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1. ΜΞΛΘΙΞ ΟΚΑΘΡΘΞ 
 
 

Α) Ξι διαςάνειπ: 

 

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

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

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

ρσμβάρεχμ 

2. Μ. 4013/2011 (ΤΔΙ Α΄204/2011) παο. 3 ςξσ άοθοξσ 4 «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ 

Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ – 

Αμςικαςάρςαρη ςξσ έκςξσ κεταλαίξσ ςξσ Μ.3588/2007 (πςχυεσςικϊπ κόδικαπ) – Οοξπςχυεσςική 

διαδικαρία ενσγίαμρηπ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει µε ςημ παο.5 ςξσ 

άοθοξσ 61 ςξσ Μ.4146/13 (ΤΔΙ Α΄90/2013) αματξοικά µε ςημ επιβξλή και απϊδξρη κοάςηρηπ 

0,10% σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 

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

- Δμαομϊμιρη ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ με ςημ Ξδηγία 89/665/ΔΞΙ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 21ηπ 

Θξσμίξσ 1989 (L 395) και ςημ Ξδηγία 92/13/ΔΞΙ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 25ηπ Τεβοξσαοίξσ 1992 (L 

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

Ρσμβξσλίξσ ςηπ 11ηπ Δεκεμβοίξσ 2007 (L 335) 

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

5. 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 

«Οοϊγοαµµα Διαϋγεια» και άλλεπ διαςάνειπ» 

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

Διξίκηρηπ - Οοϊγοαμμα Ιαλλικοάςηπ» 

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

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

3801/2009 (ΤΔΙ A’ 163/2009) «Πσθμίρειπ θεμάςχμ ποξρχπικξϋ με ρϋμβαρη εογαρίαπ ιδιχςικξϋ 

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

οξπξπξιήρειπ επεμδσςικόμ μϊμχμ και άλλεπ διαςάνειπ» 

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

καςαρςοαςηγήρεχμ καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και 

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

διαρτάλιρη ςηπ διατάμειαπ και ςημ απξςοξπή καςαρςοαςηγήρεχμ καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ 

δημξρίχμ ρσμβάρεχμ”» 

9. Μ. 3054/2002 (ΤΔΙ Α’ 230/2002) «Ξογάμχρη ςηπ αγξοάπ πεςοελαιξειδόμ και άλλεπ διαςάνειπ», 

ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει με ςξ Μ. 3335/2005 (ΤΔΙ Α’ 95/2005) «Έλεγυξπ ςηπ διακίμηρηπ και 

απξθήκεσρηπ πεςοελαιξειδόμ ποξψϊμςχμ - Πϋθμιρη θεμάςχμ Σπξσογείξσ Αμάπςσνηπ» 

10. Μ. 2859/2000 (ΤΔΙ Α’ 248/2000) «Ιϋοχρη Ιόδικα Τ.Ο.Α.», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει με 

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

τξοξδιατσγήπ και άλλεπ διαςάνειπ» 

11. Μ.2741/99 (ΤΔΙ Α’ 199/1999)  άοθοξ 8 «Δμιαίξπ  Τξοέαπ  Δλέγυξσ  οξτίμχμ, άλλεπ οσθμίρειπ  

θεμάςχμ αομξδιϊςηςαπ ςξσ Σπξσογείξσ Αμάπςσνηπ» 

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

θεμάςχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

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

άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

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

Ηοάκηπ» 

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

16. Ο.Δ. 60/2007 (ΤΔΙ Α’ 64/2007) Οοξραομξγή ςηπ Δλλημικήπ Μξμξθερίαπ ρςιπ διαςάνειπ ςηπ 
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Ξδηγίαπ 2004/18/ΔΙ «πεοί ρσμςξμιρμξϋ ςχμ διαδικαριόμ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ έογχμ, 

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

ςημ Ξδηγία 2005/75/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 16ηπ Μξεμβοίξσ 

2005  

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

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

ρσμαλλαγέπ. 

 

Β) Ξι απξτάρειπ: 

 

1. Ο.Σ.Ρ. 26/6-8-2012 (ΤΔΙ Α’ 155/2012) «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. 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 

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

Δμιαίξ Οοϊγοαµµα Οοξμηθειόμ (Δ.Ο.Ο.)» 

4. Αο. 53844/10-7-2013 (ΤΔΙ Β’ 2017/2013) Γεμικξύ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ πεοί «Οαοξυήπ ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατήπ ποάνεχμ και εγγοάτχμ «Λε 

εμςξλή Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ» ρςξμ Οοξψρςάμεμξ 

ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Δρχςεοικήπ Κειςξσογίαπ και ρςξσπ Οοξψρςαμέμξσπ ςχμ ξογαμικόμ μξμάδχμ 

ασςήπ» 

5. Αο. 7159/11-2-2014 Αμάληφηπ σπξυοέχρηπ ςξσ Σπξσογείξσ Οοξρςαρίαπ ςξσ Οξλίςη  , πεοί 

«Έγκοιρηπ δέρμεσρηπ πίρςχρηπ ρε βάοξπ ςηπ πίρςχρηπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςξσ 

Σπξσογείξσ Οοξρςαρίαπ ςξσ Οξλίςη ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2014, Τξοέα 43, Διδικξϋ Τξοέα 120 και ΙΑΔ 

1511, με αοιθμϊ καςαυόοηρηπ ςηπ απϊταρηπ ρςξ Βιβλίξ Δγκοίρεχμ και εμςξλόμ Οληοχμήπ ςηπ 

Σπηοερίαπ Δημξριξμξμικξϋ  ςξσ Σπξσογείξσ Οοξρςαρίαπ ςξσ Οξλίςη  : 19098 - Διδικξϋ Τξοέα 120 

και ΙΑΔ 1511 (Α.Δ.Α.:ΒΘΔ7Θ-8Ξ0). 

Γ)  Ζ αο. 117/2009 γμχμξδόςηρη ςξσ Μξμικξύ Ρσμβξσλίξσ ςξσ Ιοάςξσπ, η ξπξία έςσυε απξδξυήπ 

απϊ ςξμ αομϊδιξ Στσπξσογϊ Αμάπςσνηπ και ρϋμτχμα με ςημ ξπξία η ασςεπάγγελςη αμαζήςηρη 

δικαιξλξγηςικόμ, δεμ εταομϊζεςαι ρε διαγχμιρςικέπ διαδικαρίεπ. 

Δ)  Ζ αο.Ο1/241/291-1-2014 απϊταρη ΓΓΔ πεοί αμαβξλήπ ιρυϋξπ απϊταρηπ για κεμςοικϊ διαγχμιρμϊ 

ποξμήθειαπ πεςοελαιξειδόμ απϊ 1/1/2015 

 

 

2. ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ 

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

Ξικξμξμικξϋ, μήμα Διξικηςικξϋ-Ξικξμξμικξϋ Μ.Ιαβάλαπ), πξσ εδοεϋει ρςημ Ιαβάλα, Δθμικήπ 

Αμςίρςαρηπ 20, .Ι. 65110, Ιαβάλα. 

Δμδιατεοϊμεμεπ σπηοερίεπ :ΟΣΠΞΡΒΔΡΘΙΔΡ ΣΟΖΠΔΡΘΔΡ  Μ.ΙΑΒΑΚΑΡ(Ο.Σ ΥΠΣΡ/ΚΖΡ,Ο.Σ ΙΑΒΑΚΑΡ-

ΚΘΛΔΜΑ ΙΑΒΑΚΑΡ,Ο.Σ ΔΚΔΣΗ/ΚΖΡ) 

 

3. ΥΠΖΛΑΞΔΞΖΡΖ 
 

Ζ δαπάμη βαοϋμει ςημ πίρςχρη ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςξσ Σπξσογείξσ Οοξρςαρίαπ ςξσ Οξλίςη 

έςξσπ  2014 χπ ακξλξϋθχπ:  

ΔΘΔΘΙOΡ 

ΤΞΠΔΑΡ 

Ι.Α.Δ. ΑΣΝΩΜ ΑΠΘΗΛΞΡ ΑΜΑΚΖΦΖΡ ΡΞ ΒΘΒΚΘΞ ΔΓΙΠΘΡΔΩΜ & ΔΜΞΚΩΜ 

ΟΚΖΠΩΛΩΜ ΖΡ Σ.Δ.Δ. ΣΟΞΣΠΓΔΘΞΣ ΟΠΞΡΑΡΘΑΡ ΞΣ ΟΞΚΘΖ 
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4. ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
 

H παοξύρα είμαι Διακήοσνη Δημόριξσ Αμξικςξύ μειξδξςικξύ διαγχμιρμξύ με ρτοαγιρμέμεπ 

ποξρτξοέπ, για ςημ επιλξγή ποξμηθεσςόμ σγοόμ κασρίμχμ (πεςοέλαιξ κίμηρηπ DIESEL κχδικϊπ - 

CPV 09134100-8, αμϊλσβδη βεμζίμη - κχδικϊπ CPV 09132100-4), για ςιπ αμάγκεπ ςχμ 

Οσοξρβερςικώμ  Σπηοεριώμ   Μ. Ιαβάλαπ, για ςξ έςξπ 2014, ποξωπξλξγιρμξϋ ενήμςα μία υιλιάδχμ 

πεμςακξρίχμ ραοάμςα ένη  εσοό και εβδξμήμςα πέμςε λεπςόμ  (61.546,75€)  ,ή εβδξμήμςα πέμςε 

υιλιάδχμ  επςακξρίχμ δϋξ  εσοό και πεμήμςα λεπςόμ (75.702,50€) χπ ενήπ :   

ΔΘΔΞΡ ΙΑΔ 
      Ο/Σ ΥΩΠΘΡ         
        Τ.Ο.Α. 

   Ο/Σ ΛΔ      
    Τ.Ο.Α. 

Βεμζίμη Αμϊλσβδη CPV 09132100-4 1511 12.046,75€ 14.817,50€ 

Οεςοέλαιξ Ιίμηρηπ CPV 09134100-8 1511 49.500,00€ 60.885,00€ 

     

ΡΣΜΞΚΞ  61.546,75 75.702,50€ 

 

     Ιοιςήοιξ καςακύοχρηπ θα είμαι η υαμηλόςεοη ποξρτξοά αμά είδξπ κασρίμξσ (αμά cpv), δηλ. 

ςξ μεγαλϋςεοξ  πξρξρςϊ (%) παοευϊμεμηπ έκπςχρηπ ρςη μϊμιμα διαμξοτξϋμεμη, ςημ ημέοα 

παοάδξρηπ, μέρη ςιμή λιαμικήπ πόληρηπ ςχμ κασρίμχμ, ρςημ Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα Μ. Ιαβάλαπ, 

ϊπχπ ασςή θα ποξκϋπςει απϊ ςξ εκάρςξςε εκδιδϊμεμξ δελςίξ πιρςξπξίηρηπ ςιμόμ ςξσ αομξδίξσ 

μήμαςξπ Δμπξοίξσ ςηπ Οεοιτέοειαπ Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ & Ηοάκηπ. 

   Ξι διαγχμιζόμεμξι έυξσμ ςη δσμαςόςηςα μα σπξβάλξσμ ποξρτξοέπ  για ςξ ρύμξλξ ςχμ ειδώμ 

κασρίμχμ, ή αμά είδξπ / cpv (π.υ. μόμξ για αμόλσβδη βεμζίμη). 

 

 

 

 

5. ΟΑΠΑΔΞΡΖ – ΟΑΠΑΚΑΒΖ ΣΓΠΩΜ ΙΑΣΡΘΛΩΜ 
 

Ξ Οοξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα ποξμηθεϋει με σγοά καϋριμα ςιπ Σπηοερίεπ απϊ ςημ ημέοα 

σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ για ξπξιξδήπξςε λϊγξ ξ Οοξμηθεσςήπ θα παοαλείφει μα παοαδόρει καϋριμα πξσ 

ςξσ παοαγγέλθηκαμ, η Σπηοερία μπξοεί μα ποξμηθεσςεί ασςά απϊ ςξ ελεϋθεοξ εμπϊοιξ, ξπϊςε και η 

ςσυϊμ επιπλέξμ διατξοά, μεςανϋ ςηπ ρσμβαςικήπ ςιμήπ και ασςήπ ςξσ ελεϋθεοξσ εμπξοίξσ, καθόπ 

και κάθε άλλη ποϊρθεςη δαπάμη πξσ έγιμε για ςημ αιςία ασςή, θα βαοϋμξσμ ςξμ ποξμηθεσςή και θα 

καςαλξγίζξμςαι ρε βάοξπ ςξσ. Ασςϊ θα γίμει με ρυεςική απϊταρη ςηπ Σπηοερίαπ, αμενάοςηςα απϊ ςιπ 

κσοόρειπ ςιπ ξπξίεπ μπξοεί μα ποξςείμει η Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ καςά ςξσ Οοξμηθεσςή για ςξμ ίδιξ 

λϊγξ. 

Ξι παοαδϊρειπ ςχμ σγοώμ κασρίμχμ κίμηρηπ θα γίμξμςαι ςμημαςικά ρςα σπηοεριακά ξυήμαςα, 

43/120 1511 19098 
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απεσθείαπ απϊ ςιπ βεμζιμαμςλίεπ ρςα καςά ςϊπξσπ ποαςήοια, είςε ςξσ ποξμηθεσςή, είςε ςχμ ςσυϊμ 

ρσμεογαςόμ ςξσ εμςϊπ ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ / Οϊληπ ϊπξσ εδοεϋξσμ ξι Σπηοερίεπ, ρε ημέοεπ 

και όοεπ λειςξσογίαπ ςξσπ και αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ ασςόμ.  

Ζ παοακξλξϋθηρη ςηπ εκςέλερηπ ςηπ ποξμήθειαπ ςχμ σγοόμ κασρίμχμ ςξσ ποξμηθεσςή και η 

πιρςξπξίηρη ςηπ εκςέλερηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ, ρϋμτχμα με ςα ϊρα ξοίζξμςαι ρςη παοαπάμχ 

παοάγοατξ, θα γίμεςαι με εσθϋμη ςοιμελξϋπ Δπιςοξπήπ Οαοαλαβήπ κάθε Σπηοερίαπ.  

Ζ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ κάθε Σπηοερίαπ μπξοεί μα ζηςήρει από ςιπ αομόδιεπ Σπηοερίεπ 

δειγμαςξληφία κασρίμχμ. Ρε πεοίπςχρη παοαλαβήπ είδξσπ πξιξςικά καςώςεοξσ, πξσ δεμ πληοξί 

ςιπ ποξδιαγοατέπ, θα επιβάλλξμςαι ξι ποξβλεπόμεμεπ από ςξ Μ.2286/1995 και ςξ Ο.Δ. 

118/2007, κσοώρειπ.  

 

6. ΔΘΑΠΙΔΘΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑΡ 
 

ξ υοξμικϊ διάρςημα ςηπ ποξμήθειαπ ατξοά ρςξ διάρςημα απϊ ςημ ημεοξμημία σπξγοατήπ ςηπ 

Ρϋμβαρηπ με ςξμ Αμάδξυξ μέυοι 31.12.2014.  

 

7. ΟΑΠΑΚΑΒΖ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ 
 

Οοξκειμέμξσ ξι εμδιατεοϊμεμξι μα παοαλάβξσμ ςη Διακήοσνη, μπξοξϋμ μα απεσθϋμξμςαι:  

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

www.damt.gov.gr, ϊπξσ θα αμαοςηθεί, 

 είςε ρςξ μήμα Διξικηςικξϋ-Ξικξμξμικξϋ Μ.Ιαβάλαπ καςά ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ, ρςα 

ςηλέτχμα επικξιμχμίαπ 2513503226 και με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ (e-mail) ποξπ ςη διεϋθσμρη:  

chatzip@damt.gov.gr  

Ξι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα ζηςξϋμ μα παοαλαμβάμξσμ ςα ςεϋυη, μέυοι και (3) ημέοεπ ποιμ απϊ 

ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ, δηλαδή, μέυοι ςιπ  22-04-2014. α εμ λϊγχ 

ςεϋυη απξρςέλλξμςαι ρε ασςξϋπ με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ μέρα ρε μια (1) ημέοα απϊ ςη λήφη ςηπ 

ρυεςικήπ αίςηρηπ.  

Ξι εμδιατεοϊμεμξι, ξι ξπξίξι ασςξποξρόπχπ θα παοαλάβξσμ ςη Διακήοσνη, θα ποέπει μα 

ρσμπληοόμξσμ ρυεςικϊ έμςσπξ με ςα ρςξιυεία ςξσπ (ϊπχπ επχμσμία, διεϋθσμρη, ςηλέτχμξ, ταν, 

διεϋθσμρη ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ), έςρι όρςε η Αμαθέςξσρα Αουή μα έυει ρςη διάθερη ςηπ 

πλήοη καςάλξγξ ϊρχμ παοέλαβαμ ςη Διακήοσνη, για ςημ πεοίπςχρη πξσ θα ήθελε μα ςξσπ 

απξρςείλει ςσυϊμ ρσμπληοχμαςικά έγγοατα ή διεσκοιμίρειπ επ’ ασςήπ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή, ξι 

παοαλήπςεπ ςηπ Διακήοσνηπ σπξυοεξϋμςαι μα ελέγνξσμ άμερα ςξ αμςίςσπξ ςηπ Διακήοσνηπ πξσ 

παοαλαμβάμξσμ απϊ άπξφη πληοϊςηςαπ, ρϋμτχμα με ςξμ πίμακα πεοιευξμέμχμ και ςξμ ρσμξλικϊ 

αοιθμϊ ρελίδχμ και ετϊρξμ διαπιρςόρξσμ ξπξιαδήπξςε παοάλειφη μα ςξ γμχοίρξσμ εγγοάτχπ ρςημ 

Αμαθέςξσρα Αουή και μα ζηςήρξσμ μέξ πλήοεπ αμςίγοατξ. Οοξρτσγέπ καςά ςηπ μξμιμϊςηςαπ ςξσ 

Διαγχμιρμξϋ με ςξ αιςιξλξγικϊ ςηπ μη πληοϊςηςαπ ςξσ παοαλητθέμςξπ αμςιγοάτξσ ςηπ Διακήοσνηπ 

θα απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 

Ξι εμδιατεοϊμεμξι, ξι ξπξίξι θα παοαλάβξσμ ςη Διακήοσνη μέρχ ςξσ διαδικςσακξϋ ςϊπξσ ςηπ ΑΔΛ-

Η, θα ποέπει επίρηπ καςά ςημ παοαλαβή ςηπ μα ρσμπληοόμξσμ ρυεςικϊ ηλεκςοξμικϊ έμςσπξ (ςημ 

αμςίρςξιυη τϊομα δεδξμέμχμ) με ςα ρςξιυεία ςξσπ (ϊπχπ επχμσμία, διεϋθσμρη, Ι, επάγγελμα, 

ΑΤΛ, ςηλέτχμξ, ταν, διεϋθσμρη ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ), έςρι όρςε η Αμαθέςξσρα Αουή μα 

έυει ρςη διάθερή ςηπ πλήοη καςάλξγξ ϊρχμ παοέλαβαμ ςη Διακήοσνη, για ςημ πεοίπςχρη πξσ θα 

ήθελε μα ςξσπ απξρςείλει ςσυϊμ ρσμπληοχμαςικά ρςξιυεία ή διεσκοιμίρειπ επ’ ασςήπ.  

Για ςσυϊμ ελλείφειπ ρςη ρσμπλήοχρη ςχμ ρςξιυείχμ ςχμ πιξ πάμχ εμςϋπχμ ςημ εσθϋμη τέοει ασςϊπ 

http://www.damt.gov.gr/
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ξ ξπξίξπ ρσμπληοόμει ςα ρςξιυεία. 

 

8. ΔΖΛΞΡΘΔΣΡΖ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ 
 

Ζ πεοίληφη ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ θα δημξριεσθεί ρςιπ 28-03-2014: (α) ρςξ εϋυξπ Διακηοϋνεχμ 

Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ ςηπ Δτημεοίδαπ ςηπ Ισβεομήρεχπ, ϊπχπ ποξβλέπει η κείμεμη μξμξθερία, (β) 

ρςιπ ημεοήριεπ ξικξμξμικέπ ετημεοίδεπ παμελλήμιαπ κσκλξτξοίαπ «ΖΛΔΠΖΡΘΑ» και «ΙΔΠΔΞΡ», καθόπ 

και (γ) ρςη ημεοήρια μξμαουιακή ετημεοίδα «ΙΑΒΑΚΑ» . 

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 

Οοξγοάμμαςξπ ΔΘΑΣΓΔΘΑ για λξγαοιαρμϊ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ,. 

Δπιπλέξμ, η πεοίληφη και η διακήοσνη θα κξιμξπξιηθξϋμ  ρςξ  Δπιμεληςήοιξ Ιαβάλαπ για 

εμημέοχρη ςχμ μελόμ ςξσ. έλξπ, η πεοίληφη και η διακήοσνη θα κξιμξπξιηθξϋμ ρςημ Έμχρη 

Βεμζιμξπχλόμ Δλλάδξπ για εμημέοχρη ςχμ μελόμ ςξσπ. 

α ένξδα δημξρίεσρηπ  ρςξμ Δλλημικό ύπξ θα καςαβληθξύμ απξ ςξμ Οοξμηθεσςή πξσ θα 

αμαδειυθεί αμάδξυξπ από ςημ διαγχμιρςική διαδικαρία ,με ςημ ποξρκόμιρη ςχμ μξμίμχμ 

παοαρςαςικώμ ,ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 3 παο 4ςξσ Μ.3548/2007( ΤΔΙ Α΄68/2007) ,όπχπ 

ςοξπξπξιήθηκε και ιρυύει με ςξ άοθοξ 46 ςξσ μ.3801/2009(ΤΔΙ Α΄163/2009) 

9. ΔΜΖΛΔΠΩΡΖ ΔΜΔΘΑΤΔΠΞΛΔΜΩΜ  
 

Ξι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα ζηςήρξσμ εγγοάτχπ (με επιρςξλή ή ςηλεξμξιξςσπία) ρσμπληοχμαςικέπ 

πληοξτξοίεπ ή διεσκοιμίρειπ για ςξ Διαγχμιρμϊ ή ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ Διακήοσνηπ, ρϋμτχμα με ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ Άοθοξσ 10 ςξσ Ο.Δ. 118/2007, ςξ αογϊςεοξ μέυοι ςιπ 21-4-2014.  Ξι διεσκοιμίρειπ 

παοέυξμςαι  απϊ ςξ μήμα Διξικηςικξϋ-Ξικξμξμικξϋ Μ.Ιαβάλαπ ςηπ Δμρηπ Ξικξμξμικξϋ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., 

ρε ϊλξσπ ςξσπ εμδιτεοϊμεμξσπ, ςξ αογϊςεοξ πέμςε (5) ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία πξσ έυει ξοιρςεί 

για ςημ σπξβξλή ςχμ ποξρτξοόμ. 

Ξι αιςήρειπ παοξυήπ διεσκοιμίρεχμ θα ποέπει μα απεσθϋμξμςαι εγγοάτχπ χπ «Δοχςήμαςα ρυεςικά με 

ςξμ Αμξικςϊ Δημϊριξ  Διαγχμιρμϊ για ςημ αμάδεινη ποξμηθεσςή σγοόμ κασρίμχμ για ςξ έςξπ 2014», 

ποξπ ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ /Δ/μρη Ξικξμξμικξϋ / μ. Διξικηςικξϋ-

Ξικξμξμικξϋ Μ. Ιαβάλαπ , Δθμικήπ Αμςίρςαρηπ 20, 65110, Ιαβάλαπ , ςηλ. 2513503226, Ταν: 2510221365   

Οοξπ διεσκϊλσμρη ςηπ διαδικαρίαπ, ξι αιςήρειπ παοξυήπ διεσκοιμίρεχμ μπξοεί μα απξρςέλλξμςαι και με 

ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ (e-mail) ποξπ ςη διεϋθσμρη: chatzip@damt.gov.gr ρςημ αομϊδια σπάλληλξ, 

κα Υοιρςίμα Υαςζηπαϋλξσ, ςηλ. 2513503226, υχοίπ ϊμχπ η δσμαςϊςηςα ασςή μα απαλλάρρει ςξσπ 

σπξφητίξσπ απϊ ςημ σπξυοέχρη μα σπξβάλξσμ ςα εοχςήμαςα και εγγοάτχπ (με επιρςξλή ή 

ςηλεξμξιξςσπία), μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι παοαπάμχ.  

Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ δε θα απαμςήρει ρε εοχςήμαςα πξσ θα έυξσμ 

σπξβληθεί μϊμξ με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ. Ιαμέμαπ σπξφήτιξπ δεμ μπξοεί ρε ξπξιαδήπξςε 

πεοίπςχρη μα επικαλερςεί ποξτξοικέπ απαμςήρειπ εκ μέοξσπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. 

Διεσκοιμίρειπ πξσ δίμξμςαι απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ ξπξςεδήπξςε μεςά ςη λήνη ςξσ υοϊμξσ καςάθερηπ 

ςχμ ποξρτξοόμ ςξσπ δε γίμξμςαι δεκςέπ και απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. Δπιρημαίμεςαι ϊςι ξι 

παοευϊμεμεπ διεσκοιμήρειπ δε θα ςοξπξπξιξϋμ ξσριχδόπ ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ Διακήοσνηπ. Ξι 

διεσκοιμίρειπ θα διαςίθεμςαι και ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ : www.damt.gov.gr. 

 

Απϊ ςημ παοαλαβή ςχμ ςεσυόμ ςξσ Διαγχμιρμξϋ και απϊ ςημ παοξυή, καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςη παοξϋρα 

παοάγοατξ ςχμ ςσυϊμ ρσμπληοχμαςικόμ πληοξτξοιόμ/ διεσκοιμίρεχμ ρσμάγεςαι ϊςι ξ 

εμδιατεοϊμεμξπ έυει λάβει γμόρη ςχμ ιδιαίςεοχμ υαοακςηοιρςικόμ και ςηπ τϋρηπ ςηπ ποξμήθειαπ. 

http://www.damt.gov.gr/
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Δπιρημαίμεςαι ϊςι ξι παοευϊμεμεπ διεσκοιμίρειπ δε θα ςοξπξπξιξϋμ ξσριχδόπ ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ 

Διακήοσνηπ και θα διαςίθεμςαι και ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ www.damt.gov.gr 

http://www.damt.gov.gr/
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ΛΔΠΞΡ Β’ - 

ΓΔΜΘΙΔΡ ΟΠΞΫΟΞΗΔΡΔΘΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 

  



 

12 
 

1. ΓΔΜΘΙΑ ΡΞΘΥΔΘΑ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
 

Ξ παοόμ αμξικςϊπ μειξδξςικϊπ διαγχμιρμϊπ με ρτοαγιρμέμεπ ποξρτξοέπ, διεμεογείςαι με ρκξπϊ ςημ 

επιλξγή Οοξμηθεσςή / -ςόμ σγοόμ κασρίμχμ (πεςοέλαιξ κίμηρηπ DIESEL - κχδικϊπ CPV 09134100-8, 

αμϊλσβδη βεμζίμη - κχδικϊπ CPV 09132100-4) ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ ενήμςα μία 

υιλιάδχμπεμςακξρίχμ ραοάμςα ένη εσοό και εβδξμήμςα πέμςε  λεπςόμ  (61.546,75€) πλέξμ Τ.Ο.Α. ή 

εβδξμήμςα πέμςε  υιλιάδχμ επςακξρίχμ δϋξ   εσοό και πεμήμςα λεπςόμ(75.702,50€)  για ςημ 

κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςχμ Οσοξρβερςικόμ Σπηοεριόμ  Μ.Ιαβάλαπ για ςξ έςξπ 2014. 

Ζ ρσμμεςξυή ρςξμ ποξκηοσρρϊμεμξ διαγχμιρμϊ με ςημ παοξϋρα Διακήοσνη είμαι αμξικςή, επί ίρξιπ 

ϊοξιπ, ρε ϊρξσπ πληοξϋμ ςιπ μξμικέπ, ξικξμξμικέπ και ςευμικέπ ποξωπξθέρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ 

παοξϋρα Διακήοσνη και διαθέςξσμ ςημ απαιςξϋμεμη επαγγελμαςική επάοκεια και εμπειοία.  

Ιοιςήοιξ καςακύοχρηπ θα είμαι η υαμηλόςεοη ποξρτξοά αμά  είδξπ κασρίμξσ (αμά cpv), δηλ. ςξ 

μεγαλύςεοξ  πξρξρςό (%) παοευόμεμηπ έκπςχρηπ ρςη μόμιμα διαμξοτξύμεμη, ςημ ημέοα 

παοάδξρηπ, μέρη ςιμή λιαμικήπ πώληρηπ ςχμ κασρίμχμ, ρςημ Οεοιτεοειακή Δμόςηςα Μ. 

Ιαβάλαπ, όπχπ ασςή θα ποξκύπςει από ςξ εκάρςξςε εκδιδόμεμξ δελςίξ πιρςξπξίηρηπ ςιμώμ ςξσ 

αομξδίξσ μήμαςξπ Δμπξοίξσ ςηπ Οεοιτέοειαπ Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ & Ηοάκηπ. 

Ξι διαγχμιζϊμεμξι έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα σπξβάλξσμ ποξρτξοέπ για  ςξ ρϋμξλξ ςχμ ειδόμ 

κασρίμχμ, ή αμά είδξπ / cpv (π.υ. μϊμξ για αμϊλσβδη βεμζίμη). 

Ιαςά ςα λξιπά, ξ διαγχμιρμϊπ θα γίμει ρϋμτχμα με:  

ξ Αμαλσςικϊ εϋυξπ Διακήοσνηπ 

 ΛΔΠΞΡ A’ : Αμςικείμεμξ ςξσ Διαγχμιρμξϋ 

 ΛΔΠΞΡ Β’ : Γεμικέπ Οοξωπξθέρειπ Ρσμμεςξυήπ 

 ΛΔΠΞΡ Γ’ : Σπξδείγμαςα: Δημϊριαπ Ρϋμβαρηπ Οοξμήθειαπ Αγαθόμ, Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ 

Ρσμμεςξυήπ, Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ Ιαλήπ Δκςέλερηπ και Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ 

 

2. ΓΔΜΘΙΔΡ ΟΠΞΫΟΞΗΔΡΔΘΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ  
 

2.1 Δικαι ́χμα ρσμμεςξυη ́π 

 

2.1.1 Ρςξ διαγχμιρμξ ́ μπξοξσ ́μ μα ρσμμεςα ́ρυξσμ:  

 Τσρικα ́ 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 εμξ́π Ιοα ́ςξσπ - Λε ́λξσπ ςηπ ΔΔ και ε ́υξσμ ςημ καςαρςαςικη ́ ςξσπ 

ε ́δοα, ςημ κεμςοικη ́ διξι ́κηρη η ́ ςημ κσ ́οια εγκαςα ́ρςαρη ́ ςξσπ ρςξ ερχςεοικξ ́ ςηπ ΔΔ, ςξσ ΔΞΥ 

και ρςξ ερχςεοικξ ́ ςχμ υχοχ ́μ πξσ ει ́μαι ρσμβαλλξ ́μεμα με ́οη ρςη Ρσμτχμι ́α Δημξρι ́χμ 

Ρσμβα ́ρεχμ ςξσ ΟΞΔ, η ξπξι ́α κσοχ ́θηκε απξ ́ ςημ Δλλα ́δα με ςξ Μ. 2513/1997 (ΤΔΙ Α’ 

139/1997) 

 Ρσμεςαιοιρμξί 

 

2.1.2 Ρςημ 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.Ρ., 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. Ξι εμ λϊγχ 



 

13 
 

κξιμξποανίεπ ή ρσμποάνειπ ποξρόπχμ, έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ λαμβαμξμέμχμ σπϊφη 

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

 

2.1.3 Ρε πεοίπςχρη πξσ Έμχρη Οοξμηθεσςόμ 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 Ο.Δ. 118/2007. 

 

2.1.4 Δπιρημαι ́μεςαι ξ ́ςι κα ́θε διαγχμιζξ ́μεμξπ, τσρικξ ́ η ́ μξμικξ ́ ποξ ́ρχπξ, δεμ μπξοει ́ μα μεςε ́υει ρε 

πεοιρρξ ́ςεοεπ ςηπ μιαπ ποξρτξοάπ. 

 

2.1.5 Ξι 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. 

 

 
 

3. ΑΟΞΙΚΔΘΡΛΞΡ ΣΟΞΦΖΤΘΩΜ  
  

3.1 Απξκλείξμςαι από ςη διαδικαρία σπξβξλήπ ποξρτξοάπ ϊρξι δεμ πληοξϋμ ςα κοιςήοια ςχμ 

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

καςαδικαρςική απϊταρη για έμα απϊ ςξσπ παοακάςχ λϊγξσπ:  

  

3.1.1. α) ρσμμεςξυή ρε εγκλημαςική ξογάμχρη, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 2, παοάγοατξπ 1 ςηπ 

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

β) δχοξδξκία, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι αμςίρςξιυα ρςξ άοθοξ 3 ςηπ ποάνηπ ςξσ Ρσμβξσλίξσ 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/ΙΔΟΟΑ ςξσ Ρσμβξσλίξσ (EE L 358 ςηπ 31.12.1998, ρελ. 2),  

γ) απάςη, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ Ρϋμβαρηπ 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 

Ξδηγίαπ 91/308/ΔΞΙ ςξσ Ρσμβξσλίξσ, 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 Ξδηγίαπ η ξπξία ςοξπξπξιήθηκε απϊ ςημ Ξδηγία 2001/97/ΔΙ ςξσ 

Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ, 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). 

 

3.1.2. 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 
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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 Σπηοερία ή Μ.Ο.Δ.Δ. ή Μ.Ο.Θ.Δ. ή 

Α.Δ. ςξσ Δημϊριξσ ξμέα γιαςί δεμ εκπλήοχραμ ςιπ ρσμβαςικέπ σπξυοεόρειπ ςξσπ, 

θ) ϊρξι απξκλείρθηκαμ απϊ διαγχμιρμξϋπ ςξσ Δημξρίξσ με ςελερίδικη απϊταρη ςηπ Γεμικήπ 

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

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

ι) ϊρα Τσρικά ή Μξμικά Οοϊρχπα ςξσ ενχςεοικξϋ έυξσμ σπξρςεί αμςίρςξιυεπ με ςιπ παοαπάμχ 

κσοόρειπ. 

 

3.2. Απξκλείξμςαι, επίρηπ, απϊ ςη διαδικαρία αμάθερηπ ποξμήθειαπ σγοόμ κασρίμχμ ςα τσρικά ή 

μξμικά ποϊρχπα ςηπ αλλξδαπήπ, ςα ξπξία δε θα σπξβάλξσμ ϊλα ςα έγγοατα ςχμ ποξρτξοόμ 

επιρήμχπ μεςατοαρμέμα ρςημ Δλλημική Γλόρρα.  

 

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. 

 

4. ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΙΑΘ ΙΑΑΙΣΠΩΡΖΡ  

 

4.1. Ιύοια Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ 

 

4.1.1  Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ 

 

Ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ σπξβάλλξσμ μαζί με ςημ ποξρτξοά ςξσπ, επί πξιμή απξκλειρμξϋ, 

ρςξμ σπξτάκελξ «ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ» ςα κάςχθι δικαιξλξγηςικά, καθόπ και ςα 

αμςίγοατα ασςόμ (άοθοξ 6 Ο.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 Οξλιςικήπ Δικξμξμίαπ (Ι.Οξλ.Δικ.) και ςξσ Ιόδικα πεοί 

Δικηγϊοχμ. 

1) Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυήπ (για κάθε ποξρτξοά νευχοιρςά αμά είδξπ και Σπηοερία / 

Οϊλη ρε κάθε πεοιτεοειακή εμϊςηςα) ρςξ διαγχμιρμϊ πξρξϋ ίρξσ με ςξ 5% επί ςηπ ρσμξλικήπ 

ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ1, η ξπξία θα έυει ρσμςαυθεί ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 25 

ςξσ Ο.Δ. 118/2007, και ρςημ παοάγοατξ 4.1.3 ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ και είμαι ρϋμτχμα με 

ςξ σπϊδειγμα ςξσ Οαοαοςήμαςξπ ςηπ Διακήοσνηπ. 

Ρε πεοίπςχρη ποξρτξοάπ για πεοιρρϊςεοεπ απϊ μία Οϊλη, ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ 

πξσ αμςιρςξιυξϋμ ρε ασςέπ, μπξοεί μα καλϋπςεςαι είςε με μία ρσμξλική, είςε με άθοξιρμα 

πεοιρρϊςεοχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ ςξσ σπξφήτιξσ ποξμηθεσςή.  

Ρε πεοίπςχρη πξσ η Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυήπ δεμ πεοιέυει ϊλα ςα αμαγκαία ρςξιυεία, 

                                                           
1
 Ωπ ποξωπξλξγιρθείρα ανία εμμξείςαι ςξ πξρϊ πξσ αμαλξγεί ρςξ είδξπ για ςξ ξπξίξ σπξβάλλεςαι ποξρτξοά ρςημ Οϊλη για ςημ ξπξία 

γίμεςαι η ποξρτξοά. 
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πξσ αμαγοάτξμςαι ρςξ άοθοξ 25 ςξσ Ο.Δ. 118/2007 και ςξσ σπξδείγμαςξπ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ, 

θα απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

 

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

ιρυϋει, με θεόοηρη γμηρίξσ σπξγοατήπ, ρςημ ξπξία: 

I. Μα αμαγοάτξμςαι ςα ρςξιυεία ςξσ διαγχμιρμξϋ και η Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα / Οϊλη  ρςιππ 

ξπξίξεπ ρσμμεςέυξσμ. 

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 

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 Ο.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 Ο.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 Ο.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.  

 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 Οςχυεσςικξϋ Ιόδικα ή δεμ έυξσμ σπξβάλει ρυέδιξ 

αμαδιξογάμχρηπ ςχμ άοθοχμ 107 επ. ςξσ Οςχυεσςικξϋ Ιόδικα. 

 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 Ο.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 Ο.Δ. 118/2007. 

 ∆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 Ο.∆. 60/2007 ή ϊςαμ δεμ έυξσμ παοάρυει ςιπ πληοξτξοίεπ ασςέπ. 

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

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

ρε δημϊριξ διαγχμιρμϊ με αμεςάκληςη απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Αμάπςσνηπ. 

 ∆εμ στίρςαμςαι άλλξι μξµικξί πεοιξοιρμξί ρςη λειςξσογία ςηπ επιυείοηρήπ ςξσπ, εκςϊπ 

απϊ ασςξϋπ πξσ αματέοξμςαι παοαπάμχ. 
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 Ξι πληοξτξοίεπ και ςα ρςξιυεία πξσ πεοιέυξμςαι ρςημ ποξρτξοά ςξσπ είμαι πλήοη, 

αληθή και ακοιβή χπ ποξπ ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσπ. 

 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. 

IV. Μα δηλόμεςαι η υόοα καςαγχγήπ ςξσ ςελικξϋ ποξψϊμςξπ 

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

δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παοαγοάτξσ 4.2 και ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ 

ςξσ άοθοξσ 20 ςξσ Ο.Δ. 118/2007. 

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

καθέμαμ απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ κξιμή ποξρτξοά. 

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

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

 Ξι Διαυειοιρςέπ, ϊςαμ ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ είμαι Ξ.Δ., Δ.Δ. ή Δ.Ο.Δ. 

 Ξ Οοϊεδοξπ ςξσ Δ.Ρ. και ξ Διεσθϋμχμ Ρϋμβξσλξπ, ϊςαμ ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ είμαι Α.Δ. 

 Ξ Οοϊεδοξπ ςξσ Ρσμεςαιοιρμξϋ, ϊςαμ ξ σπξφήτιξπ Οοξμηθεσςήπ είμαι Ρσμεςαιοιρμϊπ 

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

Έμχρη Αμαδϊυχμ ή Ιξιμξποανία, και 

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

   ΡΖΛΔΘΩΡΖ:   
 
     Δπιρημαίμεςαι όςι η ημεοξμημία σπξγοατήπ ςχμ σπεύθσμχμ δηλώρεχμ, ρύμτχμα με ςα 

ποξβλεπόμεμα ρςημ ΟΜΟ ςηπ 5ηπ Δεκεμβοίξσ 2012 (ΤΔΙ Α’237/2012), ποέπει μα είμαι εμςόπ 
ςχμ ςελεσςαίχμ 30 ημεοξλξγιακώμ ημεοώμ ποξ ςηπ καςαληκςικήπ ημέοαπ σπξβξλήπ ςχμ 
ποξρτξοώμ.  

     Απαοαίςηςη ποξϋπόθερη είμαι ξι ποξρτξοέπ μα πεοιέλθξσμ ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή, μέυοι 
ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοώμ. Ρε πεοίπςχρη εκποόθερμηπ 
παοάδξρηπ ςχμ ποξρτξοώμ, η ημεοξμημία ρτοαγίδαπ ςξσ ςαυσδοξμείξσ δε λαμβάμεςαι 
σπόφη. 

 

 

Δτόρξμ ξι ποξµηθεσςέπ ρσµµεςέυξσμ ρςξ διαγχμιρµό µε αμςιποόρχπό ςξσπ σπξβάλλξσμ 

µαζί µε ςημ ποξρτξοά, παοαρςαςικό εκποξρώπηρηπ, µε βεβαίχρη ςηπ γμηριόςηςαπ ςηπ 

σπξγοατήπ ςξσπ. 

4.1.2. Οοόρθεςα Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ ρε πεοίπςχρη εςαιοειώμ, ξμίλχμ, κξιμξποανιώμ, 
σπό ρύρςαρη κξιμξποανιώμ, εμώρεχμ 

 

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

αματεοϊμεμα, καςά πεοίπςχρη, ρςξιυεία: 

4.1.2.1 Ρε πεοίπςχρη Αμώμσμηπ Δςαιοείαπ (Α.Δ.) 
 

 ξ ΤΔΙ ρσρςάρεχπ ςηπ εςαιοείαπ. 

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

θεχοημέμα απϊ ςξ ΛΑΔ, καθόπ και ςα ρυεςικά ΤΔΙ δημξρίεσρηπ. 
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 Οιρςξπξιηςικϊ μεςαβξλόμ απ’ ςημ αομϊδια αουή. 

 ξ ΤΔΙ ςηπ ιρυϋξσραπ εκποξρόπηρηπ ςηπ εςαιοείαπ, ή, ρε πεοίπςχρη πξσ ασςϊ δεμ έυει 

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

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

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

ΑΟΔ, για ςη δημξρίεσρή ςξσ ρςξ ΤΔΙ ή ακοιβέπ αμςίγοατξ ςηπ ρυεςικήπ αμακξίμχρηπ ςηπ 

αομϊδιαπ Μξμαουίαπ. 

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

 

4.1.2.2 Ρε πεοίπςχρη Δςαιοείαπ Οεοιξοιρμέμηπ Δσθύμηπ (Δ.Ο.Δ.) 

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

θεχοημέμα απϊ ςξ Οοχςξδικείξ, καθόπ και ςα ρυεςικά ΤΔΙ. 

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

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

 Οιρςξπξιηςικϊ ςξσ ξικείξσ Οοχςξδικείξσ 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. 

 

4.1.2.3 Ρε πεοίπςχρη ποξρχπικώμ εςαιοειώμ (Ξμόοοσθμη, Δςεοόοοσθμη Δςαιοεία)   

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

θεχοημέμα απϊ ςξ Οοχςξδικείξ. 

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

εςαιοείαπ, για ςξμ ξοιρμϊ διαυειοιρςή και εκποξρόπξσ ςηπ. 

 Οιρςξπξιηςικϊ ςξσ Οοχςξδικείξσ 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. 

 

4.1.2.4. Ρε πεοίπςχρη Ρσμεςαιοιρμώμ 

 ξ Ιαςαρςαςικϊ ςξσ Ρσμεςαιοιρμξϋ και ςσυϊμ ςοξπξπξιήρειπ ςξσ. 

 Βεβαίχρη ςηπ επξπςεϋξσραπ Αουήπ ϊςι ξ Ρσμεςαιοιρμϊπ λειςξσογεί μϊμιμα. 

 Οιρςξπξιηςικϊ μεςαβξλόμ απ’ ςημ αομϊδια αουή. 

 Οοακςικϊ εκλξγήπ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 

 Οοακςικϊ ρσγκοϊςηρηπ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ρε ρόμα. 

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

 

4.1.2.5 Ρε πεοίπςχρη Ξμίλχμ, Ιξιμξποανιώμ ή σπό ρύρςαρη Ιξιμξποανιώμ 
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Ρε πεοίπςχρη Ξμίλχμ, 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 ςξσπ αμαςεθεί η Ρϋμβαρη, 

σπϊ ςξσπ καςχςέοχ ϊοξσπ: 

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

Αμαθέςξσραπ Αουήπ  για ςημ ποξμήθεια ςχμ σγοόμ κασρίμχμ. 

  Ρςξ 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. 

  ξ ξοιρςικϊ κξιμξποακςικϊ θα καςαςεθεί ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή εμςϊπ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ 

πξσ θα ςαυθεί απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή μεςά ςημ καςακϋοχρη ςξσ Διαγχμιρμξϋ.  

 

4.1.3. Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυήπ 

 

Ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 25 ςξσ Ο.Δ. 118/2007, ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ σπξβάλλξσμ, επί 

πξιμή απξκλειρμξϋ, μαζί με ςημ ποξρτξοά ςξσπ, Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυήπ, η ξπξία πληοξί 

ςξσπ κάςχθι ϊοξσπ: 

Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυήπ εκδξθείρα απϊ μξμίμχπ λειςξσογξϋρα και αμαγμχοιρμέμη ρςημ 

Δλλάδα οάπεζα ή ςξ ΡΛΔΔΔ, ή απϊ οάπεζα πξσ λειςξσογεί μϊμιμα ρςιπ υόοεπ - μέλη ςηπ Δ.Δ., ή 

ρςιπ υόοεπ ςηπ Δ.Ε.Δ.Ρ., ή ρςα κοάςη - μέλη ςηπ Ρσμτχμίαπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (G.P.A.) ςξσ 

Οαγκξρμίξσ Ξογαμιρμξϋ Δμπξοίξσ, ρσμξδεσϊμεμη, ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ έυει ρσμςαυθεί ρςημ 

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

Ι.Οξλ.Δικ. και 53 ςξσ Ιόδικα πεοί Δικηγϊοχμ, πξρξϋ ίρξσ με ςξ 5% επί ςηπ ρσμξλικά 

ποξωπξλξγιρθείραπ δαπάμηπ αμά είδξπ κασρίμξσ.  

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 ́ 5%.  

Ρε πεοίπςχρη Έμχρηπ - Ρϋμποανηπ, η Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυήπ ποέπει μα καλϋπςει ςημ 

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

Ρςημ πεοίπςχρη ασςή μπξοξϋμ μα σπξβληθξϋμ πάμχ απϊ μία (1) εγγσηςικήπ επιρςξλήπ ρσμμεςξυήπ 

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

 

1. Ζ Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυήπ ποέπει απαοαίςηςα μα πεοιλαμβάμει επί πξιμή απξκλειρμξϋ 

ςα κάςχθι ρςξιυεία: 

- ημ ημεοξμημία έκδξρηπ 

- ξμ εκδϊςη 

- ημ Σπηοερία ποξπ ςημ ξπξία απεσθϋμεςαι: Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ 

μήμα Διξικηςικξϋ Ξικξμξμικξϋ Ιαβάλαπ 

                   -  α ρςξιυεία ςηπ Διακήοσνηπ: : «  Οοξκήοσνη διεμέογειαπ αμξικςξύ μειξδξςικξύ 

διαγχμιρμξύ για ςημ ποξμήθεια σγοώμ κασρίμχμ  κίμηρηπ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ 

Οσοξρβερςικώμ Σπηοεριώμ  Μ.Ιαβάλαπ , υχοικήπ αομξδιόςηςαπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ (Α.Δ.Λ.-Η.) για ςξ έςξπ 2014  »(Διακήοσνη αο. 4/2014)  
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- ξμ αοιθμϊ ςηπ εγγϋηρηπ 

- ξ πξρϊ πξσ καλϋπςει η εγγϋηρη. 

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

εγγϋηρη. 

- ημ 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) 

- ξσπ ϊοξσπ ϊςι: 

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

διηζήρεχπ. 

ΘΘ. ξ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ςηοείςαι ρςη διάθερη ςηπ Σπηοερίαπ πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ και θα 

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

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

υαοςξρήμξσ. 

ΘV. Ξ 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. 

Δτόρξμ η εγγσηςική δεμ πεοιλαμβάμει όλξσπ ςξσπ αμχςέοχ όοξσπ και ρςξιυεία, επιρςοέτεςαι 

χπ απαοάδεκςη και ξ ποξρτέοχμ δεμ μπξοεί μα ρσμμεςέυει ρςξ διαγχμιρμό. 

 

2. ξ πξρϊ ςχμ Δγγσηςικόμ Δπιρςξλόμ Ρσμμεςξυήπ πξσ αμςιρςξιυεί   αμά είδξπ κασρίμξσ 

αμαγοάτεςαι αμαλσςικά ρςξμ πίμακα πξσ ακξλξσθεί: 

Οίμακαπ 3: ΙΑΣΡΘΛΑ ΙΘΜΖΡΖΡ 

Α/Α 
ΔΘΔΞΡ 

ΙΑΣΡΘΛΞΣ 
Ο.Σ  

ΛΔ ΤΟΑ  

Δγγϋηρη 
Ρσμμεςξυήπ 
ρε εσοό  5% 

1 Οεςοέλαιξ 
κίμηρηπ ρε 
εσοό (€) 

60.885,00€ 3.044,25€ 

2 Αμϊλσβδη 
βεμζίμη  ρε 
εσοό (€) 
 

14.817,50€ 740,88€ 

 ΡΣΜΞΚΞ 75.702,50€ 3.785,13€ 

 

Ζ Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυήπ πξσ ατξοά ςξμ Οοξμηθεσςή ρςξμ ξπξίξ καςακσοόθηκε ή 

αμαςέθηκε η ποξμήθεια σγοόμ κασρίμχμ (πεςοέλαιξ κίμηρηπ DIESEL κχδικϊπ CPV 09134100-8 και 

αμϊλσβδη βεμζίμη κχδικϊπ CPV 09132100-4), επιρςοέτεςαι μεςά ςημ καςάθερη ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ 

εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ και μέρα ρε πέμςε (5) ημέοεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ Ρϋμβαρηπ. Ξι 

εγγσήρειπ ςχμ λξιπόμ Οοξμηθεσςόμ πξσ έλαβαμ μέοξπ ρςξ διαγχμιρμϊ επιρςοέτξμςαι μέρα ρε 

πέμςε (5) ημέοεπ απϊ ςημ ημεοξμημία ξοιρςικήπ αμακξίμχρηπ ςηπ καςακϋοχρηπ ή αμάθερηπ. 

Ζ Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυήπ 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. 
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Ζ Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυήπ ςξσ Διαγχμιζξμέμξσ πξσ θα αμακηοσυθεί Οοξμηθεσςήπ 

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

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

 

4.2  Δικαιξλξγηςικά Ιαςακύοχρηπ 
 

Λεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, καςά ςη παοάγοατξ 6 ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ, ξ 

ποξρτέοχμ ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη, εμςϊπ ποξθερμίαπ είκξρι (20) ημεοόμ απϊ 

ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ρ’ ασςϊμ, με βεβαίχρη παοαλαβήπ ή ρϋμτχμα 

με ςξ Μ. 2672/1998 (Τ.Δ.Ι. Α’ 290/1998), ξτείλει μα σπξβάλλει, ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ, ςα πιξ 

κάςχ αμαλσςικά αματεοϊμεμα έγγοατα και δικαιξλξγηςικά, ςα ξπξία απξρτοαγίζξμςαι και 

ελέγυξμςαι απϊ ςημ «Δπιςοξπή Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ», καςά ςημ 

ημεοξμημία και όοα πξσ θα αματέοεςαι ρςημ ποξαματεοθείρα έγγοατη ειδξπξίηρη, παοξσρία 

ασςξϋ και ϊρχμ ρσμμεςείυαμ και έγιμαμ δεκςξί ρςξ διαγχμιρμϊ ή ςχμ ενξσριξδξςημέμχμ 

εκποξρόπχμ ςξσπ, ρςξσπ ξπξίξσπ επίρηπ αμακξιμόμεςαι εγγοάτχπ η ποξαματεοθείρα ημέοα, όοα, 

υοϊμξπ και ςϊπξπ απξρτοάγιρηπ ςξσ τακέλξσ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςξσ ποξρτέοξμςα ςη ρσμξλικά 

υαµηλϊςεοη ξικξμξμική ποξρτξοά (μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ) αμά είδξπ κασρίμξσ αμά 

Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα /Οϊλη. 

 

4.2.1. Δγγσηςική Δπιρςξλή Ιαλήπ Δκςέλερηπ 
 

Ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 25 ςξσ Ο.Δ. 118/2007, ξ Οοξμηθεσςήπ ρςξμ ξπξίξ έγιμε η καςακϋοχρη 

σπξυοεξϋςαι μα καςαθέρει Δγγσηςική Δπιρςξλή Ιαλήπ Δκςέλερηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ςξ ϋφξπ 

ςηπ ξπξίαπ αμςιρςξιυεί ρε πξρξρςϊ 10% ςηπ ρσμξλικήπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, υχοίπ ςξ Τ.Ο.Α. Ζ 

εγγϋηρη καςαςίθεςαι ποξ ή καςά ςημ σπξγοατή ςηπ Ρϋμβαρηπ.  

 

Ζ Δγγσηςική Δπιρςξλή Ιαλήπ Δκςέλερηπ πεοιλαμβάμει ςα ακϊλξσθα: 

- ημ ημεοξμημία έκδξρηπ. 

- ξμ εκδϊςη. 

- ημ Σπηοερία ποξπ ςημ ξπξία απεσθϋμεςαι: Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – 

Ηοάκηπ.μήμα Διξικηςικξϋ Ξικξμξμικξϋ Ιαβάλαπ 

- ξμ αοιθμϊ ςηπ εγγϋηρηπ. 

- ξ πξρϊ πξσ καλϋπςει η εγγϋηρη. 

- ημ πλήοη επχμσμία και ςη διεϋθσμρη ςξσ Οοξμηθεσςή σπέο ςξσ ξπξίξσ εκδίδεςαι η εγγϋηρη. 

- ξμ αοιθμϊ ςηπ ρυεςικήπ Ρϋμβαρηπ. 

- ημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ. Ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ ποέπει μα είμαι 

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

- ξσπ ϊοξσπ ϊςι: 

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

διζήρεχπ. 

ΘΘ. ξ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ςηοείςαι ρςη διάθερη ςηπ Σπηοερίαπ πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ και θα 

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

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

ΘV. Ξ 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 Ρϋμβαρηπ επιρςοέτεςαι με εμςξλή ςηπ Αμαθέςξσραπ 

Αουήπ ποξπ ςξ ίδοσμα πξσ ςημ ενέδχρε, μεςά ςημ ξοιρςική πξρξςική και πξιξςική παοαλαβή ςχμ 

σγοόμ κασρίμχμ (πεςοέλαιξ κίμηρηπ DIESEL κχδικϊπ CPV 09134100-8 και αμϊλσβδη βεμζίμη 

κχδικϊπ CPV 09132100-4 ), και ϋρςεοα απϊ ςημ εκκαθάοιρη ςχμ ςσυόμ απαιςήρεχμ απϊ ςξσπ δϋξ 

ρσμβαλλϊμεμξσπ.  

Ρςημ πεοίπςχρη Έμχρηπ ποξρόπχμ ξι Δγγσηςικέπ Δπιρςξλέπ Ρσμμεςξυήπ και Ιαλήπ Δκςέλερηπ 

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

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

πξσ αμαγοάτξμςαι ρςξ άοθοξ 25 ςξσ Ι.Ο.Δ. 118/2007 και ςξσ σπξδείγμαςξπ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ, 

θα απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

 

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. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ η πληοχμή ρςξμ ποξμηθεσςή 

ποξβλέπεςαι μα γίμει με άμξιγμα πίρςχρηπ, η εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ μπξοεί μα καςαςεθεί ρςξμ 

αμςαπξκοιςή ςηπ οάπεζαπ ςηπ Δλλάδξπ ρςξ ενχςεοικϊ, η δε εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ παοαμέμει ρε 

ιρυϋ και απξδερμεϋεςαι μεςά ςημ καςάθερη και απξδξυή ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ. 

 

4.2.2 Ξι Έλλημεπ Οξλίςεπ: 
 

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

ςηπ χπ α ́μχ ε ́γγοατηπ ειδξπξι ́ηρηπ (για ςημ απξρςξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ) 

,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/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ (EE L 351 ςηπ 29.1.1998, ρελ. 1). 

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

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

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

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

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

- μξμιμξπξίηρη ερόδχμ από παοάμξμεπ δοαρςηοιόςηςεπ, ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 1 ςηπ 

ξδηγίαπ 91/308/ EOK ςξσ Ρσμβξσλίξσ, 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 Ξδηγίαπ η ξπξία ςοξπξπξιήθηκε 

απϊ ςημ Ξδηγία 2001/97/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ, 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 Αγξοαμξμικξύ Ιώδικα, ρυεςικά με ςημ άρκηρη ςηπ επαγγελμαςικήπ ςξσπ 

δοαρςηοιϊςηςαπ.  

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

 

 

2. Οιρςξπξιηςικϊ εκδιδϊμεμξ απϊ ςημ αομϊδια καςά πεοίπςχρη αουή ϊςι καςά ςημ ημεοξμημία 

ςηπ χπ άμχ ειδξπξίηρηπ για ςημ απξρςξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ: 

 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. Οιρςξπξιηςικξ ́ 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 ςηπ επι ́δξρηπ ςηπ 

χπ α ́μχ ε ́γγοατηπ ειδξπξι ́ηρηπ για ςημ απξρςξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ. 

 

Ρε 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.  

 

4.2.3 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 ε ́γγοατηπ 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/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ (EE L 351 ςηπ 29.1.1998, ρελ. 1). 

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

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

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

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

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

- μξμιμξπξίηρη ερόδχμ από παοάμξμεπ δοαρςηοιόςηςεπ, ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 1 ςηπ 

ξδηγίαπ 91/308/ EOK ςξσ Ρσμβξσλίξσ, 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 Ξδηγίαπ η ξπξία ςοξπξπξιήθηκε 

απϊ ςημ Ξδηγία 2001/97/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ, 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 Αγξοαμξμικξύ Ιώδικα, ρυεςικά με ςημ άρκηρη ςηπ επαγγελμαςικήπ ςξσπ 

δοαρςηοιϊςηςαπ.  
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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. 

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. Οιρςξπξιηςικϊ 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 διαγχμιρμξύ και 

ενακξλξσθξύμ μα παοαμέμξσμ εγγεγοαμμέμξι μέυοι ςημ επίδξρη ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ 

ειδξπξίηρηπ. 

 

3. Οιρςξπξιηςικϊ 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. 

 

4.2.4 α μξμικά ποόρχπα αλλξδαπά ή ημεδαπά: 
 

1. α παοαπα ́μχ δικαιξλξγηςικα ́ ςχμ πεοιπςόρεχμ ςχμ εδατίχμ 4.2.2 και 4.2.3 ςξσ παοξ ́μςξπ 

α ́οθοξσ, αμςι ́ρςξιυα.  

 

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

ποιμ απξ ́ ςημ κξιμξπξι ́ηρη ςηπ χπ α ́μχ ε ́γγοατηπ ειδξπξι ́ηρηπ, απξ ́ ςξ ξπξι ́ξ μα ποξκσ ́πςει 

ξ́ςι δεμ ςελξσ ́μ σπξ ́ κξιμη ́ εκκαθα ́οιρη ςξσ Μ. 2190/1920 (Τ.Δ.Ι. Α’ 37/1920), ξ ́πχπ 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 ́ α ́λλεπ 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.Ο.Δ.) και ςχμ ποξρχπικχ ́μ 

εςαιοειχ ́μ (Ξ.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 

απξ́ ςα αδικη ́μαςα ςξσ εδ. 1 ςχμ παο. 4.2.2. & 4.2.3. 

 

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

εκδι ́δξμςαι ξ́ρξμ ατξοα ́ ρςημ κξιμη ́ εκκαθα ́οιρη απξ́ ςημ αομξ ́δια Σπηοερι ́α ςηπ Μξμαουιακη ́π 

Ασςξδιξι ́κηρηπ, 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). 
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4.2.5 Ξι ρσμεςαιοιρμξί αλλξδαπξί ή ημεδαπξί 
 

1. α παοαπα ́μχ δικαιξλξγηςικα ́ ςχμ πεοιπςόρεχμ 1,2,3,4 ςηπ παο. 4.2.2, ετϊρξμ ποϊκειςαι 

για ημεδαπξϋπ ρσμεςαιοιρμξϋπ και ςχμ πεοιπςόρεχμ 1,2,3 ςηπ παο. 4.2.3, ετϊρξμ ποϊκειςαι 

για αλλξδαπξϋπ ρσμεςαιοιρμξϋπ. 

 

2. Βεβαίχρη αομξ ́διαπ αουη ́π ξ ́ςι ξ Ρσμεςαιοιρμξ ́π λειςξσογει ́ μξ ́μιμα. 

 

4.2.6 Ξι Δμώρειπ /Ιξιμξποανίεπ ξικξμξμικώμ τξοέχμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά  
 

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

Δ́μχρη / κξιμξποανι ́α. 

 

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

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

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

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

ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ.  

 

Ρε 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. 

 

α σπϊλξιπα µέλη ςηπ Έμχρηπ και ρςιπ δϋξ πεοιπςόρειπ μπξοξϋμ μα ποξςείμξσμ αμςικαςάρςαρη. 

 

4.2.7 Άλλα δικαιξλξγηςικά  
 

Δκςϊπ απϊ ςα παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά, μεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, ξ ποξρτέοχμ ρςξμ 

ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη, εμςϊπ ποξθερμίαπ είκξρι (20)  ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη 

ςηπ ρυεςικήπ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ρε ασςϊμ, ξτείλει μα σπξβάλει, ρςξμ χπ άμχ ρτοαγιρμέμξ 

τάκελξ και ςα ενήπ έγγοατα και δικαιξλξγηςικά:  

 

1. Δπικσοχμέμξ αμςίγοατξ ςηπ άδειαπ διακίμηρηπ πεςοελαιξειδόμ ποξψϊμςχμ απϊ ςημ αομϊδια 

Διξικηςική Αουή. 

 

2. Δπικσοχμέμξ αμςίγοατξ ςηπ άδειαπ λειςξσογίαπ ποαςηοίξσ σγοόμ κασρίμχμ. 

 

4.3 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 Ο.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 
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απαιςείςαι Σπεϋθσμη Δήλχρη, μξείςαι για ςξσπ μεμ ημεδαπξϋπ Σπεϋθσμη Δήλχρη ρϋμτχμα με ςξμ Μ. 

1599/86 ςξσ μξμίμξσ εκποξρόπξσ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ ή Σπεϋθσμη Δήλχρη ςξσ τσρικξϋ 

ποξρόπξσ και για ςξσπ δε αλλξδαπξϋπ, κείμεμξ αμάλξγηπ απξδεικςικήπ ανίαπ ςξ ξπξίξ θα 

ρσμξδεϋεςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρη ςξσ ρςα Δλλημικά καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 454 ςξσ 

Ι.Οξλ.Δικ και ςξσ Ιόδικα πεοί Δικηγϊοχμ.  

 

Ρςημ 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 εμςϊπ ςξσ «Τακέλξσ 

Δικαιξλξγηςικόμ Ιαςακϋοχρηπ». 

 

5 ΟΠΞΡΤΞΠΔΡ 
 

5.1 Οοξθερμία Σπξβξλήπ  
 

5.1.1. Ξι ποξρτξοέπ μπξοεί μα απξρςέλλξμςαι ρςη  Διεϋθσμρη Ξικξμξμικξϋ - μήμα Διξικηςικξϋ-

Ξικξμξμικξϋ  Μ.Ιαβάλαπ , Δθμικήπ Αμςίρςαρηπ 20 , Ι 65110 ,Ιαβάλα) με ξπξιξδήπξςε 

ςοόπξ και μα παοαλαμβάμξμςαι με απϊδεινη, με ςημ απαοαίςηςη, ϊμχπ, ποξωπϊθερη ϊςι 

ασςέπ θα πεοιέουξμςαι, μέυοι και ςημ ημεοξμημία διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξύ, δηλαδή 

μέυοι και ςημ  28-4-2014, ημέοα Δεσςέοα            και ώοα 8.00      π.μ. 

 

5.1.2 Απξδεκςέπ είμαι ξι ποξρτξοέπ πξσ έυξσμ τθάρει έγκαιοα ρςημ ποξαματεοθείρα Σπηοερία 

μέυοι ςημ ημεοξμημία και όοα λήνηπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Ζ 

ημεοξμημία ασςή απξδεικμϋεςαι μϊμξ απϊ ςξ Οοχςϊκξλλξ ςξσ μήμαςξπ Γοαμμαςειακήπ 

Σπξρςήοινηπ & Οαοξυήπ Οληοξτξοιόμ Μ.Ιαβάλαπ. 

 

5.1.3 Οοξρτξοέπ πξσ θα καςαςεθξϋμ μεςά ςημ παοαπάμχ ημεοξμημία και όοα, θεχοξϋμςαι 

εκποϊθερμεπ, δεμ ανιξλξγξϋμςαι, απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ και επιρςοέτξμςαι. Ζ 

ημεοξμημία ρτοαγίδαπ ςξσ ςαυσδοξμείξσ δε λαμβάμεςαι σπόφη. Δπιρημαίμεςαι όςι δε 

θα παοαλητθξύμ τάκελξι ή άλλα έγγοατα από ξπξιξδήπξςε ςαυσδοξμικό καςάρςημα, 

ακόμα και αμ η Αμαθέςξσρα Αουή έυει ειδξπξιηθεί εγκαίοχπ. 

 
5.1.4 Λεςά ςημ καςάθερη ςηπ ποξρτξοάπ δε γίμεςαι απξδεκςή, αλλά απξοοίπςεςαι χπ 

απαοάδεκςη κάθε σπξβξλή ρσμπληοχμαςικόμ ή διεσκοιμιρςικόμ ρςξιυείχμ, εκςϊπ εκείμχμ 

πξσ ςσυϊμ θα ζηςηθξϋμ απϊ ςημ Δπιςοξπή Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ 

Οοξρτξοόμ. Ζ Δπιςοξπή Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ & Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ δϋμαςαι, 

χρςϊρξ, μα καλέρει ςξσπ σπξφητίξσπ μα διεσκοιμίρξσμ ςα σπξβληθέμςα έγγοατα και 

πιρςξπξιηςικά. Δπιρημαίμεςαι όςι η διεσκοίμιρη επιςοέπεςαι μόμξ για ςα μξμίμχπ 

σπξβληθέμςα ρςξιυεία, ατξύ δεμ επιςοέπεςαι η εκ ςχμ σρςέοχμ ποξρκόμιρη 

δικαιξλξγηςικώμ. 

 
5.1.5 Ζ Σπηοερία πξσ διενάγει ςξ Διαγχμιρμϊ δε τέοει εσθϋμη για ςσυϊμ ελλείφειπ ςξσ 

πεοιευξμέμξσ ςχμ ποξρτξοόμ πξσ απξρςέλλξμςαι ςαυσδοξμικά, ξϋςε για καθσρςεοήρειπ 

ρςημ άτινή ςξσπ. 

 
5.1.6 Δμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ ή αμςιποξρτξοέπ δε γίμξμςαι δεκςέπ.  

 
5.1.7 Ιαςά ςημ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ, επιςοέπεςαι μα παοίρςαμςαι ϊλξι ϊρξι έυξσμ 

σπξβάλει ποξρτξοά, ασςξποξρόπχπ ή δια ςξσ μξμίμξσ εκποξρόπξσ ςξσπ ή με μϊμιμα 

ενξσριξδξςημέμξ ποϊρχπξ.  
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5.2 Ρύμςανη Οοξρτξοώμ 
 

5.2.1 Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι ρςημ Δλλημική Γλόρρα ή ρε ξπξιαδήπξςε άλλη γλόρρα ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ρσμξδεσϊμεμεπ απϊ επίρημη μεςάτοαρη ρςημ Δλλημική Γλόρρα. Ρε 

πεοίπςχρη διατχμίαπ σπεοιρυϋει η επίρημη μεςάτοαρη ρςημ Δλλημική Γλόρρα. 

Οιρςξπξιηςικά 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.  

 

5.2.2 Ξι ποξρτξοέπ ποέπει μα είμαι δακςσλξγοατημέμεπ, αοιθμημέμεπ αμά ρελίδα (η αοίθμηρη 

μπξοεί μα είμαι διατξοεςική για κάθε σπξτάκελξ) και δεμ ποέπει μα τέοξσμ παοάςσπεπ 

διξοθόρειπ (ρβηρίμαςα, διαγοατέπ, ποξρθήκεπ, κλπ.). Αμ σπάουξσμ διξοθόρειπ, ποξρθήκεπ 

κ.λ.π. θα ποέπει μα είμαι με ςα ίδια ρςξιυεία εκςσπχςικήπ μηυαμήπ και μξμξγοαμμέμεπ απϊ ςξ 

διαγχμιζϊμεμξ, η δε αομϊδια Δπιςοξπή Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ 

Οοξρτξοόμ, καςά ςξμ έλεγυξ θα μξμξγοάφει ςιπ διξοθόρειπ, κλπ. και γεμικά θα επιβεβαιόμει 

ϊςι έγιμαμ ποιμ απϊ ςημ απξρτοάγιρη ςηπ ποξρτξοάπ.  

5.3 Θρυύπ Οοξρτξοώμ 
 

 

5.3.1.  Ξι ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ για εκαςϊμ είκξρι 

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

ποξρτξοόμ. Οοξρτξοέπ πξσ αματέοξσμ υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ ςχμ εκαςϊ είκξρι (120) 

ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ.  

 

5.3.2 Δάμ ποξκϋφει θέμα παοάςαρηπ ςηπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ η Αμαθέςξσρα Αουή απεσθϋμει 

έγγοατξ εοόςημα ποξπ ςξσπ διαγχμιζϊμεμξσπ δέκα (10) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ ςη λήνη 

ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ, αμ απξδέυξμςαι ςημ παοάςαρη για ρσγκεκοιμέμξ υοξμικϊ διάρςημα. 

Ξι διαγχμιζϊμεμξι ξτείλξσμ μα απαμςήρξσμ μέρα ρε πέμςε (5) εογάριμεπ ημέοεπ. 

 

5.3.3 Ζ αμακξίμχρη επιλξγήπ Οοξμηθεσςή μπξοεί μα γίμει και μεςά ςη λήνη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ 

ποξρτξοάπ, δερμεϋει ϊμχπ ςξ διαγχμιζϊμεμξ μϊμξ ετϊρξμ ασςϊπ ςξ απξδευθεί. Ρε πεοίπςχρη 

άομηρηπ ςξσ επιλευθέμςξπ, η αμάθερη γίμεςαι ρςξ δεϋςεοξ καςά ρειοά επιλξγήπ με ςημ 

αμέρχπ καλϋςεοη ςιμή / ποξρτξοά.  

 
 

5.4  Οοξϋπξλξγιρμόπ – Αμξιβή ςξσ Οοξμηθεσςή 
 

5.4.1 Ζ ρσμξλική ποξωπξλξγιρθείρα δαπάμη πξσ αμςιρςξιυεί ρςα ποξρτεοϊμεμα είδη σγοόμ 

κασρίμχμ πξσ θα αμαλάβξσμ ξι Οοξμηθεσςέπ ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ, αμέουεςαι κας΄ 

αμόςαςξ ϊοιξ ρςξ πξρϊ ςχμ ενήμςα μία   υιλιάδχμ  πεμςακξρίχμ ραοάμςα ένη εσοό και 

εβδξμήμςα πέμςε λεπςόμ   (61.546,75€) πλέξμ Τ.Ο.Α. ή εβδξμήμςα πέμςε  υιλιάδχμ 

επςακξρίχμ δύξ εσοώ και πεμήμςα λεπςώμ (75.702,50€ ) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α.  

 
5.4.2 Για ςημ καςαμξμή ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ, μεςανϋ ςχμ διατϊοχμ καςηγξοιόμ ςχμ σπϊ 

ποξμήθεια ειδόμ, θα ςηοηθξϋμ ςα ϊοια – ρϋμξλα πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςξμ αμςίρςξιυξ πίμακα 

ςξσ Λέοξσπ Α’. 

 

5.4.3 ξ υοξμικϊ διάρςημα ποξμήθειαπ σγοόμ κασρίμχμ ατξοά ςξ διάρςημα απϊ ςημ ημεοξμημία 

σπξγοατήπ ςηπ Ρϋμβαρηπ με ςξμ Αμάδξυξ μέυοι 31.12.2014.  

 
5.4.4 Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ µπξοεί μα διακϊφει ςη ρσματθείρα 
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ρϋµβαρη, ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ, υχοίπ μα απαιςείςαι η καςαβξλή απξζημίχρηπ ρςξμ 

Οοξμηθεσςή, ετϊρξμ ποξκσ ́πςξσμ λξ ́γξι αμχςε ́οαπ βι ́απ η ́ εάμ εναρταλι ́ρει ςιπ ποξσ ̈ πξθε ́ρειπ 

κάλσφηπ ςχμ αμαγκχ ́μ ςηπ (απξ ́ απξθέμαςα α ́λλξσ δημξ ́ριξσ τξοε ́α ή δχοεέπ). Οοξπ 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. 

 
5.4.5 Ξ Αμα ́δξυξπ παοαιςει ́ςαι απξ ́ κάθε ανι ́χρή ςξσ ε ́μαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

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

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

άλλξ λξ ́γξ εκλει ́φει ξλικχ ́π η ́ μεοικχ ́π η αμα ́γκη ποξμήθειαπ σγοόμ κασρίμχμ πξσ ατξοα ́ η 

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

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

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

λειςξσογι ́απ Σπηοεριχ ́μ για ξπξιξδη ́πξςε λξ ́γξ 

 

5.5 οόπξπ Σπξβξλήπ Οοξρτξοώμ 
 

5.5.1  Ξι ποξρτξοέπ ποέπει μα σπξβληθξϋμ ρε δύξ (2) αμςίςσπα (1 ποχςϊςσπξ και 1 αμςίγοατξ) πξσ 

θα ςεθξϋμ μέρα ρςξμ ίδιξ ρτοαγιρμέμξ τάκελξ ποξρτξοάπ. Ρε έμα απϊ ςα δϋξ ασςά αμςίςσπα 

και ρε κάθε ρελίδα ασςξϋ, θα γοάτεςαι η λένη «ΟΠΩΞΣΟΞ», και ασςϊ θα είμαι ςξ 

επικοαςέρςεοξ ςχμ άλλχμ αμςιςϋπχμ ρε πεοίπςχρη διατξοάπ μεςανϋ ςξσπ. Ιάθε ρελίδα ςξσ 

ΟΠΩΞΣΟΞΣ θα ποέπει μα είμαι μξμξγοαμμέμη.  

 

5.5.2 Ξι τάκελξι με ςα αμςίςσπα ςχμ ποξρτξοόμ ποέπει απαοαίςηςα μα τέοξσμ ςημ επχμσμία και 

ςη διεϋθσμρη, ςηλέτχμξ και αοιθμϊ ςηλεξμξιξςσπίαπ (ταν) ςξσ διαγχμιζξμέμξσ, καθόπ 

επίρηπ και ςιπ εμδείνειπ:  

 

Οοξρτξοά 

Διακήοσνη Αο. 4/2014 

 

«ΑΜΞΘΙΞΡ  ΛΔΘΞΔΞΘΙΞΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΡ ΓΘΑ ΖΜ ΑΜΑΔΔΘΝΖ ΟΠΞΛΖΗΔΣΩΜ   

ΣΓΠΩΜ ΙΑΣΡΘΛΩΜ ΓΘΑ ΘΡ ΑΜΑΓΙΔΡ ΩΜ ΟΣΠΞΡΒΔΡΘΙΩΜ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ Μ.ΙΑΒΑΚΑΡ 

ΥΩΠΘΙΖΡ ΑΠΛΞΔΘΞΖΑΡ Α.Δ.Λ. – Η., ΓΘΑ Ξ ΔΞΡ 2014» 

 

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ  

Διεϋθσμρη Ξικξμξμικξϋ - μήμα Διξικηςικξϋ-Ξικξμξμικξϋ Μ.Ιαβάλαπ 

 

Ζμεοξμημία Διαγχμιρμξϋ:     28/4/2014 

Ρςξιυεία απξρςξλέα (ποξρτέοξμςξπ) : 

Δπχμσμία 

Διεϋθσμρη  

Αοιθμϊπ ςηλετόμξσ 

Αοιθμϊπ ςηλεξμξιξςσπίαπ (ταν) 

Ζλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ   

 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»  

 

Δεμ ποέπει μα υοηριμξπξιηθξϋμ ασςξκϊλληςξι τάκελξι, πξσ είμαι δσμαςϊμ μα 

απξρτοαγιρςξϋμ και μα επαμαρτοαγιρςξϋμ, υχοίπ μα ατήρξσμ ίυμη. Ωπ εκ ςξϋςξσ, ξι 

τάκελξι μα είμαι ρτοαγιρμέμξι με κξλληςική ςαιμία. 

 

5.5.3 Ξ τάκελξπ κάθε ποξρτξοάπ πεοιλαμβάμει ςξσπ ακϊλξσθξσπ δσξ (2) επί μέοξσπ Σπξτακέλξσπ, 
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αμενάοςηςξσπ, κλειρςξύπ και ρτοαγιρμέμξσπ με ςη ρτοαγίδα ςξσ σπξφητίξσ και 

κξλληςική ςαιμία, χπ ενήπ: 

 

 Σπξτάκελξπ «ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ» πξσ πεοιέυει ςα ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ, 

ϊπχπ ασςά πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ρςημ παοάγοατξ 4.1 ςξσ Λέοξσπ Β’ ςηπ 

παοξϋραπ Διακήοσνηπ, ρε δσξ επιμέοξσπ Σπξτακέλλξσπ: έμα (1) πξσ τέοει ςημ 

έμδεινη «ΟΠΩΞΣΟΞ» και έμα (1) πξσ τέοει ςημ έμδεινη  «ΑΜΘΓΠΑΤΞ». 

Διεσκοιμίζεςαι ϊςι ξι εμ λϊγχ δϋξ (2) Σπξτάκελξι πεοιλαμβάμξμςαι ρςξμ κσοίχπ 

σπξτάκελξ «ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ». Δπιρημαίμεςαι επίρηπ ϊςι ρε 

πεοίπςχρη αρσμτχμίαπ μεςανϋ ςχμ δϋξ αμςιςϋπχμ, σπεοιρυϋει ςξ «ΟΠΩΞΣΟΞ». 

 

 Σπξτάκελξπ «ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ» πξσ πεοιέυει ςημ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ ρε 

δσξ επιμέοξσπ Σπξτακέλλξσπ: έμα (1) πξσ τέοει ςημ έμδεινη «ΟΠΩΞΣΟΞ» και έμα 

(1) πξσ τέοει ςημ έμδεινη «ΑΜΘΓΠΑΤΞ». α πεοιευϊμεμα ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ 

πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ρςξ άοθοξ 5.7 καςχςέοχ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ.  

 

5.5.4 Για εσυεοέρςεοη αμαζήςηρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ, η ποξρτξοά θα ποέπει μα 

ρσμξδεϋεςαι απϊ εσοεςήοιξ, ρςξ ξπξίξ θα αμαγοάτεςαι ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ κάθε εγγοάτξσ, 

με ςημ αμςίρςξιυη αοίθμηρη πξσ τέοει καςά ςα αμχςέοχ (π.υ. εγγσηςική επιρςξλή 

ρσμμεςξυήπ: τϋλλα 1-3, σπεϋθσμη δήλχρη: τϋλλα 4-5, κ.ξ.κ.).  

 

5.5.5 Ξ σπξτάκελξπ πξσ πεοιέυει ςημ ξικξμξμική ποξρτξοά είμαι απαοαίςηςα και επί πξιμή 

απξκλειρμξύ ρτοαγιρμέμξπ, δηλαδή κλειρμέμξπ με κξλληςική ςαιμία και ςοϊπξ πξσ δεμ 

μπξοεί μα αμξιυθεί υχοίπ μα καςαρςεί ςξϋςξ αμςιληπςϊ. 

 

5.5.6 Όλξι ξι επιμέοξσπ σπξτάκελξι θα τέοξσμ και ςιπ εμδείνειπ ςξσ κσοίχπ τακέλξσ.  

 

5.5.7 Ξι ποξρτξοέπ ποέπει μα ρσμςαυθξϋμ με ςξμ ςοϊπξ, ςημ ςάνη, ςημ αοίθμηρη και ςα 

υαοακςηοιρςικά πξσ καθξοίζξμςαι ρςημ Οοξκήοσνη και μα τέοξσμ ςημ σπξγοατή ςξσ 

Οοξρτέοξμςα ή ςξσ Δκποξρόπξσ ςξσ. Δεμ επιςοέπεςαι η ςοξπξπξίηρη ςηπ δξμήπ ςξσ πίμακα 

ςηπ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ. 

 

5.5.8 Ξ σπξφήτιξπ ποξμηθεσςήπ, ετόρξμ δεμ έυει αρκήρει, εμποξθέρμχπ, έμρςαρη καςά ςηπ 

ποξκήοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξύ, ή έυει απξοοιτθεί η αμχςέοχ έμρςαρη, θεχοείςαι όςι 

απξδέυεςαι πλήοχπ και αμεπιτσλάκςχπ όλξσπ ςξσπ όοξσπ ςηπ ποξκήοσνηπ και δε δύμαςαι 

με ςημ ποξρτξοά ςξσ ή ξιαμδήπξςε άλλξ ςοόπξ, μα απξκοξύρει, εσθέχπ ή εμμέρχπ, ςξσπ 

όοξσπ ςηπ Διακήοσνηπ. Ζ άρκηρη εμρςάρεχπ καςά ςηπ Διακηούνεχπ δεμ κχλύει ςη 

ρσμμεςξυή ρςξ διαγχμιρμό. 

 

5.5.9 Οεοιπςόρειπ ποξρτξοόμ πξσ παοξσριάζξσμ επιτσλάνειπ ή ςοξπξπξιήρειπ ρε ξπξιξμδήπξςε 

ϊοξ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ απξοοίπςξμςαι. 

 

5.6 Οεοιευόμεμα Τακέλξσ «ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ»  
 

Ξ Τάκελξπ «ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ» πεοιλαμβάμει ςα αματεοϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 4.1 ςξσ 

Λέοξσπ Β’ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ «Δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ».  

 

5.7 Οεοιευόμεμα Τακέλξσ «ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ»  
 

5.7.1  Ξ τάκελξπ «ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ» ςξμ ξπξίξ θα σπξβάλει ξ Σπξφήτιξπ Οοξμηθεσςήπ  
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ποέπει μα τέοει ςιπ εμδείνειπ ςξσ κσοίχπ τακέλξσ. Σπξβξλή ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ καςά 

ξπξιξμδήπξςε άλλξ ςοϊπξ ρσμεπάγεςαι ςημ απϊοοιφή ςηπ. 

 

5.7.2  Ξ Τάκελξπ «ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ» θα πεοιλαμβάμει ρσμπληοχμέμξ και σπξγεγοαμμέμξ 

ςξμ παοακάςχ Οίμακα 5 Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ και θα αματέοει ςξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ επί 

ςξιπ εκαςϊ (%) ρςη μϊμιμα διαμξοτξϋμεμη κάθε τξοά μέρη ςιμή λιαμικήπ πόληρηπ ςξσ είδξσπ 

κασρίμξσ ςημ ημέοα παοάδξρηπ, ϊπχπ ασςή ποξκϋπςει απϊ ςα δελςία πιρςξπξίηρηπ ςιμώμ 

πξσ εκδίδξμςαι από ςξ αομόδιξ μήμα Δμπξοίξσ και ξσοιρμξύ ςηπ Οεοιτέοειαπ 

Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ & Ηοάκηπ. 

 
5.7.3 ξ ποξρτεοϊμεμξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ ρςημ Ξικξμξμική Οοξρτξοά, πξσ θα δξθεί απϊ ςξσπ 

διαγχμιζϊμεμξσπ, απξςελεί ςημ πλήοη απξζημίχρή ςξσπ για ςημ ποξμήθεια και διαμξμή ςχμ 

σγοόμ κασρίμχμ. 

 

5.7.4 Ζ Ξικξμξμικη ́ Οοξρτξοα ́ μξμξγοα ́τεςαι και σπξγοα ́τεςαι απξ ́ ςξ μξ ́μιμξ εκποξ ́ρχπξ ςξσ 

σπξφητι ́ξσ και , ρε πεοι ́πςχρη σπξβξλη ́π σπξφητιξ ́ςηςαπ απξ ́ Έμχρη ποξρχ ́πχμ, Όμιλξ, 

Ιξιμξποανι ́α, σπξ́ ρσ ́ρςαρη κξιμξποανι ́α η ́ εμ γε ́μει απξ ́ πεοιρρξ ́ςεοα ςξσ εμξ ́π ποξ ́ρχπα, 

τσρικά η ́/και μξμικα ́ πξσ ρσμμεςε ́υξσμ απξ ́ κξιμξσ ́, σπξγοα ́τεςαι απξ ́ ξ́λα ςα με ́λη ςηπ η ́ απξ ́ 

ςξμ κξιμξ ́ εκποξ ́ρχπξ́ ςξσπ. Οοξρτξοα ́ πξσ θα σπξβληθει ́ αμσπξ ́γοατη η ́ μη ποξρηκξ ́μςχπ 

σπξγεγοαμμε ́μη, απξοοι ́πςεςαι χπ απαοα ́δεκςη. 

 

5.7.5 Δτξ́ρξμ απξ ́ ςημ ποξρτξοα ́ δεμ ποξκσ ́πςει με ρατη ́μεια ςξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ ή δεμ δίδεςαι 

εμιαίξ ή καςά είδξπ πξρξρςϊ έκπςχρηπ, η ποξρτξοα ́ απξοοι ́πςεςαι χπ απαοα ́δεκςη. 

 

5.7.6 ∆ιαςσ ́πχρη ρυξλι ́χμ η ́ αιοε ́ρεχμ η ́ ξ́οχμ ρςημ Ξικξμξμικη ́ Οοξρτξοά η ́ επιτσλα ́νεχμ επ ’ 

ασςη ́π, θα θεχοηθξσ ́μ χπ επιτσλα ́νειπ επι ́ ςχμ ξ ́οχμ ςξσ διαγχμιρμξσ ́ και ξδηγξσ ́μ ρςημ 

απξ́οοιφη ςηπ Ξικξμξμικη ́π Οοξρτξοα ́π ςξσ σπξφητι ́ξσ, πξσ ςιπ διαςσπχ ́μει. 

 

5.7.7 α ποξρτεοϊμεμα πξρξρςά έκπςχρηπ δερμεσ ́ξσμ ςξμ Οοξμηθεσςή και θα παοαμει ́μξσμ 

ρςαθεοά καθ ’ ξ́λη ςη δια ́οκεια ςηπ Ρσ ́μβαρηπ και δε θα ςεθξσ ́μ ρε αμαθεχ ́οηρη για 

ξπξιξδη ́πξςε λξ ́γξ η ́ αιςι ́α, ξϋςε ρε πεοίπςχρη πξσ ζηςηθεί παοάςαρη ςηπ διάοκειαπ ιρυϋξπ ςηπ 

ποξρτξοάπ. Οοξρτξοά πξσ θέςει ϊοξ αμαποξραοµξγήπ, απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

 

5.7.8 Θρϊςιμεπ θεχοξϋμςαι ξι ποξρτξοέπ πξσ πεοιέυξσμ ςξ ίδιξ ακοιβόπ πξρξρςϊ έκπςχρηπ και 

είμαι ρϋμτχμεπ με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςηπ Διακήοσνηπ. 

 
5.7.9 Αμάδξυξπ κηούρρεςαι όπξιξπ ποξρτέοει ςη υαµηλόςεοη ποξρτξοά - ςξ μεγαλύςεοξ 

πξρξρςό έκπςχρηπ επί ςξιπ εκαςό (%) - για κάθε είδξπ κασρίμξσ (cpv) , ετόρξμ 

καλύπςξμςαι ξι ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και ξι όοξι ςηπ ∆ιακήοσνηπ. 

 
 

 

 

Οίμακαπ Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ 

  

ΔΘΔΞΡ ΙΑΣΡΘΛΞΣ 
Οξρξρςϊ έκπςχρηπ επί ςηπ μέρηπ ςιμήπ 

(Ξλξγοάτχπ) (Αοιθμηςικόπ) 

 
Βεμζίμη Αμϊλσβδη 
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Οεςοέλαιξ Ιίμηρηπ 

 
  

 
Για ςξ διαγχμιζϊμεμξ  

 
………………………………….  

Ρτοαγίδα και Σπξγοατή 
 

 

 
6     ΔΘΔΝΑΓΩΓΖ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ – ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 

 

6.1  Ζ διεναγχγή ςξσ διαγχμιρμξϋ και η ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ θα γίμει δημϊρια απϊ ςημ 

αομϊδια Δπιςοξπή Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ.  

 

6.2 Ζ Δπιςοξπή Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ θα ποξβεί ρςημ έμαονη ςηπ 

διαδικαρίαπ απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ ςημ   28/4/2014 ,ημέοα   Δεσςέοα  και όοα 09.00 π.μ. 

ρςξ μήμα Διξικηςικξϋ-Ξικξμξμικξϋ Μ.Ιαβάλαπ ,Δθμικήπ Αμςίρςαρηπ 20, 65110 Ιαβάλα, ρςξ 

Γοατείξ 226 ,2ξπ ϊοξτξπ. 

 

6.3 Ρςημ απξρτοάγιρη μπξοξϋμ μα παοαρςξϋμ ϊρξι απϊ ςξσπ διαγχμιζϊμεμξσπ ή ςξσπ μξμίμξσπ 

εκποξρόπξσπ ςξσπ ςξ επιθσμξϋμ. 

 

 

6.4 Διαδικαρία Απξρτοάγιρηπ Οοξρτξοώμ 

 

Ζ διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ και απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ για ςη Ρϋμαφη ςηπ Ρϋμβαρηπ 

πεοιλαμβάμει ςα ακϊλξσθα ρςάδια:  

 

6.4.1 Αουικά απξρτοαγίζεςαι ξ κϋοιξπ τάκελξπ και ρςη ρσμέυεια ξ σπξτάκελξπ 

«ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ», ξι ξπξίξι μξμξγοάτξμςαι απϊ ςημ Δπιςοξπή Διεμέογειαπ 

Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ αμά τϋλλξ. 

 

6.4.2 Ξι τάκελξι ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ δεμ απξρτοαγίζξμςαι, αλλά μξμξγοάτξμςαι απϊ 

ςημ αομϊδια Δπιςοξπή και ρςη ρσμέυεια ςξπξθεςξϋμςαι ϊλξι μαζί ρε υχοιρςϊ τάκελξ, ξ 

ξπξίξπ ρτοαγίζεςαι και σπξγοάτεςαι απϊ ςημ Δπιςοξπή και τσλάρρεςαι απϊ ςημ Σπηοερία 

ποξκειμέμξσ μα απξρτοαγιρςεί ςημ ημεοξμημία και ςημ όοα πξσ θα ξοιρθεί αομξδίχπ. 

 

6.4.3 Ιαςά ςημ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ η Δπιςοξπή δεμ είμαι σπξυοεχμέμη μα ελέγυει ςη 

ρσμμϊοτχρη ςχμ διαγχμιζϊμεμχμ (δηλαδή ςχμ ποξρτξοόμ ςξσπ) ποξπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ 

Διακήοσνηπ. Ζ Δπιςοξπή ελέγυει ςημ πληοϊςηςα ςξσ τακέλξσ και ςημ σπξβξλή ή ϊυι ϊλχμ 

ςχμ δικαιξλξγηςικόμ.  

 

6.4.4 Δλέγυξμςαι ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ, βάρει ϊρχμ πεοιγοάτξμςαι ρςημ παοάγοατξ 

4.1 ςξσ Λέοξσπ Β’ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ. 

 

6.4.5 Απξκλείξμςαι απϊ ςξ διαγχμιρμϊ ϊρξι δεμ πληοξϋμ ςα κοιςήοια ςχμ παοαγοάτχμ 1 και 2 

ςξσ άοθοξσ 43 ςξσ Ο.Δ. 60/2007 και ρσγκεκοιμέμα εάμ δεμ ποξρκξμίρξσμ ςα 

δικαιξλξγηςικά πξσ πεοιγοάτξμςαι ρςημ παοάγοατξ 4.1 ςξσ Λέοξσπ Β’ ςηπ παοξϋραπ 

Διακήοσνηπ. Ρε πεοίπςχρη σπξβξλήπ κξιμήπ ποξρτξοάπ, ξι παοαπάμχ λϊγξι απξκλειρμξϋ 

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

απξκλειρμξϋ και για έμαμ μϊμξ ρσμμεςέυξμςα ρε κξιμή ποξρτξοά, η σπξβληθείρα κξιμή 
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ποξρτξοά απξκλείεςαι απϊ ςξ διαγχμιρμϊ. 

 
6.4.6 Αμ ξ τάκελξπ ςσπικόμ δικαιξλξγηςικόμ είμαι πλήοηπ, ξι διαγχμιζϊμεμξι γίμξμςαι καςαουήμ 

απξδεκςξί ρςξμ διαγχμιρμϊ.  

 

6.4.7 Ζ Δπιςοξπή Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ ρσμςάρρει ρυεςικϊ 

ποακςικϊ, ϊπξσ αματέοξμςαι ξι ποξρτξοέπ και ςα σπξβληθέμςα και ειρηγείςαι ρςημ 

Αμαθέςξσρα Αουή ςημ απξδξυή ή ςημ αιςιξλξγημέμη απϊοοιφη ςχμ ποξρτξοόμ ςχμ 

διαγχμιζξμέμχμ πξσ έυξσμ σπξβάλλει ελλιπή ρςξιυεία ρςξσπ εμ λϊγχ σπξτακέλξσπ ή ςχμ 

ξπξίχμ ςα σπξβληθέμςα δεμ ικαμξπξιξϋμ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ.  

 

6.4.8 Ζ Αμαθέςξσρα Αουή εκδίδει ρυεςική απϊταρη καςά ςηπ ξπξίαπ μπξοεί μα ποξρτϋγει ξ 

διαγχμιζϊμεμξπ ρϋμτχμα με ςα ϊρα ξοίζξμςαι ρςξ Ο.Δ. 118/2007. 

 

6.4.9  Ζ απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ κξιμξπξιείςαι ρε ϊλξσπ ςξσπ διαγχμιζϊμεμξσπ 

ςαυσδοξμικόπ και με ςηλεξμξιξςσπία. Λεςά ςημ άποακςη παοέλεσρη ςξσ υοϊμξσ σπξβξλήπ 

ποξρτσγόμ ή ςημ ενέςαρη ςσυϊμ σπξβληθειρόμ καςά ςξ ποξηγξϋμεμξ ρςάδιξ, η Δπιςοξπή 

Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ ξοίζει ςημ ημεοξμημία αμξίγμαςξπ 

ςχμ σπξτακέλχμ ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ και εμημεοόμει με ςηλεξμξιξςσπία ςξσπ 

διαγχμιζϊμεμξσπ πξσ δεμ απξκλείρθηκαμ καςά ςξ ρςάδιξ ασςϊ.  

 

 

6.5 Ανιξλόγηρη Οοξρτξοώμ 

 

6.5.1 Ζ Δπιςοξπή ρε δημόρια ρσμεδοίαρη απξρτοαγίζει ςξμ «Σπξτάκελξ Ξικξμξμικήπ 

Οοξρτξοάπ», μξμξγοάτει ςα έγγοατα πξσ βοίρκξμςαι μέρα ρε ασςϊμ και ποξβαίμει ρε 

ανιξλϊγηρη ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ, ϊλχμ ϊρχμ έγιμαμ απξδεκςξί απϊ ςημ ποόςη 

τάρη ςξσ διαγχμιρμξϋ. Ζ ανιξλϊγηρη ακξλξσθεί ςα ακϊλξσθα ρςάδια: 

(α) απξοοίπςει χπ απαοάδεκςεπ ςιπ ξικξμξμικέπ ποξρτξοέπ πξσ δεμ πληοξϋμ ςιπ 

ποξωπξθέρειπ ςηπ Διακήοσνηπ και 

(β) εμ ρσμευεία ποξβαίμει ρςημ αμάλξγη ξικξμξμική ανιξλϊγηρη / ρσγκοιςική καςάςανη ςχμ 

ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ, ρϋμτχμα με ςη ρσμξλικά μεγαλϋςεοη έκπςχρη. 

 

6.5.2 Για μα ξλξκληοόρει ςξ έογξ ςηπ, η Δπιςοξπή μπξοεί μα επικξιμχμεί γοαπςά με ςξσπ 

σπξφητίξσπ και μα θέςει διεσκοιμιρςικέπ εοχςήρειπ. Διεσκοιμίρειπ πξσ δίδξμςαι 

ασςξβξϋλχπ απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ξπξςεδήπξςε μεςά ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ 

ςχμ ποξρτξοόμ ςξσπ, δε γίμξμςαι δεκςέπ και απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. Ρε καμία 

πεοίπςχρη ξι σπξφήτιξι δεμ επιςοέπεςαι μα μεςαβάλλξσμ ςημ ποξρτξοά ςξσπ ή μα 

καςαθέρξσμ αμςιποξρτξοά. 

 

6.5.3 Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ αμχςέοχ διαδικαρίαπ, η Δπιςοξπή Ανιξλϊγηρηπ ποξβαίμει ρςη 

ρϋμςανη ςξσ ρυεςικξϋ ποακςικξϋ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ ρσγκοιςικόμ πιμάκχμ ςηπ 

ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ςχμ σπξφητίχμ, καςά τθίμξσρα ρειοά ανιξλϊγηρηπ, ςξ ξπξίξ θα 

σπξβάλλει, μαζί με ϊλα ςα ρςξιυεία ςξσ τακέλξσ ςξσ διαγχμιρμξϋ ρςη Δ/μρη Ξικξμξμικξϋ, 

ποξκειμέμξσ μα εκδξθεί η Απϊταρη έγκοιρηπ ςξσ εμ λϊγχ ποακςικξϋ, σπξγεγοαμμέμη απϊ 

ςξ Γεμικϊ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ και έπειςα μα 

γμχρςξπξιηθεί ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ςξ απξςέλερμα ςξσ διαγχμιρμξϋ.  

 

6.5.4 Ξι τάκελξι ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ για ϊρεπ ποξρτξοέπ κοίθηκαμ καςά ςημ 

ανιξλϊγηρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ ρςαδίξσ απαοάδεκςεπ δεμ απξρτοαγίζξμςαι, αλλά 

επιρςοέτξμςαι ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ. 
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6.6 Απόοοιφη Οοξρτξοώμ 

 

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

 Έλλειφη ξπξιξσδήπξςε δικαιξλξγηςικξϋ απϊ ςα απαιςξϋμεμα ρςημ παοξϋρα Διακήοσνη.  

 Λη έγκαιοη και ποξρήκξσρα ποξρκϊμιρη ςχμ αιςξϋμεμχμ δικαιξλξγηςικόμ.  

 Έλλειφη πλήοξσπ και αιςιξλξγημέμηπ ςεκμηοίχρηπ ςηπ κάλσφηπ ςχμ ελάυιρςχμ 

ποξωπξθέρεχμ ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμϊ. 

 Οοξρτξοά πξσ ξοίζει μικοϊςεοξ απϊ ςξ ζηςξϋμεμξ υοϊμξ ιρυϋξπ. 

 Οοξρτξοά πξσ είμαι αϊοιρςη και αμεπίδεκςη εκςίμηρηπ ή είμαι σπϊ αίοερη. 

 Οοξρτξοά πξσ παοξσριάζει απξκλίρειπ απϊ απαοάβαςξσπ ϊοξσπ ςηπ Διακήοσνηπ. 

 Οοξρτξοά ρςημ ξπξία δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η ποξρτεοϊμεμη ςιμή. 

 Αρσμήθιρςα υαμηλή Ξικξμξμική Οοξρτξοά ςηπ ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ ςξσ έογξσ. Ρςημ 

πεοίπςχρη ασςή θα ζηςείςαι απϊ ςξμ σπξφήτιξ Οοξμηθεσςή έγγοατη αιςιξλϊγηρη ςηπ 

αμάλσρηπ ςηπ ξικξμξμικήπ ςξσ ποξρτξοάπ. Δάμ και μεςά ςημ παοξυή ςηπ αμχςέοχ 

αιςιξλϊγηρηπ ξι ποξρτεοϊμεμεπ ςιμέπ κοιθξϋμ χπ αρσμήθιρςα υαμηλέπ, η Οοξρτξοά θα 

απξοοίπςεςαι.  

 Για ξπξιξμδήπξςε άλλξ ςσυϊμ λϊγξ πξσ απξοοέει απϊ ςημ παοξϋρα Διακήοσνη. 

 

6.7 Ιοίρειπ Απξςελερμάςχμ Διαγχμιρμξύ 

 

Ζ Δπιςοξπή Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ, με αιςιξλξγημέμη 

γμχμξδϊςηρη, μπξοεί μα ποξςείμει: 

I. Ιαςακϋοχρη ςηπ ποξμήθειαπ για ξλϊκληοη ή μεγαλϋςεοη ή μικοϊςεοη πξρϊςηςα καςά 

πξρξρςϊ ρςα εκαςϊ. ξ πξρξρςϊ ασςϊ δεμ μπξοεί μα σπεοβαίμει ςξ 30% ςηπ σπϊ ποξμήθεια 

πξρϊςηςαπ ρςημ πεοίπςχρη μεγαλϋςεοηπ πξρϊςηςαπ και 50% ρςημ πεοίπςχρη μικοϊςεοηπ 

πξρϊςηςαπ. Για καςακϋοχρη μέοξσπ ςηπ πξρϊςηςαπ κάςχ ςξσ 50%, απαιςείςαι ποξηγξϋμεμη 

απξδξυή απϊ ςξμ Οοξμηθεσςή.  

II. ημ καςαμξμή ςηπ ποξπ ποξμήθειαπ / πξρϊςηςαπ 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 

Σπηοερίαπ. 

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 Ο.Δ. 118/2007. 

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

 Όςαμ ξ τξοέαπ δε υοειάζεςαι πλέξμ ςημ ποξμήθεια 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 

Σπηοερία. 

 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. 



 

33 
 

 Όςαμ ρσμςοέυξσμ άλλξι λϊγξι δημϊριξσ ρσμτέοξμςξπ πξσ επιβάλλξσμ ςη μαςαίχρη. 

VII. Διδικά ρε πεοίπςχρη πξσ σπξβληθεί μία μϊμξ ποξρτξοά ή ςελικά γίμεςαι απξδεκςή μια 

μϊμξ ποξρτξοά, και ετϊρξμ δεμ σπάουξσμ ρσγκοιςικά ρςξιυεία ςιμόμ, είςε ποξηγξϋμεμχμ 

διαγχμιρμόμ είςε ςηπ αγξοάπ πξσ μα επιβεβαιόμξμςαι με παοαρςαςικά, ξ διαγχμιρµϊπ 

δϋμαςαι μα μαςαιχθεί και μα επαμαλητθεί.  

Ρςξμ επαμαληπςικό διαγχμιρμό και ετόρξμ ρσμςοέυξσμ εκ μέξσ ξι παοαπάμχ 

πεοιρςάρειπ, ξ διαγχμιρμόπ ξλξκληοώμεςαι με διαποαγμάςεσρη ςηπ ςιμήπ («διαδικαρίεπ 

με διαποαγμάςεσρη»), καςά ςα ξοιζόμεμα ρςημ κείμεμη μξμξθερία. 

 

6.8 Ιαςακύοχρη Απξςελερμάςχμ Διαγχμιρμξύ 

 

6.8.1 Λεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ και ςημ αμάδεινη ασςξϋ ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα 

γίμει η καςακϋοχρη, η Δπιςοξπή Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ 

ποξβαίμει, επίρηπ, ρςημ απξρτοάγιρη ςξσ τακέλξσ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ 

ςηπ παοαγοάτξσ 4.2 ρε ημεοξμημία και όοα για ςημ ξπξία θα εμημεοχθξϋμ εγγοάτχπ ξι 

ρσμμεςέυξμςεπ. Όρξι δικαιξϋμςαι, ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ, μα παοεσοίρκξμςαι ρςη 

διαδικαρία απξρτοάγιρηπ ςξσ τακέλξσ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παοαγοάτξσ 4.2, 

λαμβάμξσμ γμόρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ καςαςέθηκαμ.  

α δικαιξλξγηςικά ποξρκξμίζξμςαι ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ, ξ ξπξίξπ παοαδίδεςαι 

εμποϊθερμα, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 5 ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ, 

ρςημ Δπιςοξπή Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ.  

Ξι ρσμμεςέυξμςεπ θα εμημεοχθξϋμ εγγοάτχπ για ςη διαδικαρία και ςξ υοϊμξ ποϊρβαρήπ 

ςξσπ ρςα δικαιξλξγηςικά ςηπ παοαγοάτξσ 4.2 μεςά ςημ σπξβξλή ςξσπ. 

 

6.8.2 Λεςά ςημ απξρτοάγιρη ςξσ τακέλξσ με ςα δικαιξλξγηςικά καςακϋοχρηπ, η Δπιςοξπή 

ποξβαίμει, ρε αμξικςέπ ρσμεδοιάρειπ, ρε λεπςξμεοή έλεγυξ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ 

καςακϋοχρηπ.  

 

6.8.3 Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ ρσμμεςέυχμ πξσ ποξρέτεοε ςημ υαμηλϊςεοη ποξρτξοά (μεγαλϋςεοξ 

πξρξρςϊ έκπςχρηπ) δεμ ποξρκξμίρει έμα ή πεοιρρϊςεοα απϊ ςα έγγοατα και ςα 

δικαιξλξγηςικά πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παοάγοατξ 4.2 ςηπ παοξϋραπ, η καςακϋοχρη 

γίμεςαι ρςξ ρσμμεςέυξμςα πξσ ποξρτέοει ςημ αμέρχπ επϊμεμη υαμηλϊςεοη ποξρτξοά 

(μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ). Ρε πεοίπςχρη πξσ και ασςϊπ δεμ ποξρκξμίρει έμα ή 

πεοιρρϊςεοα απϊ ςα έγγοατα και δικαιξλξγηςικά ςα ξπξία απαιςξϋμςαι καςά ςα αμχςέοχ, 

η καςακϋοχρη γίμεςαι ρςξμ Οοξμηθεσςή με ςημ αμέρχπ επϊμεμη υαμηλϊςεοη ποξρτξοά και 

ξϋςχ καθ΄ ενήπ. Αμ καμέμαπ απϊ ςξσπ Οοξμηθεσςέπ δεμ ποξρκξμίρει, 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.  

 

6.9 Δμρςάρειπ - Διξικηςικέπ Οοξρτσγέπ – Οοξρχοιμή Δικαρςική Οοξρςαρία 

 

6.9.1  Ιαςά ςηπ Διακήοσνηπ ςξσ διαγχμιρµξϋ, ςηπ ρσµµεςξυήπ Οοξμηθεσςή ρε ασςϊμ και ςηπ 

διεμέογειάπ ςξσ, έχπ και ςημ καςακσοχςική απϊταρη, επιςοέπεςαι έμρςαρη για λϊγξσπ 

μξµιµϊςηςαπ και ξσρίαπ (εμδικξταμήπ ποξρτσγή).  

 

6.9.2 Λε ςημ έμρςαρη πξσ αρκείςαι καςά ςηπ καςακσοχςικήπ απϊταρηπ επιςοέπεςαι και η 

ποξβξλή λϊγχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ πληοϊςηςα και μξµιµϊςηςα ςχμ δικαιξλξγηςικόμ, ςα 

ξπξία ποξρκξµίζει ξ ποξρτέοχμ ποξπ ςξμ ξπξίξμ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη, 
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δσμάµει ςχμ άοθοχμ 6, 8 και 8α ςξσ Ο.∆. 118/2007. 

 

6.9.3 Ξι αμχςέοχ εμρςάρειπ σπξβάλλξμςαι εγγοάτχπ ρςξ Οοχςϊκξλλξ ςξσ μήμαςξπ 

Γοαμμαςειακήπ Σπξρςήοινηπ Μ.Ιαβάλαπ  ρςη διεϋθσμρη Δθμικήπ Αμςίρςαρηπ 

20,65110,Ιαβάλα, για ςημ αομϊδια Δπιςοξπή Ανιξλϊγηρηπ Δμρςάρεχμ και Οοξρτσγόμ. 

 

6.9.3.1  Ιαςά ςηπ Διακήοσνηπ ςξσ διαγχμιρµξύ, 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, δηλαδή ςημ Δπιςοξπή Ανιξλξ ́γηρηπ ςχμ Δμρςα ́ρεχμ και 

Οοξρτσγόμ και ςξ απξταρίζξμ ϊογαμξ, δηλαδή ξ Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ, εκδίδει ςη ρυεςική απϊταρή ςξσ ςξ αογϊςεοξ πέμςε (5) 

εογάριµεπ ηµέοεπ ποιμ απϊ ςη διεμέογεια ςξσ διαγχμιρµξϋ. 

 

6.9.3.2  Ιαςά ςχμ ποάνεχμ ή παοαλείφεχμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ πξσ ατξοξύμ ςη 

ρσµµεςξυή ξπξιξσδήπξςε Οοξμηθεσςή ρςξ διαγχμιρµϊ ή ςη διεμέογεια ςξσ διαγχμιρµξϋ 

χπ ποξπ ςη διαδικαρία παοαλαβήπ 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. 

 

6.9.3.3  Ιαςά ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρµξύ έχπ και ςημ καςακσοχςική απόταρη, µέρα ρε 

υοξμικϊ διάρςηµα ςοιόμ (3) εογαρίµχμ ηµεοόμ, ατϊςξσ ξ εμδιατεοϊµεμξπ Οοξμηθεσςήπ 

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 Οοξρτσγόμ, και ςξ 

αομϊδιξ απξταρίζξμ ϊογαμξ, δηλαδή 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. 

 

6.9.3.4  Δκςϊπ ςχμ αμχςέοχ πεοιπςόρεχμ, καςά ςηπ καςακσοχςικήπ απόταρηπ, όρξμ ατξοά ςη 

μξµιµόςηςα και πληοόςηςα ςχμ δικαιξλξγηςικώμ ςχμ άοθοχμ 6, 8 και 8α ςξσ παοϊμςξπ 

Ο.Δ. 118/2007, µέρα ρε υοξμικϊ διάρςηµα ςοιόμ (3) εογαρίµχμ ηµεοόμ, ατϊςξσ ξ 

εμδιατεοϊµεμξπ Οοξμηθεσςήπ έλαβε γμόρη ςηπ αμχςέοχ καςακσοχςικήπ απϊταρηπ και 

ςχμ χπ άμχ δικαιξλξγηςικόμ. 

Ζ έμρςαρη ασςή κξιμξπξιείςαι σπξυοεχςικά, εμςϊπ δϋξ (2) ηµεοόμ απϊ ςημ σπξβξλή ςηπ 

ρςξ µειξδϊςη καςά ςξσ ξπξίξσ ρςοέτεςαι. Ζ έμρςαρη ενεςάζεςαι απϊ ςξ αοµϊδιξ 

γμχµξδξςικϊ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ, δηλαδή ςημ Δπιςοξπή Ανιξλξ ́γηρηπ Δμρςα ́ρεχμ και 
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Οοξρτσγόμ και ςξ απξταρίζξμ ϊογαμξ, δηλαδή 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 

 

6.9.4 Δμρςάρειπ πξσ σπξβάλλξμςαι για ξπξιξσρδήπξςε άλλξσπ λϊγξσπ, εκςϊπ απϊ ςξσπ 

ποξαματεοϊµεμξσπ, δε γίμξμςαι δεκςέπ. 

 

6.9.5 Ζ ρυεςική απϊταρη επί ςηπ εμρςάρεχπ κξιμξπξιείςαι ρςξσπ εμιρςάµεμξσπ υχοίπ σπαίςια 

καθσρςέοηρη ςηπ Σπηοερίαπ. Ξι εμιρςάµεμξι λαµβάμξσμ πλήοη γμόρη ςηπ ρυεςικήπ 

απϊταρηπ, µεςά ςημ κξιμξπξίηρη ςξσ ρόµαςϊπ ςηπ ρε ασςξϋπ, απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, 

µε τοξμςίδα ςξσπ. 

 

6.9.6 Ξ Αμάδξυξπ µπξοεί καςά ςχμ απξτάρεχμ πξσ επιβάλλξσμ ρε βάοξπ ςξσ κσοόρειπ δσμάµει 

ςχμ άοθοχμ 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 ςξσ Ο.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, δηλαδή ξ 

Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, ϋρςεοα απϊ 

γμχµξδϊςηρη ςξσ αοµϊδιξσ ρσλλξγικξϋ ξογάμξσ, δηλαδή ςημ Δπιςοξπή Ανιξλξ ́γηρηπ 

Δμρςα ́ρεχμ και Οοξρτσγόμ. 

 

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

ποξρτσγή. 

 

6.9.7 Για ςξ παοαδεκςϊ ςηπ άρκηρηπ έμρςαρηπ, ρϋµτχμα µε ςιπ παοαγοάτξσπ 1 και 2 ςξσ 

άοθοξσ 15 ςξσ Ο.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. ξ παοάβξλξ απξςελεί δηµϊριξ έρξδξ 

και καςαυχοείςαι ρςξμ κχδικϊ αοιθµϊ ερϊδξσ (Ι.Α.Δ.) 3741 (“παοάβξλα απϊ κάθε αιςία”). 

 

6.9.8 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 Ρϋµβαρηπ, 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 

(Τ.Δ.Ι. Α’ 173/2010). 

 
 

7. ΔΟΘΚΞΓΖ ΟΠΞΛΖΗΔΣΖ 
 

7.1. Ζ επιλξγή ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίμει με κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ ςη υαμηλϊςεοη ποξρτξοά αμά 

Οϊλη και είδξπ κασρίμξσ (αμά cpv), δηλ. ςξ μεγαλϋςεοξ  πξρξρςϊ (%) παοευϊμεμηπ 

έκπςχρηπ ρςη μϊμιμα διαμξοτξϋμεμη, ςημ ημέοα παοάδξρηπ, μέρη ςιμή λιαμικήπ πόληρηπ 

ςχμ κασρίμχμ, ρςημ Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα Μ. Ιαβάλαπ, ϊπχπ ασςή θα ποξκϋπςει απϊ ςξ 

εκάρςξςε εκδιδϊμεμξ δελςίξ πιρςξπξίηρηπ ςιμόμ ςξσ αομξδίξσ μήμαςξπ Δμπξοίξσ ςηπ 

Οεοιτέοειαπ Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ & Ηοάκηπ. 
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7.2. Ξι διαγχμιζϊμεμξι έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα σπξβάλξσμ ποξρτξοέπ , για ςξ ρϋμξλξ ςχμ ειδόμ 

κασρίμχμ, ή αμά είδξπ / cpv (π.υ. μϊμξ για αμϊλσβδη βεμζίμη). 

 

7.3. α απξςελέρμαςα κάθε ρςαδίξσ ςξσ διαγχμιρμξϋ, ρςα ξπξία δεμ παοίρςαμςαι εκποϊρχπξι 

ςχμ σπξφητίχμ, θα κξιμξπξιηθξϋμ εγγοάτχπ ρε ϊλξσπ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ.  

 

 
8. ΙΑΑΠΘΡΖ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 
 

8.1 Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ θα ποξβεί ρςη ρϋμαφη ςηπ Ρϋμβαρηπ, 

μεςά απϊ ποϊρκληρη ποξπ ςξμ Οοξμηθεσςή για ςημ σπξγοατή ςηπ Ρϋμβαρηπ, ατξϋ 

ποξηγξσμέμχπ κξιμξπξιηθεί η απϊταρη ρςξσπ λξιπξϋπ διαγχμιζϊμεμξσπ και παοέλθξσμ 

ξι ποξθερμίεπ πξσ ξοίζξμςαι ρςξ Μ. 2522/1997, για ςημ άρκηρη ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ 

ποξρχοιμήπ ποξρςαρίαπ ςχμ διαγχμιζξμέμχμ. Ζ εμ λϊγχ αμακξίμχρη πεοιλαμβάμει 

ςξσλάυιρςξμ ςα παοακάςχ ρςξιυεία: 

 ξ ποξπ ποξµήθεια είδξπ, 

 ημ Σπηοερία για ςημ ξπξία ποξξοίζεςαι, 

 ξ ποξρτεοϊμεμξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ, 

 η ρσμτχμία ςηπ καςακϋοχρηπ με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ διακήοσνηπ και ςηπ ποϊρκληρηπ, 

καθόπ και ςξ ρυέδιξ ςηπ Ρϋμβαρηπ, 

 α ρςξιυεία ςηπ απϊταρηπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ για ςημ καςακϋοχρη ςξσ 

διαγχμιρμξϋ,  

 ημ ποξθερμία σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 

8.2 Ρςημ πεοίπςχρη πξσ η ποξκηοσρρϊμεμη ποξμήθεια καςακσοχθεί ρε Έμχρη  Ρϋμποανη, η 

Αμαθέςξσρα Αουή δϋμαςαι μα ζηςήρει απϊ ςημ Έμχρη μα ρσρςήρει Ιξιμξποανία.  

 

8.3 Ξ Οοξμηθεσςήπ καλείςαι μα σπξγοάφει Ρϋμβαρη με ςημ Αμαθέςξσρα Αουή πξσ θα 

βαρίζεςαι ρςημ απϊταρη αμάθερηπ ςηπ ποξμήθειαπ σγοόμ κασρίμχμ και ρςξσπ ϊοξσπ ςηπ 

παοξϋραπ Διακήοσνηπ, ρϋμτχμα με ςξ επιρσμαπςϊμεμξ ρςημ παοξϋρα χπ Σπϊδειγμα Θ 

«Ρυέδιξ Ρϋμβαρηπ». 

 

8.4 Ξ Οοξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα ποξρέλθει ρε δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ ημεοξμημία 

κξιμξπξίηρηπ ςηπ αμακξίμχρηπ ποξρκξμίζξμςαπ ςασςϊυοξμα και ςημ Δγγσηςική Δπιρςξλή 

Ιαλήπ Δκςέλερηπ, πξρξϋ ίρξσ με ςξ 10% επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ (ςξ πξρϊ πξσ αμαλξγεί 

ρςημ Οεοιτεοειακή εμϊςηςα ή ςημ Οϊλη) για ςημ ξπξία γίμεςαι η ποξρτξοά υχοίπ ςξ 

Τ.Ο.Α..  

 
8.5 Ρε πεοίπςχρη μη επιθσμίαπ ή αδσμαμίαπ ςξσ αουικόπ επιλεγέμςξπ Αμαδϊυξσ μα ρσμάφει 

Ρϋμβαρη ςϊςε ασςϊπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊµεμα ρςξ άοθοξ 34 ςξσ 

Ο.∆. 118/2007. 

 
8.6 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. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ 

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

καλήπ εκςέλερηπ μπξοεί μα καςαςεθεί ρςξμ αμςαπξκοιςή ςηπ οάπεζαπ ςηπ Δλλάδξπ ρςξ 

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

καςάθερη και απξδξυή ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ. 

 
8.7 Ζ σπξγοατείρα δημϊρια Ρϋμβαρη έυει ιρυϋ απϊ ςημ ημεοξμημία σπξγοατήπ ςηπ μέυοι 

31.12.2014.  
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8.8 Δμδεικςικϊ κείμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ επιρσμάπςεςαι ρςη Διακήοσνη (ΛΔΠΞΡ Γ΄ - 

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ). Ιαςά ςημ σπξγοατή ςηπ Ρϋμβαρηπ, δε υχοεί ξπξιαδήπξςε 

διαποαγμάςεσρη, ξϋςε καθ’ ξιξμδήπξςε ςοϊπξ ςοξπξπξίηρη ή ρσμπλήοχρη ςηπ 

ποξρτξοάπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

8.9 Ρε αμςικειμεμικα ́ δικαιξλξγημε ́μεπ πεοιπςχ ́ρειπ, ετξ́ρξμ ρσμτχμη ́ρξσμ ποξπ ςξσ ́ςξ και 

ςα δσ ́ξ ρσμβαλλξ ́μεμα με ́οη και σπξ ́ ςημ ποξσ ̈ πξ́θερη ξ ́ςι η ςοξπξπξι ́ηρη ποξβλε ́πεςαι 

απξ́ 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. 

 

8.10 Ζ ρσ ́μβαρη θεχοει ́ςαι ξ ́ςι εκςελε ́ρςηκε ξ́ςαμ:  

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

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

Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ χπ αρήμαμςξ. 

 Δκδϊθηκαμ ςα ποχςϊκξλλα παοάδξρηπ-παοαλαβήπ µε ςα ξπξία πιρςξπξιείςαι η 

ξοιρςική και πξιξςική παοαλαβή ςχμ σγοόμ κασρίμχμ.  

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

ςσυξ́μ 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. 

 

8.11 ξ κείμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ καςιρυϋει κάθε άλλξσ κειμέμξσ ρςξ ξπξίξ ςξϋςξ ρςηοίζεςαι, 

ϊπχπ ποξρτξοά, Διακήοσνη και απϊταρη καςακϋοχρηπ ή αμάθερηπ, εκςϊπ 

καςάδηλχμ ρταλμάςχμ ή παοαδοξμόμ. 

 

9. ΙΣΠΩΡΔΘΡ 
 

9.1 Ξ Αμάδξυξπ πξσ δεμ ποξρέουεςαι μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ ςξσ ξοίρςηκε για μα σπξγοάφει ςη 

ρυεςική Ρϋμβαρη, 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 Οοξρτξοόμ. 

 

9.2 Λε ςημ ίδια διαδικαρι ́α, ξ Αμάδξυξπ κηοσ ́ρρεςαι σπξυοεχςικα ́ ε ́κπςχςξπ απξ ́ ςη ρσ ́μβαρη και απξ ́ 

κάθε δικαι ́χμα ́ ςξσ πξσ απξοοε ́ει απ ’ ασςη ́, ετξ́ρξμ δεμ ποαγµαςξπξίηρε ςημ ποξµήθεια και 

παοάδξρη ή αμςικαςάρςαρη ςχμ ειδόμ με ́ρα ρςξ ρσμβαςικξ ́ υοξ ́μξ πξσ ςξσ δξ ́θηκε, ρσ ́μτχμα με 

ξ́ρα ποξβλε ́πξμςαι ρςξ α ́οθοξ 26 ςξσ Ι.Ο.∆. 118/2007. Για κάθε γεμικά παοάβαρη απϊ ςξμ 

Οοξμηθεσςή, ςχμ ϊοχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ (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 Οαοαλαβήπ, επιβάλλξμςαι κσοόρειπ 

πξσ διαλαμβάμξμςαι απϊ ςξ Ο.Δ. 118/2007, δηλαδή η ρϋρςαρη, ποϊρςιμξ, κήοσνη εκπςόςξσ απϊ 

ςη Ρϋμβαρη. 

 

9.3 Ρςξμ Αμάδξυξ πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη ή Ρϋμβαρη, επιβάλλξμςαι, με 

απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, ϋρςεοα 

απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ Οαοαλαβήπ και Ιαλήπ Έκςέλερηπ ή Δπιςοξπήπ 

Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ, η ξπξία σπξυοεχςικά καλεί ςξμ 

εμδιατεοϊμεμξ ποξπ παοξυή ενηγήρεχμ αθοξιρςικά ή διαζεσκςικά, ξι παοακάςχ κσοόρειπ: 
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α. Ιαςάπςχρη ξλική ή μεοική ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ ή καλήπ εκςέλερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, 

καςά πεοίπςχρη. 

β. Οοξμήθεια ςχμ σγοόμ κασρίμχμ ρε βάοξπ ςξσ έκπςχςξσ Οοξμηθεσςή είςε απϊ ςξσπ 

σπξλξίπξσπ Οοξμηθεσςέπ 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 Ο.Δ. 118/2007. Ιάθε άμερη ή έμμερη ποξκαλξϋμεμη 

ζημία ςξσ Δημξρίξσ ή ςσυϊμ διατξοά πξσ θα ποξκϋφει, καςαλξγίζεςαι ρε βάοξπ ςξσ 

εκπςόςξσ Οοξμηθεσςή. Ξ καςαλξγιρµϊπ ασςϊπ γίμεςαι ακϊµη και ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ 

ποαγµαςξπξιείςαι μέα σλξπξίηρη ποξµήθειαπ ςχμ σγοόμ κασρίμχμ, καςά ςα παοαπάμχ 

ξοιζϊµεμα. Ρςημ 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. Οοξρχοιμϊπ ή ξοιρςικϊπ απξκλειρµϊπ ςξσ ποξµηθεσςή απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξµηθειόμ 

ςχμ τξοέχμ πξσ εµπίπςξσμ ρςξ πεδίξ εταοµξγήπ ςξσ Μ. 2286/1995. Ξ απξκλειρµϊπ, ρε 

ξπξιαδήπξςε πεοίπςχρη, επιβάλλεςαι µϊμξ µε απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Αμάπςσνηπ, ϋρςεοα 

απϊ γμχµξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπήπ Οξλιςικήπ Οοξγοαµµαςιρµξϋ Οοξµηθειόμ, η ξπξία 

σπξυοεχςικά καλεί ςξμ εμδιατεοϊµεμξ για παοξυή ενηγήρεχμ και µεςά απϊ αιςιξλξγηµέμη 

ειρήγηρη ςξσ τξοέα πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρµϊ. 

δ. Ιαςαλξγιρμϊπ ρςξμ ποξμηθεσςή πξρξϋ ίρξσ με ςξ 10% ςηπ ανίαπ ςχμ σγοόμ κασρίμχμ για 

ςα ξπξία κηοϋυθηκε έκπςχςξπ ϊςαμ ςξσ δϊθηκε ςξ δικαίχμα μα παοαδόρει ςα εμ λϊγχ 

ποξψϊμςα μέυοι ςημ ποξηγξϋμεμη ςηπ ημεοξμημίαπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, αμενάοςηςα 

εάμ ςελικά έκαμε ή ϊυι υοήρη ςξσ δικαιόμαςξπ ασςξϋ. Ρε πεοίπςχρη πξσ η ποξμήθεια σλικξϋ 

ρε βάοξπ εκπςόςξσ ποξμηθεσςή γίμεςαι με ςοξπξπξίηρη ϊοχμ ή ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ 

ςηπ καςακϋοχρηπ ςηπ αμάθερηπ ή ςηπ ρϋμβαρηπ απϊ ςιπ ξπξίεπ κηοϋυθηκε έκπςχςξπ καςά 

πεοίπςχρη, καςά ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ διατέοξμςξπ ρε βάοξπ ςξσ, λαμβάμεςαι σπϊφη η 

διατξοά πξσ ςσυϊμ ποξκϋπςει απϊ ςημ ςοξπξπξίηρη ςχμ ρυεςικόμ ϊοχμ ή ςευμικόμ 

ποξδιαγοατόμ, η ξπξία ρσμφητίζεςαι με ςξ ποξπ καςαλξγιρμϊ πξρϊ. 

 

9.4 Ξ Οοξμηθεσςήπ δεμ κηοσ ́ρρεςαι ε ́κπςχςξπ απξ ́ ςημ καςακσ ́οχρη η ́ ςη ρσ ́μβαρη ξ́ςαμ: 

α. Ζ ρσ ́μβαρη δεμ σπξγοα ́τηκε η ́ ςα καϋριμα δεμ παοαδϊθηκαμ η ́ αμςικαςαρςα ́θηκαμ με 

εσθσ ́μη ςχμ Σπηοεριόμ.  

β. Ρσμςοε ́υξσμ λξ ́γξι αμχςε ́οαπ βι ́απ.  

 

9.5 Ρε πεοι ́πςχρη αμχςε ́οαπ βι ́απ, η απξ ́δεινη ςηπ ξπξι ́απ βαοσ ́μει εν ξλξκλη ́οξσ ςξμ Οοξμηθεσςή, αμ 

δεμ κάμει γμχρςξ ́ με ε ́γγοατξ ρςημ Σπηοερία, ςα πεοιρςαςικα ́ πξσ μα απξδεικμσ ́ξσμ ςημ αμχ ́ςεοη 

βία με ́ρα ρε είκξρι μέοεπ (20/μεοξ) απξ́ ςξ́ςε πξσ ρσμε ́βηραμ και ςα ξπξι ́α ει ́υαμ χπ ρσμε ́πεια ςημ 

αδσμαμι ́α ςξσ Οοξμηθεσςή για ςημ ξλικη ́ η ́ μεοικη ́ εκςε ́λερη ςηπ ρσ ́μβαρηπ πξσ αμε ́λαβε, δεμ ε ́υει 

δικαίχμα μα επικαλερςει ́ ςημ αμχ ́ςεοη βι ́α και ςα μξ ́μιμα δικαιχ ́μαςα ́ ςξσ πξσ ποξκσ ́πςξσμ απξ ́ 

ασςη ́.  

 

9.6 α ποϊρςιμα, ξι καςαλξγιρμξί και κάθε άλλη απαίςηρη ςξσ Δημξρίξσ ή ςχμ τξοέχμ καςά ςξσ 

Οοξμηθεσςή θα κοαςξϋμςαι απϊ ςξ λξγαοιαρμϊ ςξσ Οοξμηθεσςή ρςξ τξοέα, θα βεβαιξϋμςαι χπ 

Δημϊριξ έρξδξ και θα ειρποάςςξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ πεοί Δημξρίχμ Δρϊδχμ. Ρε 

πεοίπςχρη Έμχρηπ Οοξρόπχμ ςξ ποϊρςιμξ επιβάλλεςαι αμαλξγικά ρε ϊλα ςα μέλη ςηπ Έμχρηπ. 

 

10 ΔΙΟΠΞΡΩΟΖΡΖ ΞΣ ΑΜΑΔΞΥΞΣ 

 

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

Ρϋμβαρη, 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 Ρϋμβαρη. Δπιπλέξμ, 



 

39 
 

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. 

10.2 Ξ Δκποϊρχπξπ και ξ Αμαπληοχςήπ Δκποϊρχπξπ ςξσ Αμαδϊυξσ είμαι, μεςανϋ άλλχμ, 

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

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

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

παοακξλξϋθηρη και ςξμ έλεγυξ ϊογαμα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ.  

 

 

11 ΚΣΡΖ ΡΣΛΒΑΡΖΡ – ΙΑΑΓΓΔΚΘΑ 

 
11.1  H ρϋμβαρη λϋεςαι ασςξδίκαια ρε πεοίπςχρη πξσ ξ Οοξμηθεσςήπ: 

 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 ποξμήθειαπ σγοόμ 

κασρίμχμ. 

 ξ Οοξμηθεσςήπ δεμ σλξπξιεί ςημ ποξμήθεια με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοίζεςαι ρςη Ρϋμβαρη, παοά 

ςιπ ποξπ ςξϋςξ επαμειλημμέμεπ ξυλήρειπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

 ξ Οοξμηθεσςήπ εκυχοεί ςη Ρϋμβαρη ή αμαθέςει εογαρίεπ σπεογξλαβικά υχοίπ ςημ άδεια 

ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

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

ςξσ επαγγέλμαςϊπ ςξσ. 

 

11.2 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 Οοξμηθεσςήπ 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. 

 

11.3 α απξςελέρμαςα ςηπ καςαγγελίαπ επέουξμςαι απϊ ςημ πεοιέλεσρη ρςξμ Οοξμηθεσςή 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. 

 

11.4 Λε ςημ απϊταρη κήοσνηπ ποξμηθεσςή εκπςόςξσ απϊ ςη ρϋμβαρη παοέυεςαι ρ’ ασςϊμ η 

δσμαςϊςηςα μα παοαδόρει ςα καϋριμα μέυοι ςημ ποξηγξϋμεμη ςηπ ημεοξμημίαπ ςξσ 

διαγχμιρμξϋ πξσ διεμεογείςαι ειπ βάοξπ ςξσ, επιβάλλεςαι ρσμξλικά ποϊρςιμξ για 

εκποϊθερμη παοάδξρη ίρξ με πξρξρςϊ 10% ςηπ ρσμβαςικήπ ςιμήπ, αμενάοςηςα απϊ ςημ 

ημεοξμημία παοάδξρηπ μέρα ρςξ παοευϊμεμξ υοξμικϊ διάρςημα. Δάμ ξ έκπςχςξπ παοαδόρει 

ςα καϋριμα, ξ διαγχμιρμϊπ ή ςα απξςελέρμαςα ασςξϋ, μαςαιόμξμςαι, με απϊταρη ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ ϋρςεοα απϊ ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςχμ κασρίμχμ. 

 

11.5 ξ ρσμςξμϊςεοξ δσμαςϊ μεςά ςημ καςαγγελία ςηπ Ρϋμβαρηπ, η Αμαθέςξσρα Αουή βεβαιόμει 



 

40 
 

ςημ ανία ςξσ παοαρυεθέμςξπ μέοξσπ ςηπ ποξμήθειαπ, καθόπ και κάθε ξτειλή έμαμςι ςξσ 

Οοξμηθεσςή καςά ςημ ημεοξμημία καςαγγελίαπ. Ζ Αμαθέςξσρα Αουή αμαρςέλλει ςημ 

καςαβξλή ξπξιξσδήπξςε πξρξϋ πληοχςέξσ ρϋμτχμα με ςημ Ρϋμβαρη ποξπ ςξμ Οοξμηθεσςή 

μέυοιπ εκκαθαοίρεχπ ςχμ μεςανϋ ςξσπ σπξυοεόρεχμ και ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ 

καςαπίπςξσμ.  

 

11.6 Πηςά ρσμτχμείςαι μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ και ςξσ Οοξμηθεσςή ϊςι – ρε κάθε 

πεοίπςχρη – ξ Οοξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει πλήοχπ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, 

λϊγχ σπαίςιαπ και απξδεδειγμέμηπ ρσμπεοιτξοάπ ςηπ 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. 

 

12 ΟΞΘΜΘΙΔΡ ΠΖΠΔΡ 

 

12.1. Ζ παοάδξρη και η παοαλαβή ςχμ ειδόμ θα γίμει ρϋμτχμα με ςξ υοξμξδιάγοαμμα 

σλξπξίηρηπ ςηπ ποξμήθειαπ σγοόμ κασρίμχμ, ϊπχπ ασςϊ θα καθξοιρθεί ρςη ρυεςική 

Ρϋμβαρη.  

 

12.2. Ρε πεοιπςόρειπ καθσρςεοήρεχμ χπ ποξπ ςιπ ρσμτχμημέμεπ ημεοξμημίεπ παοάδξρηπ ςχμ 

ποξμηθεσξμέμχμ ειδόμ με σπαιςιϊςηςα ςξσ Οοξμηθεσςή, επιβάλλξμςαι εκςϊπ ςχμ ςσυϊμ 

ποξβλεπξμέμχμ, καςά πεοίπςχρη, κσοόρεχμ και ποϊρςιμξ ρϋμτχμα με ςα παοακάςχ: 

α. Για καθσρςέοηρη πξσ πεοιξοίζεςαι ρε υοξμικϊ διάρςημα πξσ δεμ σπεοβαίμει ςξ 1/4 ςξσ 
μέγιρςξσ ποξβλεπϊμεμξσ, απϊ ςξ άοθοξ 26 Ο.Δ. 118/07, υοϊμξσ παοάςαρηπ, πξρξρςϊ 1% 
επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

β. Για καθσρςέοηρη πξσ πεοιξοίζεςαι ρε υοξμικϊ διάρςημα απϊ 1/4 μέυοι ςξ 1/2 ςξσ 
μέγιρςξσ ποξβλεπϊμεμξσ απϊ ςξ άοθοξ 26 ςξσ παοϊμςξπ υοϊμξσ παοάςαρηπ, πξρξρςϊ 3% επί 
ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

Δάμ καςά ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ υοϊμξσ παοάςαρηπ, ςχμ πεοιπςόρεχμ α και β ποξκϋπςει 
κλάρμα ημέοαπ, θεχοείςαι ξλϊκληοη μέοα. 

γ. Για καθσρςέοηρη πξσ σπεοβαίμει ςξ παοαπάμχ 1/2 πξρξρςϊ 5% επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ 
ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

 
 

12.3. Ξι πξιμικέπ οήςοεπ δεμ επιβάλλξμςαι και η έκπςχρη δεμ επέουεςαι αμ ξ Οοξμηθεσςήπ 

απξδείνει ϊςι η καθσρςέοηρη ξτείλεςαι ρε αμόςεοη βία ή ρε σπαιςιϊςηςα ςηπ Αμαθέςξσραπ 

Αουήπ. 

 

12.4. α παοαπάμχ, καςά πεοίπςχρη, πξρξρςά ποξρςίμχμ σπξλξγίζξμςαι ρςη ρσμβαςική ανία ςξσ 

ποξψϊμςξπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα, υχοίπ ςξ Τ.Ο.Α. 

 

12.5. Αμ ξ ποξμηθεσςήπ καθσρςεοήρει ςημ παοάδξρη ςχμ ειδόμ πάμχ απϊ έμα μήμα χπ ποξπ ςη 

ρσμτχμημέμη ημεοξμημία παοάδξρηπ, η Αμαθέςξσρα Αουή έυει ςξ δικαίχμα μα καςαγγείλει 

ςη Ρϋμβαρη και μα κηοϋνει έκπςχςξ ςξμ ποξμηθεσςή για ςξ ρϋμξλξ ςηπ ποξμήθειαπ. 

 

12.6. Ξι οήςοεπ καθσρςέοηρηπ ςχμ παοαδϊρεχμ θα πεοιέυξμςαι ρςη Ρϋμβαρη, θα επιβάλλξμςαι με 

απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπήπ Οαοαλαβήπ και 
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θα παοακοαςξϋμςαι απϊ ςημ επξμέμη πληοχμή ςξσ Οοξμηθεσςή. 

 

12.7. Ρε πεοίπςχρη Έμχρηπ/ Ιξιμξποανίαπ ξι χπ αμχςέοχ πξιμικέπ οήςοεπ και ςϊκξι επιβάλλξμςαι 

αμαλξγικά ρε ϊλα ςα μέλη ςηπ Έμχρηπ/ Ιξιμξποανίαπ 

 

13 ΞΠΞΘ ΟΚΖΠΩΛΖΡ 

 
13.1 Ζ πληοχμή ςηπ ανίαπ ςχμ σγοόμ κασρίμχμ ρςξμ Οοξμηθεσςή θα γίμεςαι ςμημαςικά μεςά ςημ 

ξοιρςική, πξιξςική και πξρξςική παοαλαβή ςχμ παοαδξθέμςχμ κασρίμχμ απϊ ςημ Δπιςοξπή 

Οαοαλαβήπ κάθε Σπηοερίαπ, πξσ θα εκςελεί ςη ρσγκεκοιμέμη ποξμήθεια. Απαιςξϋμεμα 

δικαιξλξγηςικά για ςημ πληοχμή ςξσ Οοξμηθεσςή είμαι: 

 

α) ιμξλϊγιξ Οόληρηπ (ςξ ξπξίξ θα καςαςίθεςαι ρςημ αομϊδια Σπηοερία με μέοιμμα ςξσ 

Οοξμηθεσςή) θεχοημέμξ για ςημ καμξμικϊςηςα ςηπ ςιμήπ απϊ ςξ αομϊδιξ μήμα Δμπξοίξσ 

& ξσοιρμξϋ ςηπ ξικείαπ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ, 

β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ, και,  

γ) Οοχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ πξιξςικήπ και πξρξςικήπ παοαλαβήπ ςχμ κασρίμχμ. 

 

13.2 Ρημειόμεςαι ϊςι η ενϊτληρη ςχμ ςιμξλξγίχμ θα γίμεςαι  μέρχ παγίαπ εμςξλήπ   για ϊλεπ ςιπ 

Οσοξρβερςικέπ Σπηοερίεπ Μ.Ιαβάλαπ  , με ςη διαδικαρία πληοχμήπ Δημϊριξσ Κξγιρςικξϋ. 

 
Ξ  αμάδξυξπ  επιβαοϋμεςαι με κάθε μϊμιμη αρταλιρςική ειρτξοά και κοάςηρη σπέο Μξμικόμ 

Οοξρόπχμ ή άλλχμ Ξογαμιρμόμ για ςιπ Οσοξρβερςικέπ Σπηοερίεπ Μ.Ιαβάλαπ . Διδικϊςεοα, 

ρςημ καθαοή ανία ποξ Τ.Ο.Α. επιβάλλξμςαι ξι παοακάςχ κοαςήρειπ:  

  3% σπέο Λ..Ο.Σ 

  0,60%  υαοςϊρημξ Δημξρίξσ 

  0,012 %  Ξ.Γ.Α υαοςξρήμξσ  

13.3  Ρςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ ανίαπ ςχμ κασρίμχμ, γίμεςαι παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 1%, 

ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Άοθοξσ 24 ςξσ Μ. 2198/94 (ΤΔΙ Α’ 43/ 1994), και βαοϋμει ςξμ 

Αμάδξυξ. Ρημειόμεςαι ϊςι η αμχςέοχ παοακοάςηρη ατξοά ποξκαςαβξλή τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 

και ρσμφητίζεςαι καςά ςημ εςήρια τξοξλξγική δήλχρη ςξσ Οοξμηθεσςή. 

 

Δπίρηπ, καςά ςημ ποόςη πληοχμή παοακοαςείςαι πξρϊ ϋφξσπ 0,10% επί ςηπ ρσμξλικήπ 
καθαοήπ ρσμβαςικήπ ανίαπ σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 
(Άοθοξ 4 Μ. 4013/2011),3%  υαοςϊρημξ και 20 % ΞΓΑ υαοςξρήμξσ . 

 

 
13.4 Ξ Τ.Ο.Α. 23% ςημ βαοϋμει  ςημ εμδιατεοϊμεμη Σπηοερία . 

 

13.5 Ζ δαπάμη βαοϋμει ςημ πίρςχρη ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςξσ Σπξσογείξσ Οοξρςαρίαπ ςξσ 

Οξλίςη έςξσπ 2014 χπ ακξλξϋθχπ: 

 

14 ΔΘΔΘΙΔΡ ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ ΟΠΞΛΖΗΔΣΖ 

 

14.1 Ξ Οοξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋµβαρηπ μα ακξλξσθεί πιρςά ςιπ ξδηγίεπ 

και ςιπ σπξδείνειπ ςχμ Σπηοεριόμ.  

ΔΘΔΘΙOΡ 

ΤΞΠΔΑΡ 

Ι.Α.Δ. ΑΣΝΩΜ ΑΠΘΗΛΞΡ ΑΜΑΚΖΦΖΡ ΡΞ ΒΘΒΚΘΞ ΔΓΙΠΘΡΔΩΜ & 

ΔΜΞΚΩΜ ΟΚΖΠΩΛΩΜ ΖΡ Σ.Δ.Δ. ΣΟΞΣΠΓΔΘΞΣ 

ΟΠΞΡΑΡΘΑΡ ΞΣ ΟΞΚΘΖ 

43/120 1511 19098 
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14.2 Ξ Οοξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα παοέυει ρςιπ Σπηοερίεπ ξπξιερδήπξςε αματξοέπ και 

πληοξτξοίεπ ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικά µε ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋµβαρηπ.  

 

14.3 Ξ Οοξμηθεσςήπ οηςά εσθϋμεςαι για κάθε εμέογεια σπαλλήλχμ ςξσ, ςσυϊμ ρσµβξϋλχμ ή 

αμςιποξρόπχμ ή ποξρςηθέμςχμ ασςξϋ, ρσµπεοιλαµβαμξµέμξσ αμεναιοέςχπ ξπξιξσδήπξςε, 

πξσ θα υοηριµξπξιηθεί απϊ ασςϊμ για ςημ εκπλήοχρη ςχμ σπξυοεόρεχμ πξσ αμαλαµβάμει 

καθόπ και για ςιπ ςσυϊμ παοεπϊµεμεπ σπξυοεόρειπ.  

 

14.4 Ξ Οοξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα ρσμεογαρςεί µε ξπξιαδήπξςε Σπηοερία ή και κάθε ςοίςξ, µε 

ςξμ ςοϊπξ πξσ θα ςξσ σπξδειυθεί.  

 
14.5 Ξ Οοξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα ειδξπξιεί ςιπ Σπηοερίεπ, ςξ υόοξ σπξδξυήπ ςχμ κασρίμχμ και 

ςημ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ, για ςημ ημέοα και όοα πξσ ποξςίθεςαι μα παοαδόρει ςα καϋριμα. 

 
14.6 Ξ Οοξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλίρει ςημ έγκαιοη και άοιρςηπ πξιϊςηςαπ ποξµήθεια 

ςχμ κασρίµχμ, πξσ ρσμιρςξϋμ ςξ αμςικείµεμξ ςηπ παοξϋραπ ρϋµβαρηπ.  

 
14.7 Ξ Οοξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα εγγσηθεί ϊςι ςα ποξρτεοϊμεμα καϋριμα είμαι αοίρςηπ 

πξιϊςηςαπ, ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ρυεςικέπ ποξδιαγοατέπ ςξσ Σπξσογείξσ Αμάπςσνηπ 

και ςχμ επιρήμχμ κοαςικόμ τξοέχμ, ϊςι έυξσμ ςιπ ιδιϊςηςεπ και ςα υαοακςηοιρςικά πξσ 

ποξβλέπξσμ ξι ϊοξι ασςξί, ϊςι είμαι απαλλαγμέμα απϊ νέμα ρόμαςα, ποξρμίνειπ κ.λ.π. και ϊςι 

είμαι καςάλληλα απϊ κάθε πλεσοά για ςη υοήρη για ςημ ξπξία ςα ποξξοίζξσμ ξι Σπηοερίεπ. 

Δπιπλέξμ, ϊςι ςα ποξρτεοϊμεμα είδη θα πληοξϋμ ςη ρυεςική μξµξθερία πεοί  εµπξοίαπ, 

αρτάλειαπ, µεςατξοάπ, απξθήκεσρηπ και ςσπξπξίηρηπ κασρίµχμ– πεςοελαιξειδόμ 

 
14.8 Ξ Οοξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα αματέοει ςη υόοα ποξέλεσρηπ ςξσ κασρίμξσ πξσ ποξρτέοει, 

δηλαδή ποέπει μα δηλόμει ςξ εογξρςάριξ, ρςξ ξπξίξ γίμεςαι η διϋλιρη και επενεογαρία ςξσ 

κασρίμξσ, καθόπ και ξ ςϊπξπ εγκαςάρςαρήπ ςξσ. Λεςά ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ δεμ 

επιςοέπεςαι η αλλαγή ςξσ εογξρςαρίξσ πξσ δηλόθηκε με ςημ ποξρτξοά και με βάρη ςημ 

ξπξία έγιμε η καςακϋοχρη. Ρε πεοιπςόρειπ αμχςέοαπ βίαπ και μεςά απϊ γμόμη ςηπ Δπιςοξπήπ 

ανιξλϊγηρηπ, μπξοεί μα εγκοιθεί η αλλαγή ςξσ εογξρςαρίξσ με απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ 

Αουήπ. 

 

14.9 Ιάθε Σπηοερία διαςηοεί ϊλα ςα δικαιόμαςα, ςα ξπξία θα αρκήρει ϊςαμ διαπιρςόρει ϊςι 

παοαβιάζξμςαι ξι παοαπάμχ διαβεβαιόρειπ ςξσ ποξμηθεσςή. Ξ ποξμηθεσςήπ έυει ςημ 

σπξυοέχρη μ’ αμςικαςαρςήρει, ϋρςεοα απϊ αίςηρη ςηπ εκάρςξςε Σπηοερίαπ κάθε πξρϊςηςα 

κασρίμξσ πξσ ποξμήθεσρε, μέρα ρε πέμςε (5) εογάριμεπ ημέοεπ, ατϊςξσ διαπιρςχθεί 

παοάβαρη ςχμ παοαπάμχ διαβεβαιόρεχμ. Απαοαίςηςη ποξωπϊθερη είμαι πχπ ςξ μέγιρςξ 

πξρξρςϊ κασρίμξσ πξσ ποέπει μα αμςικαςαρςαθεί δεμ θα σπεοβαίμει ςξ 5% ςηπ αμαλητθείρηπ 

ποξμήθειαπ. 

 
14.10 Ξι δαπάμεπ επιρςοξτήπ ρςξμ ποξμηθεσςή ςχμ ακαςάλληλχμ κασρίμχμ και απξρςξλήπ ρςιπ 

Σπηοερίεπ ςχμ μέχμ ρε αμςικαςάρςαρη ςχμ ακαςάλληλχμ, θα βαοϋμξσμ ςξμ ποξμηθεσςή. 

 
14.11 Δτϊρξμ απϊ ςη υοήρη ςξσ ακαςάλληλξσ κασρίμξσ επήλθε τθξοά ρε εγκαςαρςάρειπ, είςε ρςα 

ξυήμαςα ςχμ  Οσοξρβερςικόμ Σπηοεριόμ , ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋμςαι μα αμαλάβει ϊλεπ ςιπ 

δαπάμεπ απξκαςάρςαρηπ ςηπ βλάβηπ πξσ ποξνέμηρε απϊ ςξ ακαςάλληλξ ποξψϊμ. Δπιπλέξμ, 

καςά ςημ κοίρη ςηπ Δπιςοξπήπ Οαοαλαβήπ ςηπ εμ λϊγχ Σπηοερίαπ μπξοεί μα ςξσ επιβληθεί 

ποϊρςιμξ, ςξ ξπξίξ ξτείλει μα καςαβάλει χπ απξζημίχρη για ςη βλάβη πξσ ποξκάλερε. Αμ ξ 

ποξμηθεσςήπ δεμ καςαβάλει ςξ ποϊρςιμξ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ, με ϊλεπ ςιπ μϊμιμεπ ρσμέπειεπ. 
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14.12 Αμ ξ ποξμηθεσςήπ καςαρςεί σπϊςοξπξπ με ςημ ποξμήθεια ακαςάλληλξσ κασρίμξσ, κηοϋρρεςαι 

έκπςχςξπ, με ϊλεπ ςιπ μϊμιμεπ ρσμέπειεπ. Δπιπλέξμ, ξτείλει μα λαµβάμει ϊλα ςα µέςοα, 

ποξκειµέμξσ μα απξτεσυθεί ςσυϊμ ζηµιά ή επίπςχρη ρςξ πεοιβάλλξμ ρςημ πεοιξυή και για ςξ 

διάρςηµα ϊπξσ ποαγµαςξπξιείςαι ξ ετξδιαρµϊπ ςξσ κασρίµξσ.  

 
14.13 Ρε πεοίπςχρη αθέςηρηπ απϊ ςξμ Οοξμηθεσςή ςηπ χπ άμχ σπξυοέχρήπ ςξσ, η Αμαθέςξσρα 

Αουή δικαιξϋςαι μα απαιςήρει ςημ απξκαςάρςαρη ςσυϊμ ζημίαπ ςηπ και ςημ παϋρη 

κξιμξπξίηρηπ ςχμ εμπιρςεσςικόμ πληοξτξοιόμ και ςημ παοάλειφή ςηπ ρςξ μέλλξμ. 

 
14.14 Ιαθ’ ϊλη ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, αλλά και μεςά ςη λήνη ή λϋρη ασςήπ, ξ 

Οοξμηθεσςήπ αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη μα ςηοήρει εμπιρςεσςικά πληοξτξοίεπ πξσ ςξσ 

δϊθηκαμ ή πξσ ξ ίδιξπ αμακάλσφε καςά ςημ σλξπξίηρη ςηπ Οοξμήθειαπ, ξϋςε κξιμξπξιεί 

ρςξιυεία, έγγοατα και πληοξτξοίεπ ςχμ ξπξίχμ λαμβάμει γμόρη ρε ρυέρη με ςη Ρϋμβαρη, 

σπξυοεξϋςαι δε μα μεοιμμά όρςε ςξ ποξρχπικϊ ςξσ και κάθε ρσμεογαζϊμεμξπ με ασςϊμ μα 

ςηοήρει ςημ χπ άμχ σπξυοέχρη.  

 
14.15 Ιαςά ςημ εκςέλερη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσπ ϊλα ςα ενξσριξδξςημέμα απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή 

ποϊρχπα ξτείλξσμ μα μημ αμακξιμόμξσμ ρε καμέμα, παοά μϊμξ ρςα ποϊρχπα πξσ 

δικαιξϋμςαι μα γμχοίζξσμ,πληοξτξοίεπ πξσ πεοιήλθαμ ρε ασςξϋπ και ατξοξϋμ ρε ςευμικά ή 

εμπξοικά ζηςήμαςα ή ςξσ Οοξμηθεσςή. 

 

15 ΠΞΟΞΡ ΟΑΠΑΙΞΚΞΣΗΖΡΖΡ – ΣΚΞΟΞΘΖΡΖΡ 

 

15.1 Ζ παοακξλξσ ́θηρη ςηπ σλξπξι ́ηρηπ ςηπ ποξμήθειαπ θα γι ́μεςαι απξ ́ ςημ αομϊδια Δπιςοξπη ́ 

Οαοαλαβήπ & Ιαλήπ Δκςέλερηπ Δογαριόμ κάθε Σπηοερίαπ. 

 

15.2 Ζ Δπιςοξπη ́ Οαοαλαβήπ & Ιαλήπ Δκςέλερηπ Δογαριόμ μπξοει ́ μα απεσθσ ́μεςαι και εγγοα ́τχπ 

ποξπ ςξμ Αμα ́δξυξ, δι ́μξμςαπ ρσγκεκοιμε ́μεπ ξδηγι ́επ και καςεσθσ ́μρειπ. 

 

15.3 Ξ Αμα ́δξυξπ έυει σπξυοε ́χρη μα λαμβάμει σπϊφη ςξσ ςιπ παοαςηοη ́ρειπ ςηπ Δπιςοξπη ́π επι ́ ςηπ 

παοξυη ́π ςχμ σπηοεριχ ́μ ςξσ. Ια ́θε ελα ́ςςχμα η ́ παοα ́λειφη πξσ γμχρςξπξιει ́ςαι εγγοα ́τχπ 

ρςξμ Αμα ́δξυξ ποε ́πει μα επαμξοθχ ́μεςαι απξ ́ ασςξ ́μ, με ́ρα ρε εσ ́λξγη ποξθερμι ́α πξσ ςα ́ρρεςαι 

ρςξ ρυεςικξ ́ ε ́γγοατξ. Ξ Αμα ́δξυξπ ε ́υει ςημ σπξυοε ́χρη μα επαμξοθχ ́μει για ςα ελαςςχ ́μαςα η ́ 

ςιπ παοαλει ́φειπ ςξσ καςα ́ ςημ παοξυη ́ ςηπ σπηοερι ́απ ςξσ με ́υοι ςη λη ́νη ςηπ ρσ ́μβαρηπ.  

 

 

 

16  ΔΙΥΩΠΖΡΔΘΡ – ΛΔΑΒΘΒΑΡΔΘΡ 

 
16.1   Ξ Οοξμηθεσςήπ δε δικαιξϋςαι μα μεςαβιβάρει ή μα εκυχοήρει ςη Ρϋμβαρη ή μέοξπ ασςήπ, 

υχοίπ ςημ έγγοατη ρσμαίμερη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Ιας’ εναίοερη ξ Οοξμηθεσςήπ 

δικαιξϋςαι μα εκυχοήρει, υχοίπ έγκοιρη, ςιπ απαιςήρειπ ςξσ έμαμςι ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ 

για ςημ καςαβξλή ςξσ Ρσμβαςικξϋ ιμήμαςξπ, με βάρη ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ρε οάπεζα 

ςηπ επιλξγήπ ςξσ πξσ λειςξσογεί μϊμιμα ρςημ Δλλάδα. 

 

16. 2   Ζ Αμαθέςξσρα Αουή δϋμαςαι μα εγκοίμει αίςημα ςξσ Οοξμηθεσςή για μεςαβίβαρη ή εκυόοηρη, 

μϊμξ ρςημ πεοίπςχρη πξσ εκείμξπ πξσ ςξμ σπξκαθιρςά αμςαπξκοίμεςαι ρςα κοιςήοια επιλξγήπ 

πξσ ίρυσραμ για ςημ αμάθερη ςηπ Ρϋμβαρηπ. Ρε πεοίπςχρη σπξκαςάρςαρηπ ξ Οοξμηθεσςήπ 

δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ρυεςικά με ςξ ςμήμα ςηπ Ρϋμβαρηπ πξσ έυει ήδη 
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εκςελερθεί ή ςξ ςμήμα πξσ δεμ εκυχοήθηκε. 

 
 

17  ΔΘΙΑΘΩΛΑΑ ΑΜΑΔΞΥΞΣ - ΔΩΡΘΔΘΙΘΑ 

 

Ζ παοξϋρα Ρϋμβαρη διέπεςαι απϊ ςημ Δλλημική και Ιξιμξςική Μξμξθερία και κάθε διατξοά πξσ θα 

ποξκϋφει μεςανϋ ςχμ Σπηοεριόμ 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 

εκάρςξςε διεσκοιμιρςικέπ ρυεςικέπ ξδηγίεπ ςξσ Σπ. Αμάπςσνηπ, καθόπ και ξι ρυεςικέπ ξδηγίεπ ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. 
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ΛΔΠΞΡ Γ – ΟΑΠΑΠΖΛΑΑ 

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ 1- 

ΡΥΔΔΘΞ ΡΣΛΒΑΡΖΡ ΓΘΑ ΖΜ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑ ΣΓΠΩΜ ΙΑΣΡΘΛΩΜ ΓΘΑ ΘΡ ΑΜΑΓΙΔΡ ΩΜ  

ΟΣΠΞΡΒΔΡΘΙΩΜ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ  Μ.ΙΑΒΑΚΑΡ ΥΩΠΘΙΖΡ ΑΠΛΞΔΘΞΖΑΡ Α.Δ.Λ. – Η. ΔΞΣΡ 2014 
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ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
………… 

 

 

 

 
ΡΣΛΒΑΡΖ ΑΠ. …. / 2014 

 
 

 
Οοξμήθειαπ σγοώμ κασρίμχμ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Οσοξρβερςικώμ Σπηοεριώμ Μ.Ιαβάλαπ ,υχοικήπ 
αομξδιόςηςαπ  Απξκεμςοχμέμηπ  Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ (Α.Δ.Λ. – Η.) ………………………………… 
πξσ εδοεύξσμ ρςημ Οεοιτεοειακή Δμόςηςα Ιαβάλαπ για ςξ έςξπ 2014  
 
(Τξ παοόμ ρυέδιξ μπξοεί μα ποξραομξρςεί αμαλόγωπ ςωμ απξςελερμάςωμ ςξσ διαγωμιρμξύ ρςα δεδξμέμα 
ςωμ Πσοξρβερςικώμ Υπηοεριώμ  Ν.Καβάλαπ  και αμαλόγωπ ςξσ σπξγοάτξμςξπ ςη ρύμβαρη). 
 
Ρςη Ιαβάλα, ρήμεοα ....................., ςξσ μημϊπ…………………., ςξσ έςξσπ 2014, ήμεοα ..................., 

ρςημ ………………………, ξι παοακάςχ ρσμβαλλϊμεμξι 

 
Ατεμόπ 

 
η (Ο.Σ ) ………………….., με Α.Τ.Λ. .................. & Δ.Ξ.Σ. ............................., πξσ εδοεϋει ρςημ ξδϊ 

……………………………… και ρσμβάλλεςαι ρςημ παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμη απϊ ςξ 

…………………………………………………, πξσ ρςξ ενήπ υάοιμ ρσμςξμίαπ θα καλείςαι «Αμαθέςξσρα Αουή»  

 
και ατεςέοξσ 

 
η εςαιοεία ................... με ςημ επχμσμία «.....................................................» πξσ εδοεϋει 

ρςημ………………………… (πεοιξυή), ………………………………… (ξδϊπ, αοιθμϊπ), .Ι. ......, με Α.Τ.Λ. 

.................... & Δ.Ξ.Σ. ......................, ςηλ. ................., ταν ..............., πξσ ρσμβάλλεςαι ρςημ 

παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμη για ςημ σπξγοατή ςηπ απϊ .......................... (ξμξμαςεπόμσμξ 

εκποξρόπξσ), πξσ ρςξ ενήπ υάοιμ ρσμςξμίαπ θα καλείςαι «Οοξμηθεσςήπ », 

 

και έυξμςαπ σπόφη: 
 
ημ αο. …………….. απϊταρη, με ςημ ξπξία καςακσοόθηκε ρςξμ Οοξμηθεσςή ςξ απξςέλερμα ςξσ αμξικςξϋ 

μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ για ςημ ποξμήθεια σγοόμ κασρίμχμ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Σπηοεριόμ 

…………………………, για ςξ έςξπ 2014 (Διακήοσνη 4/2014) πξσ ρςξ ενήπ θα καλείςαι υάοιμ ρσμςξμίαπ 

«Οοξμήθεια», 

 
ρσμτχμήθηκαμ και έγιμαμ αμξιβαία απξδεκςά ςα ακόλξσθα :  
 
 
 
 

Άοθοξ 1 
Αμςικείμεμξ ςηπ Ρύμβαρηπ – Οοξδιαγοατέπ 

 
Λε ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη, η ………………. αμαθέςει ρςξμ Οοξμηθεσςή, ξ ξπξίξπ απξδέυεςαι και αμαλαμβάμει 
μα ποξμηθεϋρει καϋριμα για ςιπ αμάγκεπ ………………….. ρςημ Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα Ιαβάλαπ/Οϊλη (Ιαβάλα 
κλπ) ................ ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ  Τ.Ο.Α.) 
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..........................................., αμά είδξπ κασρίμξσ, εμδεικςική πξρϊςηςα και δαπάμη ρϋμτχμα με ςξμ 
παοακάςχ πίμακα: 
 

ΔΘΔΞΡ ΙΑΣΡΘΛΞΣ 

ΔΜΔΔΘΙΘΙΖ 
ΟΞΡΞΖΑ ΡΔ 

ΚΘΠΑ (lt) 

ΔΑΟΑΜΖ ΡΔ 
ΔΣΠΩ (ΥΩΠΘΡ 

Τ.Ο.Α.) 
ΔΑΟΑΜΖ ΡΔ ΔΣΠΩ 

ME Τ.Ο.Α.) 

    

ΑΛΞΚΣΒΔΖ 
ΒΔΜΕΘΜΖ     

ΟΔΠΔΚΑΘΞ 
ΙΘΜΖΡΖΡ-DIESEL    

ΡΣΜΞΚΞ     

 
 

Ξι ρσμβαςικέπ πξρϊςηςεπ μπξοει ́ ςελικά μα διατξοξπξιηθξϋμ, ρε ρσμάοςηρη με ςημ εκάρςξςε ημεοήρια  

ςιμή αμά λίςοξ, υχοίπ μα νεπεοαρςεί η ρσμξλική ρσμβαςική δαπάμη.  

 

ξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ επί ςξιπ εκαςϊ (%), σπξλξγίζεςαι ρςημ εκάρςξςε μέρη ςιμή λιαμικήπ πόληρηπ ςχμ 

κασρίμχμ, ςημ ημέοα παοάδξρηπ, διαμξοτξσ ́μεμη και πιρςξπξιξσ ́μεμη, απξ ́ ςξ αομϊδιξ μήμα Δμπξοίξσ 

ςηπ  Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ  Ιαβάλαπ  

 

 
Άοθοξ 2 

Οξιόςηςα και υαοακςηοιρςικέπ ιδιόςηςεπ 
 

α πξιξςικά υαοακςηοιρςικά ςχμ κασρίμχμ (πεςοέλαιξ κίμηρηπ και αμϊλσβδη βεμζίμη) θα είμαι ρϋμτχμα 

με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία και ςιπ ιρυϋξσρεπ ποξδιαγοατέπ, ϊπχπ ασςέπ ξοίζξμςαι απϊ ςξ ΓΥςΙ. 

 
 

Άοθοξ 3 
Υοόμξπ Οαοάδξρηπ Ιασρίμχμ 

 

Ξ Οοξμηθεσςήπ σπξυοεξσ ́ςαι μα ποξμηθεσ ́ει με σγοα ́ κασ ́ριμα ςιπ Οσοξρβερςικέπ Σπηοερίεπ  απξ ́ ςημ ημε ́οα 

σπξγοατη ́π ςηπ ρσ ́μβαρηπ. Ζ παοάδξρη ςχμ σγοόμ κασρίμχμ, ποξκειμέμξσ για παοαδϊρειπ ρςιπ 

εγκαςαρςάρειπ ςξσ παοαλήπςη, θα γίμεςαι άμερα ρςιπ επϊμεμεπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) όοεπ απϊ ςη λήφη ςηπ 

κάθε παοαγγελίαπ και θα διεμεογείςαι ρε όοεπ λειςξσογίαπ ςξσ και ακϊμη ρε όοεπ πέοαμ ςξσ χοαοίξσ ςχμ 

Σπηοεριόμ, ετϊρξμ δϋμαςαι η Δπιςοξπή μα ςα παοαλάβει.  

Ξι παοαδϊρειπ ςχμ σγοώμ κασρίμχμ κίμηρηπ θα γίμξμςαι ςμημαςικά ρςα σπηοεριακά ξυήμαςα, απεσθείαπ 

απϊ ςιπ βεμζιμαμςλίεπ ρςα καςά ςϊπξσπ ποαςήοια, είςε ςξσ ποξμηθεσςή, είςε ςχμ ςσυϊμ ρσμεογαςόμ ςξσ 

εμςϊπ ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ / Οϊληπ ϊπξσ εδοεϋξσμ ξι Σπηοερίεπ, ρε ημέοεπ και όοεπ λειςξσογίαπ 

ςξσπ και αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ ασςόμ.  

Ζ παοακξλξϋθηρη ςηπ εκςέλερηπ ςηπ ποξμήθειαπ ςχμ σγοόμ κασρίμχμ ςξσ ποξμηθεσςή και η πιρςξπξίηρη 

ςηπ εκςέλερηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ, ρϋμτχμα με ςα ϊρα ξοίζξμςαι ρςξ παοαπάμχ άοθοξ, θα γίμεςαι με 

εσθϋμη ςηπ αομϊδιαπ ςοιμελξϋπ Δπιςοξπήπ Οαοαλαβήπ.  

 

Άοθοξ 4 
Διάοκεια ςηπ Ρύμβαρηπ 
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ξ υοξμικϊ διάρςημα ποξμήθειαπ ςχμ σγοόμ κασρίμχμ ατξοά ςξ διάρςημα, απϊ ςημ ημεοξμημία  

σπξγοατήπ ςηπ Ρϋμβαρηπ μέυοι ςιπ 31.12.2014.  

Ξ Οοξμηθεσςήπ παοαιςει ́ςαι απξ ́ κα ́θε ανι ́χρή ςξσ ε ́μαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - 

Ηοάκηπ, ρε πεοι ́πςχρη καςαογη ́ρεχπ Σπηοεριχ ́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 ποξμήθειαπ σγοόμ κασρίμχμ πξσ ατξοα ́ η παοξσ ́ρα ∆ιακη ́οσνη, ξπξ ́ςε ρςημ πεοι ́πςχρη 

ασςη ́ η εκςε ́λερη ςχμ ποξμηθειώμ για ςιπ ρσγκεκοιμε ́μεπ Σπηοερίεπ διακξ ́πςεςαι με απξ ́ταρη ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Δπιπλέξμ, ξ Οοξμηθεσςήπ παοαιςει ́ςαι απξ ́ κα ́θε ανι ́χρη ́ ςξσ ρε πεοι ́πςχρη 

ποξρχοιμη ́π διακξπη ́π λειςξσογι ́απ Σπηοεριχ ́μ για ξπξιξδη ́πξςε λξ ́γξ. 

Δπιπλέξμ, η Αμαθέςξσρα αουή µπξοεί μα διακϊφει ςη ρσματθείρα ρϋ µβαρη, ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ , υχοίπ 

μα απαιςείςαι η καςαβξλή απξζημίχρηπ ρςξμ Οοξμηθεσςή , ετϊρξμ ποξκσ ́πςξσμ λξ ́γξι αμχςε ́οαπ βι ́απ η ́ εάμ 

εναρταλι ́ρει ςιπ ποξσ ̈ πξθε ́ρειπ κα ́λσφηπ ςχμ αμαγκχ ́μ ςηπ (απξ́ απξθέμαςα άλλξσ δημξ ́ριξσ τξοε ́α ή 

δχοεέπ). Οοξπ ςξσ ́ςξ θα ειδξπξιη ́ρει ςξμ Οοξμηθεσςή δεκαπε ́μςε (15) ημε ́οεπ μχοι ́ςεοα.  

Ζ ρσ ́μβαρη θεχοει ́ςαι ξ ́ςι εκςελε ́ρςηκε ξ́ςαμ:  

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

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

Δπιςοξπή Ανιξλϊγηρηπ χπ αρήμαμςξ. 

 Δκδϊθηκαμ ςα ποχςϊκξλλα παοάδξρηπ-παοαλαβήπ µε ςα ξπξία πιρςξπξιείςαι η 

ξοιρςική και πξιξςική παοαλαβή ςχμ σγοόμ κασρίμχμ.  

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

ςσυξ́μ 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. 

 
 

 
Άοθοξ 5 

Οαοακξλξύθηρη και Οαοαλαβή ςηπ Οοξμήθειαπ 
 

Ζ παοακξλξϋθηρη και παοαλαβή ςχμ ποξμηθειόμ θα γίμεςαι με εσθϋμη ςηπ αομϊδιαπ αμά Σπηοερία 

Δπιςοξπήπ Οαοαλαβήπ . ξ παοαπα ́μχ ξ ́ογαμξ μπξοεί μα ειρηγείςαι ςημ επιβξλη ́ κσοχ́ρεχμ ρςξμ 

Οοξμηθεσςή, ρε πεοι ́πςχρη ρσμπεοιτξοα ́π ςξσ αμςι ́θεςηπ ποξπ ςα αματεοξ ́μεμα ρςημ ρσ ́μβαρη.  

Ρε πεοίπςχρη πξσ για ξπξιξδήπξςε λϊγξ ξ Οοξμηθεσςήπ θα παοαλείφει μα παοαδόρει καϋριμα πξσ ςξσ 

παοαγγέλθηκαμ και παοαδόρει ασςά με καθσρςέοηρη, ξι Σπηοερίεπ μπξοξϋμ μα ςα ποξμηθεσςξϋμ απϊ ςξ 

ελεϋθεοξ εμπϊοιξ ξπϊςε και η ςσυόμ επιπλέξμ διατξοά μεςανύ ςηπ ρσμβαςικήπ ςιμήπ κας’ ασςήπ ςξσ 

ελεύθεοξσ εμπξοίξσ, καθώπ και κάθε άλλη ποόρθεςη δαπάμη πξσ έγιμε για ςημ αιςία ασςή, θα 

βαούμξσμ ςξμ Οοξμηθεσςή και θα καςαλξγίζξμςαι ρε βάοξπ ςξσ. Ασςϊ θα γίμει με ρυεςική απϊταρη ςηπ 

Σπηοερίαπ αμενάοςηςα απϊ ςιπ κσοόρειπ ςιπ ξπξίεπ μπξοεί μα ποξςείμει η Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ καςά ςξσ 

Οοξμηθεσςή για ςξμ ίδιξ λϊγξ. 

Ζ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ κάθε Σπηοερίαπ μπξοεί μα ζηςήρει από ςιπ αομόδιεπ Σπηοερίεπ δειγμαςξληφία 

κασρίμχμ, ρύμτχμα με ςημ ποξβλεπόμεμη διαδικαρία. Ξι δειγμαςξληφίεπ θα γίμξμςαι από ςιπ αομόδιεπ 

αουέπ, η δε αμάλσρη ςχμ δειγμάςχμ σγοώμ κασρίμχμ από ςημ αομόδια Διεύθσμρη Υημικώμ Σπηοεριώμ 

ρςημ έδοα ςξσ Μξμξύ. Ρε πεοίπςχρη παοαλαβήπ είδξσπ πξιξςικά καςώςεοξσ, πξσ δεμ πληοξί ςιπ 

ποξδιαγοατέπ, θα επιβάλλξμςαι ξι ποξβλεπόμεμεπ από ςξ Μ.2286/1995 και ςξ Ο.Δ. 118/2007, 

κσοώρειπ.  

Ξ ποξμηθεσςήπ για ςημ καλϋςεοη ενσπηοέςηρη ςχμ σπηοεριόμ ξοίζει αμςιποξρόπξσπ ρςξσπ ξπξίξσπ θα 

μπξοξϋμ μα απεσθϋμξμςαι ξι Σπηοερίεπ για ςημ ποξμήθεια ϊλχμ ςχμ ειδόμ κασρίμχμ πξσ αματέοξμςαι 

ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη χπ ενήπ: 
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ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ ΔΜΞΖΑ / ΟΞΚΖ: …………………………… 

ΟΔΠΘΞΥΖ ΟΠΑΖΠΘΞ ΑΜΘΟΠΞΡΩΟΞΡ ΖΚΔΤΩΜΞ 

    

    

 
 

Άοθοξ 6 
Αμξιβή Οοξμηθεσςή 

 

Ζ αμξιβή ξοίζεςαι ρςξ ρσμξλικϊ πξρϊ ςχμ …………..Δσοό (………€) υχοίπ Τ.Ο.Α. και …………..Δσοό (………€)  

(ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α.). 

Ζ ςιμή καθξοίζεςαι ρϋμτχμα με ςημ παοακάςχ έκπςχρη ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ ποξμηθεσςή επί ςηπ μέρηπ 

ςιμήπ λιαμικήπ πόληρηπ ςχμ κασρίμχμ ςημ ημέοα παοάδξρηπ, ϊπχπ ασςή θα ποξκϋπςει απϊ ςξ εκάρςξςε 

εκδιδϊμεμξ δελςίξ πιρςξπξίηρηπ ςιμόμ ςξσ αομξδίξσ μήμαςξπ Δμπξοίξσ ςηπ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ   

Ιαβάλαπ καςά ςημ ημέοα παοάδξρηπ ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ κασρίμχμ. 

Οόλη  

ΔΘΔΞΡ 
Οξρξρςό έκπςχρηπ επί ςηπ μέρηπ ςιμήπ 

(Ξλξγοάτχπ) (Αοιθμηςικώπ) 

 
Οεςοέλαιξ Ιίμηρηπ   

 
Βεμζίμη Αμόλσβδη 

  

Ζ επί ςξιπ εκαςϊ (%) έκπςχρη πξσ έυει δξθεί με ςημ ποξρτξοά θα ιρυϋει για ςξ διάρςημα απϊ …………… 

μέυοι και 31-12-2014 ή ρε πεοίπςχρη πξσ παοαςαθεί η ρϋμβαρη, μέυοι ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ 

παοάςαρήπ ςηπ. 

 
Άοθοξ 7 

οόπξπ Οληοχμήπ Οοξμηθεσςή 
 
1. Ζ πληοχμή ςηπ ανίαπ ςχμ σγοόμ κασρίμχμ ρςξμ Οοξμηθεσςή θα γίμεςαι ςμημαςικά μεςά ςημ 

ξοιρςική, πξιξςική και πξρξςική παοαλαβή ςχμ παοαδξθέμςχμ κασρίμχμ απϊ ςημ Δπιςοξπή 

Οαοαλαβήπ κάθε Σπηοερίαπ, πξσ θα εκςελεί ςη ρσγκεκοιμέμη ποξμήθεια. Απαιςξϋμεμα 

δικαιξλξγηςικά για ςημ πληοχμή ςξσ Οοξμηθεσςή είμαι: 

 

α) ιμξλϊγιξ Οόληρηπ (ςξ ξπξίξ θα καςαςίθεςαι ρςημ αομϊδια Σπηοερία με μέοιμμα ςξσ 

Οοξμηθεσςή) θεχοημέμξ για ςημ καμξμικϊςηςα ςηπ ςιμήπ απϊ ςξ αομϊδιξ μήμα Δμπξοίξσ & 

ξσοιρμξϋ ςηπ ξικείαπ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ, 

β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ, και,  

γ) Οοχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ πξιξςικήπ και πξρξςικήπ παοαλαβήπ ςχμ κασρίμχμ. 

 

2. Ζ πληοχμή ςξσ Οοξμηθεσςή θα γίμεςαι με υοημαςικϊ έμςαλμα πληοχμήπ ρςξ ϊμξμα ςξσ δικαιξϋυξσ 

μέρχ ςηπ παγίαπ εμςξλήπ  με ςημ διαδικαρία ςξσ δημϊριξσ Κξγιρςικξϋ. 
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Ξ  αμάδξυξπ  επιβαοϋμεςαι με κάθε μϊμιμη αρταλιρςική ειρτξοά και κοάςηρη σπέο Μξμικόμ 

Οοξρόπχμ ή άλλχμ Ξογαμιρμόμ για ςιπ Οσοξρβερςικέπ Σπηοερίεπ Μ.Ιαβάλαπ . Διδικϊςεοα, 

ρςημ καθαοή ανία ποξ Τ.Ο.Α. επιβάλλξμςαι ξι παοακάςχ κοαςήρειπ:  

  3% σπέο Λ..Ο.Σ 

  0,60%  υαοςϊρημξ Δημξρίξσ 

  0,012 %  Ξ.Γ.Α υαοςξρήμξσ 

 

 

3. Ρςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ ανίαπ ςχμ κασρίμχμ γίμεςαι παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 1%, ρϋμτχμα 

με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Άοθοξσ 24 ςξσ Μ. 2198/94 (ΤΔΙ Α’ 43/ 1994), και βαοϋμει ςξμ Οοξμηθεσςή. 

Ρημειόμεςαι ϊςι η αμχςέοχ παοακοάςηρη ατξοά ποξκαςαβξλή τϊοξσ ειρξδήμαςξπ και 

ρσμφητίζεςαι καςά ςημ εςήρια τξοξλξγική δήλχρη ςξσ Οοξμηθεσςή. 

 

Δπίρηπ, παοακοαςείςαι πξρϊ ϋφξσπ 0,10% επί ςηπ ρσμξλικήπ καθαοήπ ρσμβαςικήπ ανίαπ σπέο ςηπ 
Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (αοθοξ 4 Μ. 4013/2011) ,3% υαοςϊρημξ επι  
κοαςήρεχμ και 20% ΞΓΑ  επί υαοςξρήμξσ . 
 

 
4. Ξ Τ.Ο.Α. 23%  ςημ βαοϋμει  ςημ εμδιατεοϊμεμη Σπηοερία . 

 

5. Ζ δαπάμη για ςημ ποξμήθεια βαοϋμει ςημ πίρςχρη ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςξσ ΣΟΞΣΠΓΔΘΞΣ 

ΟΠΞΡΑΡΘΑΡ ΞΣ ΟΞΚΘΖ  χπ ακξλξϋθχπ: 

 

 
 

Άοθοξ 8  
Δγγσηςική Δπιρςξλή 

 
1. Ωπ εγγϋηρη για ςημ ςήοηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξ Οοξμηθεσςήπ καςαθέςει με ςημ σπξγοατή 

ςηπ Ρϋμβαρηπ ςημ αοιθ. ……………………ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ Ιαλήπ Δκςέλερηπ ςηπ ……………οαπεζαπ 
ή ..…………, πξρξϋ ………….Δσοό (…………..€), ςξ ξπξίξ αμςιρςξιυεί ρε πξρξρςϊ  10% ςηπ ρσμξλικήπ 
ρσμβαςικήπ ανίαπ υχοίπ ΤΟΑ.  
 

2. Ζ εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ θα επιρςοατεί ρςξμ Οοξμηθεσςή μεςά ςημ Ξοιρςική 
Οαοαλαβή ςηπ Οοξμηθείαπ και ςημ εκπλήοχρη ϊλχμ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ σπξυοεόρεόμ ςξσ.  
 

3. Ζ Αμαθέςξσρα Αουή ξσδεμία εσθϋμη τέοει ρε πεοίπςχρη μη έγκαιοηπ επιρςοξτήπ ςηπ εγγσηςικήπ 
επιρςξλήπ, λϊγχ καθσρςέοηρηπ ςηπ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ ή ςηπ μη έγκαιοηπ αμαζήςηρηπ ασςήπ απϊ 
ςξμ Οοξμηθεσςή.  

 
 

Άοθοξ 9  
Δκυώοηρη Απαιςήρεχμ  

 

Ξ Οοξμηθεσςήπ δε δικαιξϋςαι μα μεςαβιβάρει ή εκυχοήρει ςη Ρϋμβαρη ή μέοξπ ασςήπ ή  

ςιπ εν ασςήπ πηγάζξσρεπ σπξυοεόρειπ ςξσ υχοίπ ςημ έγγοατη ρσμαίμερη ςηπ  

Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Ιας' εναίοερη ξ Οοξμηθεσςήπ δικαιξϋςαι μα εκυχοήρει, υχοίπ  

έγκοιρη, ςιπ απαιςήρειπ ςξσ έμαμςι ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ για ςημ καςαβξλή Ρσμβαςικξϋ  

ιμήμαςξπ, με βάρη ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ρε οάπεζα ςηπ επιλξγήπ ςξσ πξσ  

λειςξσογεί μϊμιμα ρςημ Δλλάδα. 

ΔΘΔΘΙOΡ 

ΤΞΠΔΑΡ 

Ι.Α.Δ. ΑΣΝΩΜ ΑΠΘΗΛΞΡ ΑΜΑΚΖΦΖΡ ΡΞ ΒΘΒΚΘΞ ΔΓΙΠΘΡΔΩΜ & ΔΜΞΚΩΜ 

ΟΚΖΠΩΛΩΜ ΖΡ Σ.Δ.Δ. ΣΟΞΣΠΓΔΘΞΣ ΟΠΞΡΑΡΘΑΡ ΞΣ ΟΞΚΘΖ 

43/120 1511 19098 
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Άοθοξ 10 
Σπξυοεώρειπ Οοξμηθεσςή 

 
1. Ξ Οοξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋµβαρηπ μα ακξλξσθεί πιρςά ςιπ ξδηγίεπ και ςιπ 

σπξδείνειπ ςχμ Σπηοεριόμ.  

 

2. Ξ Οοξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα παοέυει ρςιπ Σπηοερίεπ ξπξιερδήπξςε αματξοέπ και πληοξτξοίεπ 

ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικά µε ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋµβαρηπ.  

 

3. Ξ Οοξμηθεσςήπ οηςά εσθϋμεςαι για κάθε εμέογεια σπαλλήλχμ ςξσ, ςσυϊμ ρσµβξϋλχμ ή 

αμςιποξρόπχμ ή ποξρςηθέμςχμ ασςξϋ, ρσµπεοιλαµβαμξµέμξσ αμεναιοέςχπ ξπξιξσδήπξςε, πξσ θα 

υοηριµξπξιηθεί απϊ ασςϊμ για ςημ εκπλήοχρη ςχμ σπξυοεόρεχμ πξσ αμαλαµβάμει καθόπ και για 

ςιπ ςσυϊμ παοεπϊµεμεπ σπξυοεόρειπ.  

 

4. Ξ Οοξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα ρσμεογαρςεί µε ξπξιαδήπξςε Σπηοερία ή και κάθε ςοίςξ, µε ςξμ 

ςοϊπξ πξσ θα ςξσ σπξδειυθεί.  

 
5. Ξ Οοξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα ειδξπξιεί ςιπ Σπηοερίεπ, ςξ υόοξ σπξδξυήπ ςχμ κασρίμχμ και ςημ 

Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ, για ςημ ημέοα και όοα πξσ ποξςίθεςαι μα παοαδόρει ςα καϋριμα. 

 

6. Ξ Οοξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλίρει ςημ έγκαιοη και άοιρςηπ πξιϊςηςαπ ποξµήθεια ςχμ 

κασρίµχμ, πξσ ρσμιρςξϋμ ςξ αμςικείµεμξ ςηπ παοξϋραπ ρϋµβαρηπ.  

 

7. Ξ Οοξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα εγγσηθεί ϊςι ςα ποξρτεοϊμεμα καϋριμα είμαι αοίρςηπ πξιϊςηςαπ, 

ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ρυεςικέπ ποξδιαγοατέπ ςξσ Σπξσογείξσ Αμάπςσνηπ και ςχμ 

επιρήμχμ κοαςικόμ τξοέχμ, ϊςι έυξσμ ςιπ ιδιϊςηςεπ και ςα υαοακςηοιρςικά πξσ ποξβλέπξσμ ξι 

ϊοξι ασςξί, ϊςι είμαι απαλλαγμέμα απϊ νέμα ρόμαςα, ποξρμίνειπ κ.λ.π. και ϊςι είμαι καςάλληλα 

απϊ κάθε πλεσοά για ςη υοήρη για ςημ ξπξία ςα ποξξοίζξσμ ξι Σπηοερίεπ. Δπιπλέξμ, ϊςι ςα 

ποξρτεοϊμεμα είδη θα πληοξϋμ ςη ρυεςική μξµξθερία πεοί  εµπξοίαπ, αρτάλειαπ, µεςατξοάπ, 

απξθήκεσρηπ και ςσπξπξίηρηπ κασρίµχμ– πεςοελαιξειδόμ 

 

8. Ξι δαπάμεπ επιρςοξτήπ ρςξμ ποξμηθεσςή ςχμ ακαςάλληλχμ κασρίμχμ και απξρςξλήπ ρςιπ 

Σπηοερίεπ ςχμ μέχμ ρε αμςικαςάρςαρη ςχμ ακαςάλληλχμ, θα βαοϋμξσμ ςξμ ποξμηθεσςή. 

 

9. Δτϊρξμ απϊ ςη υοήρη ςξσ ακαςάλληλξσ κασρίμξσ επήλθε τθξοά ρε εγκαςαρςάρειπ είςε ρςα 

ξυήμαςα ςχμ Σπηοεριόμ ξ ποξμηθεσςήπ σπξυοεξϋμςαι μα αμαλάβει ϊλεπ ςιπ δαπάμεπ 

απξκαςάρςαρηπ ςηπ βλάβηπ πξσ ποξνέμηρε απϊ ςξ ακαςάλληλξ ποξψϊμ. Δπιπλέξμ, καςά ςημ κοίρη 

ςηπ Δπιςοξπήπ Οαοαλαβήπ ςηπ εμ λϊγχ Σπηοερίαπ μπξοεί μα ςξσ επιβληθεί ποϊρςιμξ, ςξ ξπξίξ 

ξτείλει μα καςαβάλει χπ απξζημίχρη για ςη βλάβη πξσ ποξκάλερε. Αμ ξ ποξμηθεσςήπ δεμ 

καςαβάλει ςξ ποϊρςιμξ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ, με ϊλεπ ςιπ μϊμιμεπ ρσμέπειεπ. 

 

10. Αμ ξ ποξμηθεσςήπ καςαρςεί σπϊςοξπξπ με ςημ ποξμήθεια ακαςάλληλξσ κασρίμξσ, κηοϋρρεςαι 

έκπςχςξπ, με ϊλεπ ςιπ μϊμιμεπ ρσμέπειεπ. Δπιπλέξμ, ξτείλει μα λαµβάμει ϊλα ςα µέςοα, 

ποξκειµέμξσ μα απξτεσυθεί ςσυϊμ ζηµιά ή επίπςχρη ρςξ πεοιβάλλξμ ρςημ πεοιξυή και για ςξ 

διάρςηµα ϊπξσ ποαγµαςξπξιείςαι ξ ετξδιαρµϊπ ςξσ κασρίµξσ.  

 

11. Ιαςά ςημ εκςέλερη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσπ ϊλα ςα ενξσριξδξςημέμα απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή 

ποϊρχπα ξτείλξσμ μα μημ αμακξιμόμξσμ ρε καμέμα, παοά μϊμξ ρςα ποϊρχπα πξσ δικαιξϋμςαι μα 

γμχοίζξσμ, πληοξτξοίεπ πξσ πεοιήλθαμ ρε ασςξϋπ και ατξοξϋμ ρε ςευμικά ή εμπξοικά ζηςήμαςα ή 
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ςξσ Οοξμηθεσςή. 

 
 

Άοθοξ 11  
Οξιμικέπ Πήςοεπ 

 
1. Ζ παοάδξρη και η παοαλαβή ςχμ ειδόμ θα γίμει ρϋμτχμα με ςξ υοξμξδιάγοαμμα σλξπξίηρηπ ςηπ 

ποξμήθειαπ σγοόμ κασρίμχμ, ϊπχπ ασςϊ θα καθξοιρθεί ρςη ρυεςική Ρϋμβαρη.  

 

2. Ρε πεοιπςόρειπ καθσρςεοήρεχμ χπ ποξπ ςιπ ρσμτχμημέμεπ ημεοξμημίεπ παοάδξρηπ ςχμ 

ποξμηθεσξμέμχμ ειδόμ με σπαιςιϊςηςα ςξσ Οοξμηθεσςή, επιβάλλξμςαι εκςϊπ ςχμ ςσυϊμ 

ποξβλεπξμέμχμ, καςά πεοίπςχρη, κσοόρεχμ και ποϊρςιμξ ρϋμτχμα με ςα παοακάςχ: 

α. Για καθσρςέοηρη πξσ πεοιξοίζεςαι ρε υοξμικϊ διάρςημα πξσ δεμ σπεοβαίμει ςξ 1/4 ςξσ 

μέγιρςξσ ποξβλεπϊμεμξσ, απϊ ςξ άοθοξ 26 Ο.Δ. 118/07, υοϊμξσ παοάςαρηπ, πξρξρςϊ 1% 

επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

β. Για καθσρςέοηρη πξσ πεοιξοίζεςαι ρε υοξμικϊ διάρςημα απϊ 1/4 μέυοι ςξ 1/2 ςξσ 

μέγιρςξσ ποξβλεπϊμεμξσ απϊ ςξ άοθοξ 26 ςξσ παοϊμςξπ υοϊμξσ παοάςαρηπ, πξρξρςϊ 3% επί 

ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

Δάμ καςά ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ υοϊμξσ παοάςαρηπ, ςχμ πεοιπςόρεχμ α και β ποξκϋπςει 
κλάρμα ημέοαπ, θεχοείςαι ξλϊκληοη μέοα. 

γ. Για καθσρςέοηρη πξσ σπεοβαίμει ςξ παοαπάμχ 1/2 πξρξρςϊ 5% επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ 
ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 
 

 

3. α παοαπάμχ, καςά πεοίπςχρη, πξρξρςά ποξρςίμχμ σπξλξγίζξμςαι ρςη ρσμβαςική ανία ςξσ 

ποξψϊμςξπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα, υχοίπ ςξ Τ.Ο.Α. 

 

4. Ξι πξιμικέπ οήςοεπ δεμ επιβάλλξμςαι και η έκπςχρη δεμ επέουεςαι αμ ξ Οοξμηθεσςήπ απξδείνει ϊςι 

η καθσρςέοηρη ξτείλεςαι ρε αμόςεοη βία ή ρε σπαιςιϊςηςα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

 

5. Αμ ξ ποξμηθεσςήπ καθσρςεοήρει ςημ παοάδξρη ςχμ ειδόμ πάμχ απϊ έμα μήμα χπ ποξπ ςη 

ρσμτχμημέμη ημεοξμημία παοάδξρηπ, η Αμαθέςξσρα Αουή έυει ςξ δικαίχμα μα καςαγγείλει ςη 

Ρϋμβαρη και μα κηοϋνει έκπςχςξ ςξμ ποξμηθεσςή για ςξ ρϋμξλξ ςηπ ποξμήθειαπ. 

 

6. Ξι οήςοεπ καθσρςέοηρηπ ςχμ παοαδϊρεχμ, ξι ξπξίεπ πεοιέυξμςαι ρςη Ρϋμβαρη, θα επιβάλλξμςαι 

με απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπήπ Οαοαλαβήπ και θα 

παοακοαςξϋμςαι απϊ ςημ επξμέμη πληοχμή ςξσ Οοξμηθεσςή. 

 

7. Ρε πεοίπςχρη Έμχρηπ/ Ιξιμξποανίαπ ξι χπ αμχςέοχ πξιμικέπ οήςοεπ και ςϊκξι επιβάλλξμςαι 

αμαλξγικά ρε ϊλα ςα μέλη ςηπ Έμχρηπ/ Ιξιμξποανίαπ 

 

 

Άοθοξ 12 
Ισοώρειπ  

 
1. Ξ Αμάδξυξπ πξσ δεμ ποξρέουεςαι μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ ςξσ ξοίρςηκε για μα σπξγοάφει ςη 

ρυεςική Ρϋμβαρη, 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 
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Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ. 

 

2. Λε ςημ ι ́δια διαδικαρι ́α, ξ Αμάδξυξπ κηοσ ́ρρεςαι σπξυοεχςικα ́ ε ́κπςχςξπ απξ ́ ςη ρσ ́μβαρη και απξ ́ 

κάθε δικαι ́χμα ́ ςξσ πξσ απξοοε ́ει απ ’ ασςη ́, ετξ́ρξμ δεμ ποαγµαςξπξίηρε ςημ ποξ µήθεια και 

παοάδξρη ή αμςικαςάρςαρη ςχμ ειδόμ με ́ρα ρςξ ρσμβαςικξ ́ υοξ ́μξ πξσ ςξσ δξ ́θηκε, ρσ ́μτχμα με 

ξ́ρα ποξβλε ́πξμςαι ρςξ α ́οθοξ 26 ςξσ Ι.Ο.∆. 118/2007. Για κάθε γεμικά παοάβαρη απϊ ςξμ 

Οοξμηθεσςή, ςχμ ϊοχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ (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 Οαοαλαβήπ, επιβάλλξμςαι κσοόρειπ 

πξσ διαλαμβάμξμςαι απϊ ςξ Ο.Δ. 118/2007, δηλαδή η ρϋρςαρη, ποϊρςιμξ, κήοσνη εκπςόςξσ απϊ 

ςη Ρϋμβαρη. 

 
3. Ρςξμ Αμάδξυξ πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη ή Ρϋμβαρη, επιβάλλξμςαι, με 

απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, ϋρςεοα 

απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ, 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 Ρϋμβαρηπ, καςά 

πεοίπςχρη. 

β. Οοξμήθεια ςχμ σγοόμ κασρίμχμ ρε βάοξπ ςξσ έκπςχςξσ Οοξμηθεσςή είςε απϊ ςξσπ 

σπξλξίπξσπ Οοξμηθεσςέπ 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 Ο.Δ. 118/2007. Ιάθε άμερη ή έμμερη ποξκαλξϋμεμη ζημία ςξσ 

Δημξρίξσ ή ςσυϊμ διατξοά πξσ θα ποξκϋφει, καςαλξγίζεςαι ρε βάοξπ ςξσ εκπςόςξσ 

Οοξμηθεσςή. Ξ καςαλξγιρµϊπ ασςϊπ γίμεςαι ακϊµη και ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ 

ποαγµαςξπξιείςαι μέα σλξπξίηρη ποξµήθειαπ ςχμ σγοόμ κασρίμχμ, καςά ςα παοαπάμχ 

ξοιζϊµεμα. Ρςημ 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. Οοξρχοιμϊπ ή ξοιρςικϊπ απξκλειρµϊπ ςξσ ποξµηθεσςή απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξµηθειόμ ςχμ 

τξοέχμ πξσ εµπίπςξσμ ρςξ πεδίξ εταοµξγήπ ςξσ Μ. 2286/1995. Ξ απξκλειρµϊπ, ρε 

ξπξιαδήπξςε πεοίπςχρη, επιβάλλεςαι µϊμξ µε απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Αμάπςσνηπ, ϋρςεοα απϊ 

γμχµξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπήπ Οξλιςικήπ Οοξγοαµµαςιρµξϋ Οοξµηθειόμ, η ξπξία σπξυοεχςικά 

καλεί ςξμ εμδιατεοϊµεμξ για παοξυή ενηγήρεχμ και µεςά απϊ αιςιξλξγηµέμη ειρήγηρη ςξσ 

τξοέα πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρµϊ. 

δ. Ιαςαλξγιρμϊπ ρςξμ ποξμηθεσςή πξρξϋ ίρξσ με ςξ 10% ςηπ ανίαπ ςχμ σγοόμ κασρίμχμ για ςα 

ξπξία κηοϋυθηκε έκπςχςξπ ϊςαμ ςξσ δϊθηκε ςξ δικαίχμα μα παοαδόρει ςα εμ λϊγχ ποξψϊμςα 

μέυοι ςημ ποξηγξϋμεμη ςηπ ημεοξμημίαπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, αμενάοςηςα εάμ ςελικά 

έκαμε ή ϊυι υοήρη ςξσ δικαιόμαςξπ ασςξϋ. Ρε πεοίπςχρη πξσ η ποξμήθεια σλικξϋ ρε βάοξπ 

εκπςόςξσ ποξμηθεσςή γίμεςαι με ςοξπξπξίηρη ϊοχμ ή ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ ςηπ 

καςακϋοχρηπ ςηπ αμάθερηπ ή ςηπ ρϋμβαρηπ απϊ ςιπ ξπξίεπ κηοϋυθηκε έκπςχςξπ καςά 

πεοίπςχρη, καςά ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ διατέοξμςξπ ρε βάοξπ ςξσ, λαμβάμεςαι σπϊφη η διατξοά 

πξσ ςσυϊμ ποξκϋπςει απϊ ςημ ςοξπξπξίηρη ςχμ ρυεςικόμ ϊοχμ ή ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ, η 

ξπξία ρσμφητίζεςαι με ςξ ποξπ καςαλξγιρμϊ πξρϊ. 

 

 

4. Ξ Οοξμηθεσςήπ δεμ κηοσ ́ρρεςαι ε ́κπςχςξπ απξ ́ ςημ καςακσ ́οχρη η ́ ςη ρσ ́μβαρη ξ ́ςαμ: 

α. Ζ ρσ ́μβαρη δεμ σπξγοα ́τηκε η ́ ςα καϋριμα δεμ παοαδϊθηκαμ η ́ αμςικαςαρςα ́θηκαμ με εσθσ ́μη 

ςχμ Σπηοεριόμ.  

β. Ρσμςοε ́υξσμ λξ ́γξι αμχςε ́οαπ βι ́απ 

 

5. Ρε πεοι ́πςχρη αμχςε ́οαπ βι ́απ, η απξ ́δεινη ςηπ ξπξι ́απ βαοσ ́μει εν ξλξκλη ́οξσ ςξμ Οοξμηθεσςή , αμ 
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δεμ κα ́μει γμχρςξ ́ με ε ́γγοατξ ρςημ Σπηοερι ́α, ςα πεοιρςαςικα ́ πξσ μα απξδεικμσ ́ξσμ ςημ αμχ ́ςεοη 

βία με ́ρα ρε είκξρι μέοεπ (20/μεοξ) απξ́ ςξ́ςε πξσ ρσμε ́βηραμ και ςα ξπξι ́α ει ́υαμ χπ ρσμε ́πεια ςημ 

αδσμαμι ́α ςξσ Οοξμηθεσςή για ςημ ξλικη ́ η ́ μεοικη ́ εκςε ́λερη ςηπ ρσ ́μβαρηπ πξσ αμε ́λαβε, δεμ ε ́υει 

δικαίχμα μα επικαλερςει ́ ςημ αμχ ́ςεοη βι ́α και ςα μξ ́μιμα δικαιχ ́μαςα ́ ςξσ πξσ ποξκσ ́πςξσμ απξ ́ 

ασςη ́. 

 

6. α ποϊρςιμα, ξι καςαλξγιρμξί και κάθε άλλη απαίςηρη ςξσ Δημξρίξσ ή ςχμ τξοέχμ καςά ςξσ 

Οοξμηθεσςή θα κοαςξϋμςαι απϊ ςξ λξγαοιαρμϊ ςξσ Οοξμηθεσςή ρςξ τξοέα, θα βεβαιξϋμςαι ρα 

Δημϊριξ έρξδξ και θα ειρποάςςεςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ πεοί Δημξρίχμ Δρϊδχμ. Ρε 

πεοίπςχρη Έμχρηπ Οοξρόπχμ ςξ ποϊρςιμξ επιβάλλεςαι αμαλξγικά ρε ϊλα ςα μέλη ςηπ Έμχρηπ. 

 
 

Άοθοξ 13 
 Κύρη Ρύμβαρηπ – Ιαςαγγελία 

 

H ρϋμβαρη λϋεςαι ασςξδίκαια ρε πεοίπςχρη πξσ ξ Οοξμηθεσςήπ: 

 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 ποξμήθειαπ σγοόμ κασρίμχμ. 

 ξ Οοξμηθεσςήπ δεμ σλξπξιεί ςημ ποξμήθεια με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοίζεςαι ρςη Ρϋμβαρη, παοά ςιπ ποξπ 

ςξϋςξ επαμειλημμέμεπ ξυλήρειπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

 ξ Οοξμηθεσςήπ εκυχοεί ςη Ρϋμβαρη ή αμαθέςει εογαρίεπ σπεογξλαβικά υχοίπ ςημ άδεια ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

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

επαγγέλμαςϊπ ςξσ. 

 

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 Οοξμηθεσςήπ 

παοαβεί ξπξιξμδήπξςε ϊοξ ςηπ παοξϋραπ θεχοξσμέμχμ ϊλχμ χπ ξσριχδόμ και δεμ απξκαςαρςήρει ςημ 

παοάβαρη ασςή εμςϊπ δέκα (10) εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςη ρυεςική έγγοατη ειδξπξίηρη. 

 

α απξςελέρμαςα ςηπ καςαγγελίαπ επέουξμςαι απϊ ςημ πεοιέλεσρη ρςξμ Οοξμηθεσςή 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. 

 

Λε ςημ απϊταρη κήοσνηπ ποξμηθεσςή εκπςόςξσ απϊ ςη ρϋμβαρη παοέυεςαι ρ’ ασςϊμ η δσμαςϊςηςα μα 

παοαδόρει ςα καϋριμα μέυοι ςημ ποξηγξϋμεμη ςηπ ημεοξμημίαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ πξσ διεμεογείςαι ειπ 

βάοξπ ςξσ, επιβάλλεςαι ρσμξλικά ποϊρςιμξ για εκποϊθερμη παοάδξρη ίρξ με πξρξρςϊ 10% ςηπ 

ρσμβαςικήπ ςιμήπ, αμενάοςηςα απϊ ςημ ημεοξμημία παοάδξρηπ μέρα ρςξ παοευϊμεμξ υοξμικϊ διάρςημα. 

Δάμ ξ έκπςχςξπ παοαδόρει ςα καϋριμα, ξ διαγχμιρμϊπ ή ςα απξςελέρμαςα ασςξϋ, μαςαιόμξμςαι, με 

απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ ϋρςεοα απϊ ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςχμ κασρίμχμ. 

 

ξ ρσμςξμϊςεοξ δσμαςϊ μεςά ςημ καςαγγελία ςηπ Ρϋμβαρηπ, η Αμαθέςξσρα Αουή βεβαιόμει ςημ ανία ςξσ 

παοαρυεθέμςξπ μέοξσπ ςηπ ποξμήθειαπ, καθόπ και κάθε ξτειλή έμαμςι ςξσ Οοξμηθεσςή καςά ςημ 

ημεοξμημία καςαγγελίαπ. Ζ Αμαθέςξσρα Αουή αμαρςέλλει ςημ καςαβξλή ξπξιξσδήπξςε πξρξϋ πληοχςέξσ 

ρϋμτχμα με ςημ Ρϋμβαρη ποξπ ςξμ Οοξμηθεσςή μέυοιπ εκκαθαοίρεχπ ςχμ μεςανϋ ςξσπ σπξυοεόρεχμ και 

ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ καςαπίπςξσμ.  
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Ζ Αμαθέςξσρα Αουή δϋμαςαι μα αγξοάρει, ρε ςιμέπ αγξοάπ, ςα παοαδξθέμςα ή παοαγγελθέμςα απϊ ςξμ 

Οοξμηθεσςή σγοά καϋριμα πξσ δεμ έυει ακϊμα πληοόρει. Ξι ϊοξι ςηπ αγξοάπ εμαπϊκειμςαι ρςημ κοίρη 

ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

 

Πηςά ρσμτχμείςαι μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ και ςξσ Οοξμηθεσςή ϊςι – ρε κάθε πεοίπςχρη – ξ 

Οοξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει πλήοχπ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, λϊγχ σπαίςιαπ και 

απξδεδειγμέμηπ ρσμπεοιτξοάπ ςηπ 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 14 
Δταομξρςέξ Δίκαιξ – Δπίλσρη Διατξοώμ 

 
 

1. H παοξϋρα Ρϋμβαρη διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 2286/1995, ςξσ Μ. 2362/1995, ςξσ Μ. 

3871/2010, ςξσ Ο.Δ. 60/2007, ςξσ Ο.Δ.118/2007, ςξσπ ξ ́οξσπ ςηπ αο. 1/2014    Διακήοσνηπ και 

ςξσπ ξ́οξσπ ποξρτξοάπ ςξσ αμαδϊυξσ. 

 

2. H παοξϋρα Ρϋμβαρη διέπεςαι απξκλειρςικά απϊ ςξ Δλλημικϊ Δίκαιξ και εομημεϋεςαι ρϋμτχμα με 

ασςϊ.  

 

3. Ξπξιαδήπξςε 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.  

 

4. Πηςά ρσμτχμείςαι απϊ ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη ϊςι ςϊρξ η ποξρτσγή ρςα δικαρςήοια ϊρξ και η 

διαδικαρία εμόπιξμ ασςόμ, δεμ αμαρςέλλξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ Ρϋμβαρηπ. Ρσμεπόπ, αμτϊςεοα ςα 

ρσμβαλλϊμεμα μέοη ξτείλξσμ μα ρσμευίζξσμ με καλή πίρςη μα εκςελξϋμ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ και 

μα αρκξϋμ ςα δικαιόμαςά ςξσπ με βάρη ςη Ρϋμβαρη καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ ρα μα 

μημ είυαμ ποξρτϋγει ρςα δικαρςήοια. 

 

 
Άοθοξ 15  

Δκποξρώπηρη Οοξμηθεσςή 
 

Ωπ εκποϊρχπξπ ςξσ Οοξμηθεσςή για ςξ ρϋμξλξ ςηπ Ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι ……………  

Αλλαγή ποξρόπξσ ή διεϋθσμρηπ ςξσ εκποξρόπξσ γμχρςξπξιείςαι γοαπςά ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή και 

ιρυϋει μεςά ςη γοαπςή έγκοιρη ασςήπ.  

Ξ εκποϊρχπξπ εμεογεί κας’ εμςξλή και λξγαοιαρμϊ ςξσ Οοξμηθεσςή για ϊλα ςα ζηςήμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι 

με ςη Ρϋμβαρη και είμαι ενξσριξδξςημέμξπ μα διεσθεςεί για λξγαοιαρμϊ ςξσ Οοξμηθεσςή ξπξιαδήπξςε 

διατξοά ποξκϋπςει ή ρυεςίζεςαι με ςη Ρϋμβαρη, ρσμμεςέυξμςαπ ϊπξςε και ϊπξσ κληθεί ρε ρσμαμςήρειπ με 

ςα αομϊδια για ςημ παοακξλξϋθηρη και ςξμ έλεγυξ ϊογαμα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ.  

 
Άοθοξ 16  

οξπξπξίηρη ςηπ Ρύμβαρηπ  

Ξπξιαδήπξςε ςοξπξπξίηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ παοξϋραπ Ρϋμβαρηπ δϋμαςαι μα γίμει μϊμξ εγγοάτχπ και 

απαιςεί ςη ρσμαίμερη και ςχμ δϋξ ρσμβαλλξμέμχμ μεοόμ.  
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Άοθοξ 17 
Ρσμβαςικά Έγγοατα  

 

α 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 Ρϋμβαρη  

β) Ζ αο. ………….…… απϊταρη καςακϋοχρηπ. 

γ) Ζ αο. 4/2014 Διακήοσνη. 

δ) Ζ ποξρτξοά ςξσ Οοξμηθεσςή.  

Ζ σπξβληθείρα απϊ ςξμ Οοξμηθεσςή ποξρτξοά και καςά ςα ρημεία πξσ δεμ καλϋπςεςαι απϊ ςιπ 

ποξδιαγοατέπ ςηπ Οοξμήθειαπ και ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη είμαι δερμεσςική για ςξμ Οοξμηθεσςή και επ’ 

χτελεία ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ.  

 
 

Άοθοξ 18  
Γλώρρα  

 
1. Ζ Ρϋμβαρη ρσμςάυθηκε ρςημ Δλλημική γλόρρα.  

2. Όλα ςα έγγοατα και ξι εκθέρειπ πξσ ατξοξϋμ ςημ εκςέλερή ςηπ, ρσμςάρρξμςαι ρςημ Δλλημική 

γλόρρα.  

3. Ξπξιαδήπξςε γοαπςή ή ποξτξοική επικξιμχμία μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ή άλλχμ Τξοέχμ 

και Σπηοεριόμ και ςξσ Αμαδϊυξσ διενάγεςαι ρςημ Δλλημική γλόρρα.  

 

 
Άοθοξ 19 

Ιαλόπιρςη Δταομξγή ςηπ Ρύμβαρηπ  
 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή και ξ Οοξμηθεσςήπ αμαγμχοίζξσμ, ϊςι δεμ είμαι ετικςϊ μα ποξβλετθξϋμ και μα 

πεοιλητθξϋμ ρςημ παοξϋρα ϊλεπ ξι πιθαμέπ πεοιπςόρειπ διεμένεχμ πξσ είμαι δσμαςϊ μα ποξκϋφξσμ καςά 

ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ, ρυεςικά με ςξ αμςικείμεμϊ ςηπ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ, ςα Λέοη απξδέυξμςαι απϊ 

κξιμξϋ ϊςι η Ρϋμβαρη θα λειςξσογήρει μεςανϋ ςξσπ ρϋμτχμα με ςημ καλή πίρςη και υχοίπ βλάβη ςχμ 

εκαςέοχθεμ δικαιχμάςχμ και σπξυοεόρεχμ και αμτϊςεοξι με καλή πίρςη ρσμτχμξϋμ για ςιπ εμέογειεπ 

πξσ απαιςξϋμςαι, ποξκειμέμξσ μα λϋμξμςαι ςσυϊμ διεμένειπ ή διατξοέπ.  

 
 

Άοθοξ 20 
Οαοαίςηρη Δικαιώμαςξπ 

 

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 21  
Οοξηγξύμεμεπ Ρσμτχμίεπ  
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Ζ παοξϋρα Ρϋμβαρη αμςικαθιρςά και ακσοόμει κάθε ποξηγξϋμεμη ρσμτχμία μεςανϋ ςχμ μεοόμ επί ςξσ 

ιδίξσ με ςημ παοξϋρα αμςικειμέμξσ. Ζ παοξϋρα Ρϋμβαρη απξςελεί ςημ απϊλσςη και μξμαδική εκδήλχρη 

ςηπ ποαγμαςικήπ βξϋληρηπ ςχμ μεοόμ για ςξ ρσγκεκοιμέμξ θέμα- αμςικείμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ.  

Ρε πίρςχρη ςχμ παοαπάμχ, η παοξϋρα Ρϋμβαρη σπξγοάτεςαι ρε ςοία (3) αμςίςσπα απϊ ςξ 

……………………………………., εμεογόμςαπ εκ μέοξσπ ςηπ ……………………………………. και ςξμ εκποϊρχπξ ςξσ 

Αμαδϊυξσ,  

ΞΘ ΡΣΛΒΑΚΚΞΛΔΜΞΘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για ςημ Αμαθέςξσρα Αουή 

 

 

 

………………. 

  Για ςξμ Οοξμηθεσςή 

 

 

            ………………. 
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ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ 2- 

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 
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Θ) ΑΟΞ ΠΑΟΔΕΑ 

 

Ξμξμαρι ́α οα ́πεζαπ ..............................  

Ιαςα ́ρςημα................................................………………………………………………………………………… 

(Δ/μρη ξδξ ́π – αοιθμξ ́π .Ι. FAX) 

Ζμεοξμημι ́α ε ́κδξρηπ.................................................. 

ΔΣΠΩ 

............................................................................................... ................................ 

(Ξλξγοάτχπ και αοιθμηςικά) 

 

Οοξπ : Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ, Διεϋθσμρη Ξικξμξμικξϋ - μήμα Διξικηςικξϋ-

Ξικξμξμικξϋ Μ.Ιαβάλαπ  

 

ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΑΠ. ............... ….. ΔΣΠΩ 

ΑΤΞΠΑ ΡΔ ΡΣΛΛΔΞΥΖ ΡΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑΡ ΣΓΠΩΜ ΙΑΣΡΘΛΩΜ ΓΘΑ ΘΡ ΑΜΑΓΙΔΡ ΩΜ 

ΟΣΠΞΡΒΔΡΘΙΩΜ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ  Μ.ΙΑΒΑΚΑΡ ΥΩΠΘΙΖΡ ΑΠΛΞΔΘΞΖΑΡ Α.Δ.Λ. – Η. ΓΘΑ Ξ ΔΞΡ 2014 

 

•  Δ́υξσμε ςημ ςιμη ́ μα ραπ γμχοι ́ζξσμε ξ ́ςι εγγσχ ́μεθα δια ςηπ παοξσ ́ρηπ εγγσηςικη ́π επιρςξλη ́π αμε ́κκληςα 

και αμεπιτσ ́λακςα, παοαιςξσ ́μεμξι αμεπιτϋλακςα κάθε εvρςάρεχπ, δικαιόμαςξπ διαιοέρεχπ και 

διζήρεχπ χπ και ςχμ δικαιχμάςχμ μαπ εκ ςχμ άοθοχμ 853, 856, 866, 867 και 868 ςoσ Δλλημικξϋ 

Αρςικξϋ Ιόδικα με ́υοι ςξσ πξρξσ ́ ςχμ (ξλξγοάτχπ)……………… € σπε ́ο ςηπ 

εςαιοει ́απ..............................................Δ/μρη .................................................για ςη 

ρσμμεςξυη ́ ςηπ ρςξ διεμεογξσ ́μεμξ διαγχμιρμξ ́ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ για 

ςημ επιλξγή Οοξμηθεσςόμ σγοόμ κασρίμχμ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Οσοξρβερςικόμ Σπηοεριόμ  Μ. 

Ιαβάλαπ , ρσ ́μτχμα με ςημ αο. 4/2014 Διακήοσνη ́ ραπ. 

• Ζ παοξσ ́ρα εγγσ ́ηρη καλσ ́πςει μξ ́μξ ςιπ απξ ́ ςη ρσμμεςξυη ́ ρςξμ αμχςε ́οχ διαγχμιρμξ ́ απξοοε ́ξσρεπ 

σπξυοεχ ́ρειπ ςηπ εμ λξ ́γχ εςαιοει ́απ καθ’ ξ́λξ ςξμ υοξ ́μξ ιρυσ ́ξπ ςηπ. 

• ξ παοαπα ́μχ πξρξ ́ ςηοξσ ́με ρςη δια ́θερη ́ ραπ και θα καςαβληθει ́ ξλικα ́ ή μεοικα ́ υχοι ́π καμι ́α απξ ́ 

με ́οξσπ μαπ αμςι ́οοηρη η ́ έμρςαρη και υχοι ́π μα εοεσμηθει ́ αμ ποα ́γμαςι σπα ́ουει η ́ αμ ει ́μαι μξ ́μιμη η ́ 

μη η απαι ́ςηρη ́ ραπ με ́ρα ρε ςοειπ (3) ημέοεπ απξ ́ απλη ́ έγγοατη ειδξπξι ́ηρη ́ ραπ. 

• Ρε πεοίπςχρη πξσ μέοξπ μϊμξμ ςηπ ξτειλήπ, σπέο ςηπ ξπξίαπ δίδεςαι η παοξϋρα εγγϋηρη δεμ ενξτληθεί 

εμποϊθερμα και εμταμίρεςε ςημ παοξϋρα ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ ποξπ μεοική καςαβξλή, ςϊςε θα 

ρτοαγίρξσμε ςημ παοξϋρα εγγσηςική επιρςξλή μαπ για ςξ αμςίρςξιυξ ποξπ ςξ αμενϊτληςξ πξρϊ ςηπ 
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κϋοιαπ ξτειλήπ, πξσ θα ραπ καςαβάλξσμε αμέρχπ καςά ςα αμχςέοχ, η δε παοξϋρα εγγσηςική επιρςξλή 

μαπ θα ραπ επιρςοατεί και θα ρσμευίρει μα ιρυϋει έκςξςε για ςξ σπξλειπϊμεμξ πξρϊ πξσ ασςή καλϋπςει 

• Ρε πεοι ́πςχρη καςα ́πςχρηπ ςηπ εγγσ ́ηρηπ ςξ πξρξ ́ ςηπ καςα ́πςχρηπ σπξ ́κειςαι ρςξ εκα ́ρςξςε ιρυσ ́ξμ ςε ́λξπ 

υαοςξρη ́μξσ. 

• Απξδευξ́μαρςε μα παοαςει ́μξσμε ςημ ιρυσ ́ ςηπ εγγσ ́ηρηπ σ ́ρςεοα απξ ́ ε ́γγοατξ ςηπ Σπηοερι ́απ ραπ με ςημ 

ποξσ ̈ πξ́θερη ξ́ςι ςξ ρυεςικξ ́ αι ́ςημά ραπ θα μαπ σπξβληθει ́ ποιμ απξ ́ ςημ ημεοξμημι ́α λη ́νηπ ςηπ. 

• Ζ παοξύρα ιρυύει μέυοι ………………………. 2014.  

• Βεβαιξσ ́ςαι σπεσ ́θσμα ξ ́ςι ςξ πξρξ ́ ςχμ εγγσηςικχ ́μ μαπ επιρςξλχ ́μ πξσ ε ́υξσμ δξθει ́ ρςξ Δημξ ́ριξ και 

Μ.Ο.Δ.Δ., ρσμσπξλξγι ́ζξμςαπ και ςξ πξρξ ́ ςηπ παοξσ ́ραπ, δεμ σπεοβαι ́μει ςξ ξ ́οιξ ςχμ εγγση ́ρεχμ πξσ 

ε ́υει καθξοιρθει ́ απξ ́ ςξ Σπξσογει ́ξ Ξικξμξμικχ ́μ για ςημ οα ́πεζα ́ μαπ. 

 

ΡΖΛΔΘΩΡΖ ΓΘΑ ΖΜ ΠΑΟΔΕΑ 

Ξ υοξ ́μξπ ιρυσ ́ξπ ςηπ παοξσ ́ραπ ποε ́πει μα ει ́μαι μεγαλσ ́ςεοξπ καςα ́ ε ́μα (1) μη ́μα ςξσ υοξ ́μξσ ιρυσ ́ξπ ςηπ 

ποξρτξοα ́π, ξ́πχπ ρυεςικα ́ αματε ́οεςαι ρςη Διακη ́οσνη. 

 

ΘΘ) ΑΟΞ Ξ ΑΛΔΘΞ ΟΑΠΑΙΑΑΗΖΙΩΜ & ΔΑΜΔΘΩΜ 

Ρε πεοι ́πςχρη πξσ η εγγσηςικη ́ επιρςξλη ́ εκδι ́δεςαι απξ ́ ςξ αμει ́ξ Οαοακαςαθηκχ ́μ & Δαμει ́χμ θα ποε ́πει 

επι ́ πξιμη ́ απξοοι ́φεχπ μα διαςσπχ́μεςαι ξ ξ ́οξπ: 

«ξ παοαπα ́μχ πξρξ ́ ςηοξσ ́με ρςη δια ́θερη ́ ραπ και θα καςαβληθει ́, ξλικα ́ ή μεοικα ́ υχοι ́π καμι ́α απξ ́ 

μέοξσπ μαπ αμςι ́οοηρη η ́ έμρςαρη και υχοι ́π μα εοεσμηθει ́ αμ ποα ́γμαςι σπα ́ουει η ́ αμ ει ́μαι μξ ́μιμη η ́ μη η 

απαι ́ςηρη ́ ραπ με ́ρα ρε ςοειπ (3) ημέοεπ απξ ́ απλη ́ έγγοατη ειδξπξι ́ηρη ́ ραπ». 

η ́ «η εγγσ ́ηρη διε ́πεςαι απξ ́ ςξσπ ξ ́οξσπ ςξσ α ́οθοξσ 25 ςξσ Ο.Δ. 118/2007». 
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ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ 3- 

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ ΙΑΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ 
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ΔΣΥΞΡ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΑΠ. 4/2014 

ΡΣΛΒΑΡΖ ΑΠ ……………………………… 

ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ: ………………………………………. 

 

 

ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ ΙΑΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ 

 

ΞΜΞΛΑΡΘΑ ΠΑΟΔΕΑΡ ΙΑΘ ΙΑΑΡΖΛΑ  …………………………………………………………… 

Δ/ΜΡΖ :……………………, .Ι.:…………………………………………………………… 

ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ ΔΙΔΞΡΖΡ ……………………………………………… 

ΑΠΘΗΛΞΡ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ ΙΑΘ ΟΞΡΞ (ΡΔ ΔΣΠΩ) ………………………………………………… 

 

Δηλόμξσμε με ςημ παοξϋρα εγγσηςική επιρςξλή ϊςι ραπ εγγσϊμαρςε αμεπιτϋλακςα και αμέκκληςα, 

παοαιςξϋμεμξι ςηπ έμρςαρηπ ςηπ διζήρεχπ σπέο ………………………………………………………………..,  

{Ρε πεοίπςχρη μεμξμχμέμηπ εςαιοίαπ : ςηπ Δςαιοίαπ …………… Ξδϊπ …………. Αοιθμϊπ ……. .Ι. ………}  

{ή ρε πεοίπςχρη Έμχρηπ ή Ιξιμξποανίαπ : ςχμ Δςαιοιόμ  

α) ……………… ξδϊπ ……………… αοιθμϊπ ………………. .Ι. ………….. 

β) ……………… ξδϊπ ……………… αοιθμϊπ ………………. .Ι. …………..  

γ) ……………… ξδϊπ ……………… αοιθμϊπ ………………. .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                        με αμςικείμεμξ ςημ «Αμάδεινη Οοξμηθεσςόμ σγοόμ κασρίμχμ για 

ςιπ αμάγκεπ ςχμ Οσοξρβερςικόμ Σπηοεριόμ  Μ.Ιαβάλαπ, υχοικήπ αομξδιϊςηςαπ Α.Δ.Λ. – Η. για ςξ έςξπ 

2014» ρσμξλικήπ ανίαπ (ρσμπληοόμεςε ςξ ρσμξλικϊ ρσμβαςικϊ ςίμημα με διεσκοίμιρη εάμ πεοιλαμβάμει ή 

ϊυι ςξ ΤΟΑ) ………………………….,  για ςημ καλή εκςέλερη ςηπ Ρϋμβαρηπ ρϋμτχμα με ςημ αο. 4/2014 

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. 

Ζ παοξύρα ιρυύει μέυοι ………………………. 2014. 

ξ παοαπάμχ 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 οάπεζά μαπ απαλλαγμέμη απϊ κάθε ρυεςική σπξυοέχρη. 

Σπξυοεξϋμεθα μα ποξβξϋμε ρςημ παοάςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ παοξϋραπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ έγγοατξ ςηπ 

αομϊδιαπ Σπηοερίαπ, πξσ θα σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ εγγϋηρηπ. 

Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ πάγιξ 

ςέλξπ υαοςξρήμξσ. 

Ζ παοξυή εγγσηςικόμ επιρςξλόμ έκδξρηπ ςηπ οάπεζάπ μαπ δεμ έυει σπαυθεί ρε καμέμα πεοιξοιρμϊ 

πξρξςικξϋ ξοίξσ με ςιπ ρυεςικέπ Σπξσογικέπ διαςάνειπ (ή δηλόμξσμε ξμξίχπ με ςημ παοξϋρα ϊςι δεμ 

στίρςαςαι παοάβαρη ςχμ διαςάνεχμ για ϊοιξ ςηπ οάπεζάπ μαπ ρε ρυέρη με ςιπ εγγσηςικέπ επιρςξλέπ). 

 

        Διαςελξϋμε με ςιμή, 

 

……………………. 

(Ενξσριξδξςημέμη σπξγοατή) 

 

(Ξμξμαςεπόμσμξ & σπξγοατή εκποξρόπξσ οαπέζηπ)
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ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ 4- 

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ 



 

 

Οοξπ: 
 
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 
ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 
Λ. ΔΘΞΘΙΖΘΙΞΣ-ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ Μ.ΙΑΒΑΚΑΡ  
 

 
 

ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ 
 

 

Ρϋμτχμα με ςημ αο. 4/2014 Διακήοσνη διεμέογειαπ αμξικςξϋ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ για ςημ αμάδεινη 

Οοξμηθεσςόμ σγοόμ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Οσοξρβερςικόμ Σπηοεριόμ  Μ. Ιαβάλαπ, για ςξ έςξπ 2014», 

ποξρτέοχ για  ςξ είδξπ κασρίμξσ ………………………………………………………………… ςξ παοακάςχ πξρξρςϊ έκπςχρηπ 

επί ςηπ μέρηπ ςιμήπ πξσ θα ποξκϋπςει απϊ ςα εβδξμαδιαία δελςία πξσ εκδίδξμςαι απϊ ςξ μήμα Δμπξοίξσ ςηπ 

ξικείαπ Οεοιτέοειαπ: 

 

ΔΘΔΞΡ 
Οξρξρςϊ έκπςχρηπ επί ςηπ μέρηπ ςιμήπ 

(Ξλξγοάτχπ) (Αοιθμηςικόπ) 

 
Βεμζίμη αμϊλσβδη   

 
Οεςοέλαιξ Ιίμηρηπ 

 
  

  
Ζ παοξϋρα ξικξμξμική ποξρτξοά ιρυϋει μέυοι και εκαςϊμ είκξρι (120) ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ 
διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 
 
Δηλόμχ ϊςι απξδέυξμαι πλήοχπ και αμεπιτϋλακςα ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Διακήοσνηπ. 

 

 
………..(Τόπξπ)…….(Ημεοξμημία)  

 

Ξ ποξρτέοχμ  

 

 

Υπξγοατή 

 
(Ομξμαςεπώμσμξ) 

Στοαγίδα Εςαιοείαπ 

 


