςξϋ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ για ςημ επιλξγή αμαδϊυξσ ή αμαδϊυχμ παοξυήπ 
σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςχμ σμξοιακόμ ςαθμόμ: α) Δσζόμχμ και β) Ποξμαυόμα γ) Ιήπχμ – Ιαρςαμέχμ - Οομέμιξσ 

υχοικήπ αομξδιϊςηςαπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, ποξρτέοχ ςιπ παοακάςχ ςιμέπ: 
 

 Σπηοερία 

Ρσμξλικϊ Ιϊρςξπ   
απϊ 01-07-2015 έχπ  

31-12-2016 
(Υχοίπ Τ.Ο.Α.) 

Ρσμξλικϊ Ιϊρςξπ   
απϊ απϊ 01-07-2015 

έχπ  
31-12-2016 (Λε 

Τ.Ο.Α.) 

Λημιαίξ Ιϊρςξπ 
(Υχοίπ Τ.Ο.Α.) 

Λημιαίξ Ιϊρςξπ 
(Λε Τ.Ο.Α.) 

1 Ρσμξοιακϊπ Ρςαθμϊπ Δσζόμχμ  
  

 

2 Ρσμξοιακϊπ Ρςαθμϊπ Οοξμαυόμα  
  

 

3 Ρσμξοιακϊπ Ρςαθμϊπ Ιήπχμ – Ιαρςαμέχμ -Ξομέμιξσ  
  

 

ΡΣΜΞΚΞ     

  

Δηλόμχ ϊςι απξδέυξμαι πλήοχπ και αμεπιτϋλακςα ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Διακήοσνηπ. 

………..(Τόπξπ)…….(Ημεοξμημία)  

Ο ποξρτέοχμ  

 

Υπξγοατή 

(Ομξμαςεπώμσμξ) 

Σθραγίδα Εηαιρείας 

 


