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ΗΔΛΑ: Οοξκήοσνη διεμέογειαπ δημόριξσ αμξικςξύ πλειξδξςικξύ διαγωμιρμξύ για ςημ 
εκμίρθωρη υώοωμ εγκαςάρςαρηπ εκςελωμιρςικώμ γοατείωμ ρςξμ Ρσμξοιακό Ρςαθμό Δσζώμωμ 
Ο.Δ. Ιιλκίπ (Διακήοσνη αο. 02/2016). 

 

Ξ ΓΔΜΘΙΞΡ ΓΠΑΛΛΑΔΑΡ  

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖΡ ΔΘΞΘΙΖΡΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 

Έυξμςαπ σπ ϊφιμ ςιπ διαςάνειπ: 

 

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

ςχμ ξδηγιόμ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ και 

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

ρσμβάρεχμ 

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

Δρχςεοικόμ» 

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

Απλξσρςεϋρειπ – Καςαογήρειπ, σγυχμεϋρειπ Νξμικόμ Ποξρόπχμ και Τπηοεριόμ ςξσ Δημξρίξσ 

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

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

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

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

ξογαμχςικά θέμαςα Τπξσογείξσ Οικξμξμικόμ και άλλεπ διαςάνειπ» 

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

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

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

και Κεμςοικξϋ Ηλεκςοξμικξϋ Μηςοόξσ Δημξρίχμ σμβάρεχμ – Αμςικαςάρςαρη ςξσ έκςξσ 

κεταλαίξσ ςξσ Ν.3588/2007 (πςχυεσςικϊπ κόδικαπ) – Ποξπςχυεσςική διαδικαρία ενσγίαμρηπ 

και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει  

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

ρσμβάρεχμ - Δμαομϊμιρη ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ με ςημ Οδηγία 89/665/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλίξσ 

ςηπ 21ηπ Ιξσμίξσ 1989 (L 395) και ςημ Οδηγία 92/13/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 25ηπ Υεβοξσαοίξσ 

1992 (L 76), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκαμ με ςημ Οδηγία 2007/66/ΔΚ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ 

και ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 11ηπ Δεκεμβοίξσ 2007 (L 335) 

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

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

μϊµχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ 

διαδίκςσξ «Ποϊγοαµµα Διαϋγεια» και άλλεπ διαςάνειπ» 

                                    
 

                                   

         
 

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 

ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 

ΛΖΛΑ ΡΣΜΞΠΘΑΙΩΜ ΡΑΗΛΩΜ 
 

Σαυ. Δ/μρη  
Σαυ. Κόδικαπ  
Πληοξτξοίεπ 
Σηλέτχμξ 
Ηλ. Δ/μρη  
Σηλ/ςσπία 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Καθ. Ρχρίδη  11 
546 55,  ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  
Θχμαή Βεάζξγλξσ 
2313 309189  
thovea@damt.gov.gr  
2313 309125 

 

             ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 
 

 
 

 
              Θερραλξμίκη, 19/02/2016 
 
              Αο. Ποχς.: ξίκ. 11708 
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11. Μ. 3852/2010 (ΤΔΙ Α' 87/2010) «Νέα Αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ - Ποϊγοαμμα Καλλικοάςηπ» 

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

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

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

δικαίξσ αξοίρςξσ υοϊμξσ και άλλεπ διαςάνειπ ξογάμχρηπ και λειςξσογίαπ ςηπ Δημϊριαπ 

Διξίκηρηπ Σοξπξπξιήρειπ επεμδσςικόμ μϊμχμ και άλλεπ διαςάνειπ» 

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

καςαρςοαςηγήσεχμ καςά ςη διαδικαρία ρϋναφηπ δημξρίωμ ρσμβάρεχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε 

και ιρυϋει με ςξ Ν. 3414/2005 (ΥΔΚ A’ 279/2005) «Σοξπξπξίηρη ςξσ Ν.3310/2005 “Μέςοα για ςη 

διαρτάλιρη ςηπ διατάμειαπ και ςημ απξςοξπή καςαρςοαςηγήρεχμ καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ 

δημξρίχμ ρσμβάρεχμ”» 

14. Μ. 2859/2000 (ΤΔΙ Α’ 248/2000) «Κϋοχρη Κόδικα Υ.Π.Α.», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

με ςξ Ν. 3842/2010 (ΥΔΚ Α’ 58/2010) «Απξκαςάρςαρη τξοξλξγικήπ δικαιξρϋμηπ, αμςιμεςόπιρη 

ςηπ τξοξδιατσγήπ και άλλεπ διαςάνειπ» 

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

οσθμίρειπ  θεμάςχμ αομξδιϊςηςαπ ςξσ Τπξσογείξσ Αμάπςσνηπ» 

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

θεμάςχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

17. Μ. 2362/1995 (ΤΔΙ Α' 247/1995) «Δημξρίξσ Λξγιρςικξϋ, ελέγυξσ ςχμ δαπαμόμ ςξσ Κοάςξσπ 

και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

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

Θοάκηπ» 

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

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

Οδηγίαπ 2004/18/ΔΚ «πεοί ρσμςξμιρμξϋ ςχμ διαδικαριόμ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ 

έογχμ, ποξμηθειόμ και σπηοεριόμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ Οδηγία 2005/51/ΔΚ ςηπ 

Δπιςοξπήπ και ςημ Οδηγία 2005/75/ΔΚ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 

16ηπ Νξεμβοίξσ 2005  

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

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

ρσμαλλαγέπ. 

 

Β) Οι απξτάρειπ: 

1. Ι.Σ.Α. 16757/2003 (ΤΔΙ Β΄113) «Ρϋθμιρη ςξσ ςοϊπξσ είρποανηπ και διαυείοιρηπ απϊ ςα 
Πεοιτεοειακά Σαμεία Αμάπςσνηπ ςχμ ερϊδχμ απϊ μιρθόμαςα πξσ ποξέουξμςαι απϊ ςξσπ 
υεοραίξσπ σμξοιακξϋπ ςαθμξϋπ». 

2. Ι.Σ.Α 33803/2011 (ΤΔΙ Β΄1710) «Άμξιγμα Λξγαοιαρμξϋ Πεοιτεοειακόμ Σαμείχμ Αμάπςσνηπ» 
3. Ι.Σ.Α. 36636/2015 (ΤΔΙ Β΄47/2016) «Δγκαςάρςαρη μη δημϊριχμ σπηοεριόμ ρςξ σμξοιακϊ 

ςαθμϊ Δσζόμχμ Ν. Κιλκίπ για ςη λειςξσογία μέχμ εκςελχμιρςικόμ γοατείχμ». 
4. Σ.Α. 12179/14 (ΤΔΙ – 1893 Β/11-7-2014) «Καθξοιρμϊπ ημεοήριχμ και εβδξμαδιαίχμ 

μξμαουιακόμ και ςξπικόμ ετημεοίδχμ πξσ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα καςαυόοιρηπ δημξριεϋρεχμ 
ςχμ τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ» 

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

μξμαουιακόμ και ςξπικόμ ετημεοίδχμ πξσ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα καςαυόοηρηπ δημξριεϋρεχμ 

ςχμ τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

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

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

ςξσ Ν. 2286/95» 

7. Απϊταρη 337/2014 ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ ρσμβάρεχμ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΑ 

ΟΔΗΓΙΑ 5) 
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8. Απϊταρη 338/2014 ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ ρσμβάρεχμ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΑ 

ΟΔΗΓΙΑ 6) 

9. Απϊταρη 99386/2014 (ΤΔΙ Β΄3105/2014) Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Α.Δ.Μ.-Θ. «Αμάθερη άρκηρηπ 

αομξδιξςήςχμ ρε ξογαμικέπ μξμάδεπ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. και παοξυή ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατήπ 

ποάνεχμ και εγγοάτχμ «ΜΔ Δ.Γ.Γ.» ρςξσπ ποξψρςαμέμξσπ ξογαμικόμ μξμάδχμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ.» 

10. Σημ αο. ξικ.4724/25-1-2016(ΑΔΑ:73ΕΟΞΠ1Σ-ΝΚΗ) απϊταρη Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Α.Δ.Μ.-Θ. 

«Απϊταρη διεμέογειαπ δημϊριξσ αμξικςξϋ διαγχμιρμξϋ εκμίρθχρηπ υόοχμ για ςη λειςξσογία 

εκςελχμιρςικόμ γοατείχμ ρςξ .. Δσζόμχμ». 

 

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

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

δικαιξλξγηςικόμ, δεμ εταομϊζεςαι ρε διαγχμιρςικέπ διαδικαρίεπ.   

 

 

Ο Π Ξ Ι Ζ Π Σ Ρ Ρ Δ Θ 

 

Δημόριξ αμξικςό πλειξδξςικό διαγωμιρμό, για ςημ εκμίρθωρη υώοωμ για ςη λειςξσογία 
εκςελωμιρςικώμ γοατείωμ ρςξ Ρσμξοιακό Ρςαθμό Δσζώμωμ Ο.Δ. Ιιλκίπ, ωπ ενήπ: 

Α). Δκμίρθχρη ςοιόμ (3) θέρεχμ ρε ςελχμειακά ελεγυϊμεμξ υόοξ και ρε έδατξπ κσοιϊςηςαπ 
δημξρίξσ. 
Ο υόοξπ ρςξμ ξπξίξ μπξοξϋμ μα εγκαςαρςαθξϋμ γοατεία απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ  
βοίρκεςαι ρςξ οεϋμα ειρϊδξσ ςχμ τξοςηγόμ ασςξκιμήςχμ και ρςημ ποξέκςαρη ςχμ 
σπαουϊμςχμ εκςελχμιρςικόμ γοατείχμ. Σξ ρσμξλικϊ εμβαδϊμ ςχμ θέρεχμ είμαι 60 ς.μ. (20 
ς.μ. αμά γοατείξ) και  απξςσπόμεςαι ρςξ ρσμημμέμξ απϊρπαρμα ςξπξγοατικξϋ 
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι). 

 
Β). Δκμίρθχρη επςά (7) θέρεχμ ρε ςελχμειακά ελεγυϊμεμξ υόοξ και ρε έδατξπ κσοιϊςηςαπ 
δημξρίξσ. 
Ο υόοξπ ρςξμ ξπξίξ μπξοξϋμ μα εγκαςαρςαθξϋμ γοατεία απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ  
βοίρκεςαι ρςξ οεϋμα ενϊδξσ ςχμ τξοςηγόμ παοαπλεϋοχπ ςηπ παοαλλαγήπ ςξσ κλάδξσ 
ενεουξμέμχμ τξοςηγόμ. Σξ ρσμξλικϊ εμβαδϊμ ςχμ θέρεχμ είμαι 140 ς.μ. (20 ς.μ. αμά 
γοατείξ) και απξςσπόμεςαι ρςξ ρσμημμέμξ απϊρπαρμα ςξπξγοατικξϋ (ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ). 

 

1) Ζμεοξμημία διεναγωγήπ διαγωμιρμξύ και καςαληκςική ημεοξμημία και ώοα Σπξβξλήπ 
Οοξρτξοώμ: Δεσςέοα 28/03/2016 11:00 π.μ. 

 

Η παοξϋρα θα δημξριεσθεί (α), ρςημ ημεοήρια ξικξμξμική ετημεοίδα παμελλήμιαπ κσκλξτξοίαπ 

«ΗΜΔΡΗΙΑ», καθόπ και (Β) ρςημ ημεοήρια μξμαουιακή ετημεοίδα «ΠΡΩΙΝΗ» (Ν. Κιλκίπ) 

 

Η παοξϋρα διακήοσνη είμαι διαθέριμη και ρςξ διαδίκςσξ ρςη διεϋθσμρη www.damt.gov.gr (Δμϊςηςα 

Αμακξιμόρειπ -> Διαγχμιρμξί), καθόπ και ρςξ δικςσακϊ ςϊπξ «ΔΙΑΤΓΔΙΑ» : 

http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/, κάμξμςαπ αμαζήςηρη με βάρη ςξμ ΑΔΑ. 

 

Πεοίληφη ασςήπ, θα κξιμξπξιηθεί ρςξμ Ρύλλξγξ Δκςελωμιρςώμ Ηερραλξμίκηπ για εμημέοχρη ςχμ 

μελόμ ςξσ. 

 

2) όπξπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ: 

Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ 
Καθ. Ρχρίδη 11 ς.κ. 54655 
        Ιρϊγειξ – Αίθξσρα ρσρκέφεχμ 
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  3) Αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ απξςελεί η αμάδεινη πλειξδξςόμ (αμαδϊυχμ) εκμίρθχρηπ 

υόοχμ για ςη λειςξσογία εκςελχμιρςικόμ γοατείχμ ρςξ σμξοιακϊ ςαθμϊ Δσζόμχμ Πεοιτεοειακήπ 

Δμϊςηςαπ Κιλκίπ. 

Βάρη καθξοιρμξύ ςξσ μημιαίξσ μιρθώμαςξπ ξοίζεςαι ςξ πξρό ςωμ ςοιακξρίωμ εσοώ (300,00 
€).  

Ζ διάοκεια ςηπ μίρθωρηπ ξοίζεςαι ρε πέμςε (5) έςη. 

Για μα γίμει κάπξιξπ δεκςϊπ ρςξ διαγχμιρμϊ ποέπει μα καςαθέρει εγγσηςική επιρςξλή 
ρσμμεςξυήπ, η ξπξία εκδίδεςαι απϊ πιρςχςικά ιδοϋμαςα ή άλλα μξμικά ποϊρχπα πξσ έυξσμ ςξ 
δικαίχμα ασςϊ, για πξρϊ ίρξ με ςξ 5% ςξσ ελάυιρςξσ ξοίξσ ποξρτξοάπ, σπξλξγιζϊμεμξ για 
ξλϊκληοη ςη μιρθχςική πεοίξδξ ήςξι: 300,00 € × 60 μήμεπ × 5 % = 900,00€. 

Όρξι επιθσμξϋμ μα λάβξσμ μέοξπ ρςξ διαγχμιρμϊ ποέπει μα καςαθέρξσμ έγγοατεπ ποξρτξοέπ, 
είςε ασςξποξρόπχπ, είςε δια ςξσ μξμίμξσ εκποξρόπξσ ςχμ διαγχμιζϊμεμχμ ή µε μϊμιμα 
ενξσριξδξςημέμξ ποϊρχπξ, ξι ξπξίεπ ποχςξκξλλξϋμςαι ρςξ Ποχςϊκξλλξ ςξσ Σμήμαςξπ 
Γοαμμαςείαπ και Πληοξτϊοηρηπ Πξλιςόμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ., Καθ. Ρχρρίδη 11, Σ.Κ. 54655 , 
Θερ/μίκη, Γοατείξ 7 (ρςξ ιρϊγειξ) ςξ αογόςεοξ μέυοι και ςημ καςαληκςική ημέοα  ςξσ 
διαγωμιρμξύ, δηλ. ςημ Δεσςέοα 28-03-2016 και ώοα 11.00 π.μ. 

 

Καςά ςα λξιπά, ξ διαγχμιρμϊπ θα γίμει ρϋμτχμα με:  

Σξσπ ϊοξσπ πξσ επιρσμάπςξμςαι και απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ παοξϋραπ ρςα: 

 ΜΔΡΟ A΄ : Αμςικείμεμξ ςξσ Διαγχμιρμξϋ. 

 ΜΔΡΟ Β΄ : Γεμικέπ Ποξωπξθέρειπ σμμεςξυήπ. 

 ΜΔΡΟ Γ΄: Παοαοςήμαςα, Τπξδείγμαςα: ϋμβαρηπ, Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ σμμεςξυήπ, 
Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ Καλήπ Δκςέλερηπ και Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ. 

 

Λε εμςξλή Γ.Γ.  
                                                                                 Ξ Οοξϊρςάμεμξπ Γεμικήπ  Διεύθσμρηπ 

                                                                                Δρωςεοικήπ Κειςξσογίαπ 
 
                                                                                                                                                      
                                                                                                        Ζλίαπ Ηεξδωοίδηπ 

 

 

σμημμέμα: 

Αμαλσςικϊ Σεϋυξπ Διακήοσνηπ 

Ιξιμξπξίηρη: 
  

1. ΡΣΜΞΠΘΑΙΞΡ ΡΑΗΛΞΡ ΔΣΕΩΜΩΜ 
           (με ηλεκτρομικό ταχυδρομείο) 
 

2. ΡΣΚΚΞΓΞΡ ΔΙΔΚΩΜΘΡΩΜ ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ 
(με ηλεκτρομικό ταχυδρομείο) 
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ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ       Ηερραλξμίκη, 19 Τεβοξσαοίξσ 2016 
          ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ   
                ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ ΗΠΑΙΖΡ   

ΓΔΜΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ       Αο. Οοχς.: ξικ. 11873 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ   

ΛΖΛΑ ΡΣΜΞΠΘΑΙΩΜ ΡΑΗΛΩΜ   
   

   αυ. Δ/μρη:    Ιαθ. Πχρρίδη 11    
  546 55 Ηερραλξμίκη   

Οληοξτξοίεπ:  Ηχμαή Βεάζξγλξσ   
ηλέτχμξ: 2313309189   

Fax: 2313309125   
E-mail: thovea@damt.gov.gr   

Θρςξρελίδα: www.damt.gov.gr   

 

 

Αμαθέςξσρα Αουή: Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ (ΑΔΛ-Η) 

 

όπξπ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξύ: 

 
Έδοα ΑΔΛ-Η, Ιαθ. Πχρρίδη 11, Ηερραλξμίκη, αίθξσρα 
ρσμεδοιάρεχμ ιρξγείξσ 

Ζμεοξμημία Διεναγχγήπ Διαγχμιρμξύ: 28 ΛΑΠΘΞΣ 2016  (ημέοα Δεσςέοα) 

Ώοα Διεναγχγήπ Διαγχμιρμξύ: 11 π.μ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                        

 
 

ΟΠΞΙΖΠΣΝΖ Αοιθμ. 02/2016 
Δημόριξσ αμξικςξύ πλειξδξςικξύ διαγχμιρμξύ, εκμίρθχρηπ υώοχμ για ςη λειςξσογία 

εκςελχμιρςικώμ γοατείχμ ρςξ Ρσμξοιακό Ρςαθμό Δσζώμχμ, Ο.Δ. Ιιλκίπ. 
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ΛΔΠΞΡ Α΄ 

ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
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1. ΜΞΛΘΙΞ ΟΚΑΘΡΘΞ 
 

Ξ Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ έυξμςαπ σπϊφη: 
 

1. ιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 2503/97 (ΤΔΙ 107/Α΄) «Διξίκηρη Ξογάμχρη Ρςελέυχρη ςηπ Οεοιτέοειαπ, οϋθμιρη 
θεμάςχμ για ςημ ξπική Ασςξδιξίκηρη και άλλεπ διαςάνειπ». 

2. ιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 3852/2010 (ΤΔΙ 87/Α΄) «Μέα Αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ 
Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ – Οοϊγοαμμα Ιαλλικοάςηπ». 

3. ιπ διαςάνειπ ςξσ Ο.Δ. 142/2010 (ΤΔΙ 235/Α΄) «Ξογαμιρμϊπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - 
Ηοάκηπ». 

4. ιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 2647/1998 (ΤΔΙ 237/Α΄) «Λεςαβίβαρη αομξδιξςήςχμ ρςιπ Οεοιτέοειεπ και ςημ 
Ασςξδιξίκηρη και άλλεπ διαςάνειπ». 

5. ημ με αοιθμϊ 20814/07.07.2001 (ΤΔΙ 796/Β΄) Ιξιμή Απϊταρη ςχμ Σπξσογόμ Δρχςεοικόμ, Δημϊριαπ 
Διξίκηρηπ και Απξκέμςοχρηπ, Ξικξμξμικόμ, Δημϊριαπ άνηπ και Γεχογίαπ «Γεμικϊπ Ιαμξμιρμϊπ 
Κειςξσογίαπ ςχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ». 

6. ιπ διαςάνειπ ςξσ Ο.Δ. 60/2007 (ΤΔΙ 64/Α΄) «Οοξραομξγή ςηπ Δλλημικήπ Μξμξθερίαπ ρςιπ διαςάνειπ ςηπ 
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 κξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 16ηπ Μξεμβοίξσ 2005». 

7. ιπ διαςάνειπ ςξσ Ο.Δ 118/2007 (ΤΔΙ 150/Α΄) «Ιαμξμιρμϊπ Οοξμηθειόμ Δημξρίξσ». 
8. ημ με αοιθμ. 16757/28-07-2003 (ΤΔΙ 1132/Β΄) Ιξιμή Απϊταρη ςχμ  ΣΟ.ΞΘ.Ξ. και ΣΟ.ΔΡ.Δ.Δ.Α. 

«Πϋθμιρη ςξσ ςοϊπξσ είρποανηπ και διαυείοιρηπ απϊ ςα Οεοιτεοειακά αμεία Αμάπςσνηπ ςχμ ερϊδχμ απϊ 
μιρθόμαςα πξσ ποξέουξμςαι απϊ ςξσπ υεοραίξσπ Ρσμξοιακξϋπ Ρςαθμξϋπ». 

9. ιπ διαςάνειπ ςξσ  Μ. 2946/2001 (ΤΔΙ 224/Α΄) «Σπαίθοια Διατήμιρη, Ρσμπξλιςείεπ Δήμχμ και Ιξιμξςήςχμ 
και άλλεπ διαςάνειπ» και ειδικϊςεοα ςξ άοθοξ 18 παο. 8γ. 

10. ιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 49 ςξσ Μ. 3986/2011 (ΤΔΙ 152/Α΄) «Δπείγξμςα Λέςοα Δταομξγήπ 
Λερξποϊθερμξσ Ολαιρίξσ Δημξριξμξμικήπ Ρςοαςηγικήπ 2012-2015». 

11. ημ σπ’ αοιθμ. 33803/25.07.2011 (ΤΔΙ 1710/Β΄) Ιξιμή Απϊταρη ςχμ Σπξσογόμ Δρχςεοικόμ – 
Ξικξμξμικόμ  «Άμξιγμα Κξγαοιαρμξϋ Οεοιτεοειακόμ αμείχμ Αμάπςσνηπ». 

12. ιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 157 ςξσ Μ.4281/2014 (ΤΔΙ 160/Α΄) «Λέςοα ρςήοινηπ και αμάπςσνηπ ςηπ 
ελλημικήπ ξικξμξμίαπ, ξογαμχςικά θέμαςα ςξσ Σπξσογείξσ Ξικξμξμικόμ και άλλεπ διαςάνειπ».  

13. ημ με αοιθμ. 36636/20-11-2015 (ΑΔΑ:6ΘΥ465ΤΗΔ-ΤΝΙ, ΤΔΙ Β΄ 47/19-01-2016) Ι.Σ.Α. ςξσ Σπξσογξϋ 
Δρχςεοικόμ & Δ.Α. και ςξσ Αμαπληοχςή Σπξσογξϋ Ξικξμξμικόμ «Δγκαςάρςαρη μη δημϊριχμ σπηοεριόμ 
ρςξ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ Δσζόμχμ Μ. Ιιλκίπ για ςη λειςξσογία εκςελχμιρςικόμ γοατείχμ». 

14. ιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ Μ.4071/2012 (ΤΔΙ 85/Α΄) «Πσθμίρειπ για ςημ ςξπική αμάπςσνη, ςημ 
ασςξδιξίκηρη και ςημ απξκεμςοχμέμη διξίκηρη Δμρχμάςχρη Ξδηγίαπ 2009/50/ΔΙ». 

15. ημ με αο. ποχς. ξικ. 4724/25.01.2016 (ΑΔΑ: 73ΕΟΞΠ1Σ-ΝΚΗ) απϊταρη, Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Α.Δ.Λ.-Η. 
διεμέογειαπ δημϊριξσ αμξικςξϋ πλειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ, εκμίρθχρηπ υόοχμ για ςη λειςξσογία 
εκςελχμιρςικόμ γοατείχμ ρςξμ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ Δσζόμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ. 

16. ημ αμάγκη εκμίρθχρηπ ςχμ υόοχμ για ςημ διεσκϊλσμρη ςχμ εκςελχμιρςικόμ εογαριόμ, καςϊπιμ 
αιςημάςχμ ςχμ εκςελχμιρςόμ, καθόπ και για ςημ κάλσφη μέοξσπ ςχμ ενϊδχμ ρσμςήοηρηπ και 
λειςξσογίαπ ςχμ εγκαςαρςάρεχμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ. 

 
 

2. ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
 

Δημϊριξ αμξικςϊ πλειξδξςικϊ διαγχμιρμϊ, με ςξ ρϋρςημα ςχμ ρτοαγιρμέμχμ έγγοατχμ ποξρτξοόμ για ςημ 

αμάδεινη πλειξδξςόμ (αμαδϊυχμ) εκμίρθχρηπ υόοχμ για ςη λειςξσογία εκςελχμιρςικόμ γοατείχμ ρςξ 

Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ Δσζόμχμ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Ιιλκίπ χπ ακξλξϋθχπ: 

 

α). Δκμίρθχρη ςοιόμ (3) θέρεχμ ρε ςελχμειακά ελεγυϊμεμξ υόοξ και ρε έδατξπ κσοιϊςηςαπ δημξρίξσ. 
Ξ υόοξπ ρςξμ ξπξίξ μπξοξϋμ μα εγκαςαρςαθξϋμ γοατεία απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ  βοίρκεςαι ρςξ οεϋμα 
ειρόδξσ ςχμ τξοςηγόμ ασςξκιμήςχμ και ρςημ ποξέκςαρη ςχμ σπαουϊμςχμ εκςελχμιρςικόμ γοατείχμ. ξ 
ρσμξλικϊ εμβαδϊμ ςχμ θέρεχμ είμαι 60 ς.μ. (20 ς.μ. αμά γοατείξ) και  απξςσπόμεςαι ρςξ ρσμημμέμξ απϊρπαρμα 
ςξπξγοατικξϋ (ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ). 
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β). Δκμίρθχρη επςά (7) θέρεχμ ρε ςελχμειακά ελεγυϊμεμξ υόοξ και ρε έδατξπ κσοιϊςηςαπ δημξρίξσ. 
Ξ υόοξπ ρςξμ ξπξίξ μπξοξϋμ μα εγκαςαρςαθξϋμ γοατεία απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ  βοίρκεςαι ρςξ οεϋμα 
ενόδξσ ςχμ τξοςηγόμ παοαπλεϋοχπ ςηπ παοαλλαγήπ ςξσ κλάδξσ ενεουξμέμχμ τξοςηγόμ. ξ ρσμξλικϊ εμβαδϊμ 
ςχμ θέρεχμ είμαι 140 ς.μ. (20 ς.μ. αμά γοατείξ) και απξςσπόμεςαι ρςξ ρσμημμέμξ απϊρπαρμα ςξπξγοατικξϋ 
(ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘΘ). 
 
Ξι σπξφήτιξι μιρθχςέπ έυξσμ δικαίχμα σπξβξλήπ ποξρτξοάπ ή για μία μόμξ θέρη διεσκοιμίζξμςαπ αμ είμαι 
ρςξ οεύμα  ειρόδξσ ή ρςξ οεύμα ενόδξσ από ςη υώοα ή για μία θέρη ρςξ οεύμα ενόδξσ και μία θέρη ρςξ 
οεύμα ειρόδξσ. Όπξιξπ ποξρτέοει ςη μεγαλύςεοη ςιμή θα έυει ςη δσμαςόςηςα μα επιλένει ςημ ποξπ 
εκμίρθχρη θέρη πξσ επιθσμεί ρςξ αμςίρςξιυξ οεύμα, ρύμτχμα με ςη ρυεςική ποξπ ςξύςξ σπεύθσμη δήλχρή 
ςξσ. 
 
 
Ρκξπϊπ ςηπ μίρθχρηπ είμαι η υοηριμξπξίηρη, ςηπ κάθε θέρηπ για ςη λειςξσογία εκςελχμιρςικξϋ 
γοατείξσ. 
 

3. ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ 

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

μήμα Ρσμξοιακόμ ρςαθμόμ), πξσ εδοεϋει ρςη Ηερραλξμίκη, Ιαθ. Πχρρίδη 11, .Ι. 54655, Ηερραλξμίκη. 

4. ΞΟΞΡ – ΥΠΞΜΞΡ ΔΘΔΜΔΠΓΔΘΑΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 

 

ΞΟΞΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ 

ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
ΖΛΔΠΑ ΩΠΑ 

Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ,  

Ιαθ. Πχρρίδη 11,  .Ι. 54655 (Ηερραλξμίκη) 

Αίθξσρα Ρσρκέφεχμ Θρϊγειξ    

28-03-2016 Δεσςέοα 11 π.μ. 

 
5. ΟΑΠΑΚΑΒΖ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ 

 
Ζ παοξϋρα διακήοσνη είμαι διαθέριμη ρςξ διαδίκςσξ ρςη διεϋθσμρη www.damt.gov.gr (Δμϊςηςα Αμακξιμόρειπ-

>Διαγχμιρμξί), καθόπ και ρςξ δικςσακϊ ςϊπξ «ΔΘΑΣΓΔΘΑ»: http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/, κάμξμςαπ 

αμαζήςηρη με βάρη ςξμ ΑΔΑ. 

 

Δπίρηπ είμαι διαθέριμη απϊ ςξ μήμα Ρσμξοιακόμ ρςαθμόμ, Ιαθ. Πχρρίδη 11, .Ι. 54655 , Ηερ/μίκη, 4ξπ 

ϊοξτξπ Γοατείξ Γεμικξϋ Διεσθσμςή, καςά ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ, ςηλέτχμα επικξιμχμίαπ ςηλ. 2313 

309189, Ταν: 2313 309125. Δπιπλέξμ μπξοεί μα απξρςαλεί και με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ (ηλεκςοξμική 

διεϋθσμρη: thovea@damt.gov.gr.). ξ ςεϋυξπ ςηπ διακήοσνηπ απξρςέλλεςαι ρςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ 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 διάθερή 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 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 εμδιατεοόμεμξι πξσ θα παοαλάβξσμ ςη Διακήοσνη μέρχ ςξσ διαδικςσακξύ ςόπξσ ςηπ ΑΔΛ-Η θα ποέπει 

επίρηπ μεςά ςημ παοαλαβή ςηπ μα γμχρςξπξιήρξσμ με ρυεςικό ηλεκςοξμικό έμςσπξ  ςα ρςξιυεία ςξσπ, ρςημ 

ηλεκςοξμική διεύθσμρη: thovea@damt.gov.gr (όπχπ επχμσμία, διεύθσμρη, Ι, επάγγελμα, ΑΤΛ, ςηλέτχμξ, 
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ταν, διεύθσμρη ηλεκςοξμικξύ ςαυσδοξμείξσ), έςρι ώρςε η Αμαθέςξσρα Αουή μα έυει ρςη διάθερή ςηπ 

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

ςσυόμ ρσμπληοχμαςικά ρςξιυεία ή διεσκοιμίρειπ επ’ ασςήπ.  

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

ρσμπληοόμει ςα ρςξιυεία. 

6. ΔΖΛΞΡΘΞΖΑ 
 

Ζ Διακήοσνη θα είμαι διαθέριμη ρςξ διαδίκςσξ ρςη διεϋθσμρη www.damt.gov.gr (Δμϊςηςα Αμακξιμόρειπ -> 

Διαγχμιρμξί), καθόπ και ρςξ δικςσακϊ ςϊπξ «ΔΘΑΣΓΔΘΑ» : http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/, κάμξμςαπ 

αμαζήςηρη με βάρη ςξμ ΑΔΑ. 

 Οεοίληφη ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ θα δημξριεσθεί ρε μία (1) ξικξμξμική ετημεοίδα παμελλαδικήπ  κσκλξτξοίαπ 
και ρε μία (1) ημεοήρια μξμαουιακή ετημεοίδα Ο.Δ. Ιιλκίπ.  

 Ξι δαπάμεπ δημξρίεσρηπ βαοϋμξσμ ςξϋπ ςελικξϋπ πλειξδϊςεπ, ξι ξπξίξι σπξυοεξϋςαι μα ενξτλήρξσμ ςξ αμςίρςξιυξ 
ςιμξλϊγιξ ποιμ ςημ σπξγοατή ςξσ μιρθχςηοίξσ ρσμβξλαίξσ. 

Δπίρηπ η πεοίληφη ςηπ διακήοσνηπ θα αμαοςηθεί,  με απξδεικςικϊ αμάοςηρηπ:  

 Ρςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ ρςη Ηερραλξμίκη -  Ιαθ. Πχρρίδη 11(ιρϊγειξ)  

 Ρςξ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ Δσζόμχμ (γοατείξ Α.Δ.Λ.-Η.).  

 

7. ΔΜΖΛΔΠΩΡΖ ΔΜΔΘΑΤΔΠΞΛΔΜΩΜ  
 

Ξι εμδιατεοόμεμξι μπξοξύμ μα ζηςήρξσμ εγγοάτχπ (με επιρςξλή ή ςηλεξμξιξςσπία) ρσμπληοχμαςικέπ 

πληοξτξοίεπ ή διεσκοιμίρειπ για ςξ Διαγχμιρμό ή ςξ πεοιευόμεμξ ςηπ Διακήοσνηπ, ρύμτχμα με ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ Άοθοξσ 10 ςξσ Ο.Δ. 118/2007, ςξ αογόςεοξ μέυοι 18-03-2016.   

Ξι διεσκοιμίρειπ παοέυξμςαι  απϊ ςξ μήμα Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ ςηπ Δμρηπ Ξικξμξμικξϋ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. ρε 

ϊλξσπ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ και δίμξμςαι ςημ επϊμεμη εογάριμη ημέοα.  

 

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

Διαγχμιρμϊ για ςημ αμάδεινη πλειξδξςόμ (αμαδϊυχμ) εκμίρθχρηπ υόοχμ για ςη λειςξσογία εκςελχμιρςικόμ 

γοατείχμ ρςξ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ Δσζόμχμ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Ιιλκίπ» ποξπ ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ /Δ/μρη Ξικξμξμικξϋ / μήμα Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ, Ιαθ. Πχρρίδη 11, Ι54655, 

Ηερ/μίκη, ςηλ. 2313 309189, Ταν: 2313 309125.  

 

Οοξπ διεσκϊλσμρη ςηπ διαδικαρίαπ, ξι αιςήρειπ παοξυήπ διεσκοιμίρεχμ θα ποέπει μα απεσθϋμξμςαι ρςημ 

Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, Δ/μρη Ξικξμξμικξϋ, μήμα Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ και με 

ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ (e-mail) ποξπ ςη διεϋθσμρη: thovea@damt.gov.gr, υχοίπ ϊμχπ η δσμαςϊςηςα ασςή μα 

απαλλάρρει ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ απϊ ςημ σπξυοέχρη μα σπξβάλξσμ ςα εοχςήμαςα και γοαπςόπ (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. 

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 ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι ξι παοευϊμεμεπ διεσκοιμίρειπ απϊ ςξ μήμα Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ δε θα ςοξπξπξιξϋμ 

ξσριχδόπ ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ Διακήοσνηπ και θα διαςίθεμςαι και ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ 

www.damt.gov.gr 

16PROC003880795 2016-02-24

mailto:thovea@damt.gov.gr
http://www.damt.gov.gr/


 

   Πξνθήξπμε δεκόζηνπ αλνηθηνύ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ εθκίζζσζεο ρώξσλ γηα ηε ιεηηνπξγία εθηεισληζηηθώλ γξαθείσλ ζην 
πλνξηαθό ηαζκό Επδώλσλ Π.Ε. Κηιθίο 

 
        Σελίδα 6 από 35 

 

ΛΔΠΞΡ Β΄ 

ΓΔΜΘΙΔΡ ΟΠΞΫΟΞΗΔΡΔΘΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 
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1. ΓΔΜΘΙΑ ΡΞΘΥΔΘΑ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
 

1.1 Δημϊριξπ αμξικςϊπ πλειξδξςικϊπ διαγχμιρμϊπ, με ςξ ρϋρςημα ςχμ ρτοαγιρμέμχμ έγγοατχμ 

ποξρτξοόμ για ςημ αμάδεινη πλειξδξςόμ (αμαδϊυχμ) εκμίρθχρηπ υόοχμ για ςη λειςξσογία 

εκςελχμιρςικόμ γοατείχμ ρςξ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ Δσζόμχμ Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Ιιλκίπ. 

 
2. ΓΔΜΘΙΔΡ ΟΠΞΫΟΞΗΔΡΔΘΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ  

 

2.1 Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ 

Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμϊ έυξσμ ϊλα ςα τσρικά και μξμικά ποϊρχπα, ημεδαπά ή αλλξδαπά, 

ξι ρσμεςαιοιρμξί και ξι εμόρειπ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά και δοαρςηοιξπξιξϋμςαι μϊμιμα ρε 

ςξμείπ ρυεςικξϋπ με ςξ αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ. Ρςξ διαγχμιρμϊ δε θα γίμξσμ δεκςξί ϊρξι 

απξκλείρθηκαμ ή κηοϋυθηκαμ έκπςχςξι με αμεςάκληςη απϊταρη καςά ςξ παοελθϊμ για ρυεςικά 

αδικήμαςα. 

 
3. ΑΟΞΙΚΔΘΡΛΞΡ ΣΟΞΦΖΤΘΩΜ  

 
 

 3.1 Απξκλείξμςαι απϊ 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 έμαμ 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 

κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ ρϋμτχμα με ςη μξμξθερία ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςαρςημέμξπ ή 
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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  Ρε πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί όςι, ρε ποξρτέοξσρα εςαιοεία μεςέυει και τσρικό ποόρχπξ πξσ 

έυει σπξβάλει νευχοιρςή ποξρτξοά χπ τσρικό ποόρχπξ, απξκλείξμςαι από ςη διαγχμιρςική 

διαδικαρία και ξι δύξ ποξρτξοέπ, ςξσ μξμικξύ και ςξσ τσρικξύ ποξρώπξσ. 

 

3.3 Απξκλείξμςαι επίρηπ, απϊ ςη διαγχμιρςική διαδικαρία 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  

4.1  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: 

Για μα γίμει κάπξιξπ δεκςϊπ ρςξ διαγχμιρμϊ ποέπει μα καςαθέρει εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ, η 

ξπξία εκδίδεςαι απϊ πιρςχςικά ιδοϋμαςα ή άλλα μξμικά ποϊρχπα πξσ έυξσμ ςξ δικαίχμα ασςϊ, για 

πξρϊ ίρξ με ςξ 5% ςξσ ελάυιρςξσ ξοίξσ ποξρτξοάπ, σπξλξγιζϊμεμξ για ξλϊκληοη ςη μιρθχςική 

πεοίξδξ ήςξι: 300,00 € × 60 μήμεπ × 5 % = 900,00 €. Ζ ιρυϋπ ςηπ εμ λϊγχ εγγσηςικήπ επιρςξλήπ ποέπει 

μα καλϋπςει διάρςημα ςξσλάυιρςξμ δόδεκα (12) μημόμ απϊ ςημ ημεοξμημία διεμέογειαπ ςξσ 

διαγχμιρμξϋ. 

Ζ εγγσηςική ασςή επιρςξλή επιρςοέτεςαι ρςξμ μεμ ποόςξ πλειξδϊςη με ςημ σπξγοατή ςξσ 

μιρθχςηοίξσ, ρςξσπ δε λξιπξϋπ ρσμμεςέυξμςεπ μέρα ρε ποξθερμία πέμςε (5) ημεοόμ απϊ ςημ 

ημεοξμημία ξοιρςικήπ αμακξίμχρηπ ςηπ καςακϋοχρηπ, μεςά απϊ αίςημα ςξσ εμδιατεοξμέμξσ.  

Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ ςελικϊπ πλειξδϊςηπ αομηθεί μα σπξγοάφει ςξ μιρθχςήοιξ έγγοατξ ή μα 

καςαθέρει εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ μίρθχρηπ, ςϊςε η χπ άμχ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ρςξ 

διαγχμιρμϊ "καςαπίπςει" και παοαδίδεςαι ποξπ είρποανη σπέο ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 
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Λακεδξμίαπ- Ηοάκηπ, χπ πξιμική οήςοα.  

4.2    Σπεϋθσμη δήλχρη ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ Μ. 1599/1986 (Α΄75/1986), ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει,     
      ρςημ ξπξία: 

I. Μα αμαγοάτξμςαι ςα ρςξιυεία ςξσ διαγχμιρμξϋ.  

II. Μα δηλόμεςαι ϊςι μέυοι και ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ δε ρσμςοέυει κάπξια απϊ 

ςιπ παοακάςχ ποξωπξθέρειπ : 

 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. 

 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 ρε πςόυεσρη ή ρε διαδικαρία κήοσνηπ πςόυεσρηπ. 

 Δεμ ςελξϋμ ρε κάπξια απϊ ςιπ αματεοϊμεμεπ ρςημ πεο. (2) ςξσ εδ. γ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ 

Ο.Δ. 118/2007 καςάρςαρη, δηλαδή σπϊ κξιμή εκκαθάοιρη ςξσ Μ. 2190/1920, ϊπχπ εκάρςξςε 

ιρυϋει ή ειδική εκκαθάοιρη ςξσ Μ. 1892/1990, ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, ή άλλεπ αμάλξγεπ 

καςαρςάρειπ (μϊμξ για αλλξδαπά μξμικά ποϊρχπα) και ϊςι, επίρηπ, η επιυείοηρη δεμ ςελεί σπϊ 

διαδικαρία έκδξρηπ απϊταρηπ κξιμήπ ή ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ςχμ αμχςέοχ μξμξθεςημάςχμ ή  σπϊ 

αμάλξγεπ καςαρςάρειπ (μϊμξ για αλλξδαπά μξμικά ποϊρχπα) 

 Δεμ ςελξϋμ ρε αμαγκαρςική διαυείοιρη ή ρε 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. 

 Δίμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ ξικείξ Δπιμεληςήοιξ (ή ρε ιρξδϋμαμεπ επαγγελμαςικέπ ξογαμόρειπ αμ 

ποϊκειςαι για αλλξδαπξϋπ) (θα αματέοεςαι οηςά η επχμσμία ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ Δπιμεληςηοίξσ 

ρςξ ξπξίξ είμαι εγγεγοαμμέμξι και ςξ αμςικείμεμξ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ πξσ αρκξϋμ ποξκειμέμξσ 

για μξμικά ποϊρχπα ή ςξ ειδικϊ επάγγελμά ςξσπ ποξκειμέμξσ για τσρικά ποϊρχπα). 

 Δεμ έυξσμ διαποάνει ρξβαοϊ επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςξσ 

Αγξοαμξμικξϋ Ιόδικα ρσματέπ με ςξ αμςικείμεμξ ςξσ διαγχμιρμξϋ ή ρε ρυέρη με ςημ 

επαγγελμαςική ςξσπ ιδιϊςηςα. 

 Δεμ 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. 

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. ή Θ.Ι.Δ., 

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

 Ξ Οοϊεδοξπ ςξσ Ρσμεςαιοιρμξϋ, ϊςαμ ξ ποξρτέοχμ 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. 
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4.3   Σπεϋθσμη δήλχρη ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ Μ. 1599/1986 (Α΄75/1986), ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει,     
  ρςημ ξπξία θα δηλόμεςαι η επιλξγή ςηπ θέρηπ ρε πεοίπςχρη πξσ ξ ρσμμεςέυχμ αμαδειυθεί 
πλειξδϊςηπ, ρϋμτχμα με ςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘΘΘ. 

 

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 ρσμμεςέυξμςεπ λαμβάμξσμ, μέοξπ ρςξ διαγχμιρμό µε αμςιποόρχπό ςξσπ, σπξβάλλξσμ μαζί 

µε ςημ ποξρτξοά παοαρςαςικό εκποξρώπηρηπ. 

 
Δικαιξλξγηςικά πξσ εκδίδξμςαι ρε Ιοάςξπ εκςϊπ Δλλάδαπ, θα ρσμξδεϋξμςαι σπξυοεχςικά και µε πξιμή 
απξκλειρμξϋ απϊ επίρημη μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ Δλλημική γλόρρα. 
 
Ζ Δπιςοξπή Διεμέογειαπ και Ανιξλϊγηρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ, μεςά ςημ καςάθερη ςηπ 
ποξρτξοάπ, επί μξμίμχπ σπξβληθέμςχμ δικαιξλξγηςικόμ, μπξοεί μα ζηςήρει διεσκοιμίρειπ, ςιπ ξπξίεπ ξι 
ποξρτέοξμςεπ σπξυοεξϋμςαι μα ςα ποξρκξμίρξσμ μέρα ρε υοξμικϊ διάρςημα πξσ θα καθξοιρςεί απϊ ςημ 
Δπιςοξπή. Απϊ ςιπ διεσκοιμίρειπ ξι ξπξίεπ παοέυξμςαι, ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ, λαμβάμξμςαι σπϊφη 
μϊμξ εκείμεπ πξσ αματέοξμςαι ρςα ρημεία για ςα ξπξία σπξβλήθηκε ρυεςικϊ αίςημα απϊ ςημ Δπιςοξπή. 
 

 
5. ΣΟΞΒΞΚΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 

 
 

5.1 ΘΡΥΣΡ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 

Ξι ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξμ ποξρτέοξμςα για εμεμήμςα (90) ημέοεπ ποξρμεςοξϋμεμεπ απϊ 
ςημ επξμέμη ημέοα ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ.  

Οοξρτξοά πξσ ξοίζει υοόμξ ιρυύξπ μικοόςεοξ ςξσ παοαπάμχ αματεοξμέμξσ, ΑΟΞΠΠΘΟΔΑΘ ΩΡ 
ΑΟΑΠΑΔΔΙΖ.  

Βάρη καθξοιρμξύ ςξσ μημιαίξσ μιρθώμαςξπ ξοίζεςαι ςξ πξρό ςχμ ςοιακξρίχμ εσοώ (300,00 €).  

Οοξρτξοά πξσ ξοίζει μημιαίξ μίρθχμα μικοόςεοξ ςξσ παοαπάμχ αματεοξμέμξσ, ΑΟΞΠΠΘΟΔΑΘ ΩΡ 
ΑΟΑΠΑΔΔΙΖ.  

 

5.2 ΞΟΞΡ – ΥΠΞΜΞΡ ΣΟΞΒΞΚΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 
 

Όρξι επιθσμξϋμ μα λάβξσμ μέοξπ ρςξ διαγχμιρμϊ ποέπει μα καςαθέρξσμ έγγοατεπ ποξρτξοέπ, είςε 
ασςξποξρόπχπ, είςε δια ςξσ μξμίμξσ εκποξρόπξσ ςχμ διαγχμιζϊμεμχμ ή µε μϊμιμα ενξσριξδξςημέμξ 
ποϊρχπξ, ξι ξπξίεπ ποχςξκξλλξϋμςαι ρςξ Οοχςϊκξλλξ ςξσ μήμαςξπ Γοαμμαςείαπ και Οληοξτϊοηρηπ 
Οξλιςόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., Ιαθ. Πχρρίδη 11, .Ι. 54655 , Ηερ/μίκη, Γοατείξ 7 (ρςξ ιρϊγειξ) ςξ αογόςεοξ 
μέυοι και ςημ καςαληκςική ημέοα  ςξσ διαγχμιρμξύ, δηλ. ςημ Δεσςέοα 28-03-2016 και ώοα 11.00 π.μ. 

Οοξρτξοά πξσ καςαςίθεςαι μεςά ςημ ώοα ασςή είμαι εκποόθερμη και επιρςοέτεςαι. 

 

Ξι ποξρτξοέπ μπξοεί μα απξρςέλλξμςαι με ξπξιξμδήπξςε ςοόπξ και μα παοαλαμβάμξμςαι με απϊδεινη, με 
ςημ απαοαίςηςη ποξωπϊθερη ϊςι ασςέπ θα πεοιέουξμςαι, μέυοι και ςημ ημεοξμημία διεμέογειαπ ςξσ 
διαγχμιρμξύ.  

Ζ έγκαιοη σπξβξλή ςχμ ποξρτξοώμ θα απξδεικμύεςαι μόμξ από ςξμ αοιθμό ποχςξκόλλξσ πξσ δίμεςαι 
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απϊ ςξ Οοχςϊκξλλξ ςξσ μήμαςξπ Γοαμμαςείαπ και Οληοξτϊοηρηπ Οξλιςόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. 

Ζ ημεοξμημία ρτοαγίδαπ ςξσ ςαυσδοξμείξσ δε λαμβάμεςαι σπόφη, ρε πεοίπςχρη εκποόθερμηπ 
σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοώμ. 

 

5.3 ΠΞΟΞΡ ΣΟΞΒΞΚΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 

Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι ή απξρςέλλξμςαι απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα μέρα ρε 
ρτοαγιρμέμξ τάκελξ.  
 

Ξι τάκελξι ςχμ ποξρτξοόμ ποέπει απαοαίςηςα μα τέοξσμ ςημ επχμσμία και ςη διεϋθσμρη, ςηλέτχμξ και 

αοιθμϊ ςηλεξμξιξςσπίαπ (ταν) ςξσ διαγχμιζξμέμξσ, καθόπ επίρηπ και ςιπ εμδείνειπ:  

 

 

Οοξρτξοά 
ΟΠΞΙΖΠΣΝΖ  Αοιθμ.02/2016 

Δημόριξσ αμξικςξύ πλειξδξςικξύ διαγχμιρμξύ, εκμίρθχρηπ υώοχμ για ςη λειςξσογία 

Δκςελχμιρςικώμ γοατείχμ ρςξ Ρσμξοιακό Ρςαθμό Δσζώμχμ, Ο.Δ. Ιιλκίπ 

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 

Δ/μρη Ξικξμξμικξϋ 

μήμα Ρσμξοιακόμ ρςαθμόμ 

Ιαθ. Πχρρίδη 11, 54655 Ηερ/μίκη 

Ζμεοξμημία Διαγχμιρμξύ:  28-03-2016 

 Ρςξιυεία απξρςξλέα (ποξρτέοξμςξπ) : 
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«ΜΑ ΛΖΜ ΑΜΞΘΥΗΔΘ ΑΟΞ ΖΜ ΑΥΣΔΠΞΛΘΙΖ ΣΟΖΠΔΡΘΑ ή Ζ ΓΠΑΛΛΑΔΘΑ»  

 
 
Λέρα ρςξ τάκελξ ςηπ ποξρτξοάπ ςξπξθεςξϋμςαι ϊλα ςα ζηςξϋμεμα με ςημ ποξρτξοά ρςξιυεία και 
ειδικϊςεοα: 
 
Ξ τάκελξπ κάθε ποξρτξοάπ πεοιλαμβάμει ςξσπ ακϊλξσθξσπ δσξ (2) επί μέοξσπ Σπξτακέλξσπ, 

αμενάοςηςξσπ, κλειρςξύπ και ρτοαγιρμέμξσπ με ςη ρτοαγίδα ςξσ σπξφητίξσ και κξλληςική ςαιμία, χπ 

ενήπ: 

 Σπξτάκελξπ «ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ» πξσ πεοιέυει ςα ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ. 

 Σπξτάκελξπ «ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ» πξσ πεοιέυει ςημ ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ 

ρσμμεςέυξμςα. 

 
Ιαι ξι δύξ επιμέοξσπ σπξτάκελξι πέοαμ ςχμ παοαπάμχ εμδείνεχμ θα ποέπει μα τέοξσμ και ςιπ 
εμδείνειπ ςξσ κσοίχπ τακέλξσ. 

 
Ξι ποξρτξοέπ δεμ ποέπει μα έυξσμ νσρίμαςα, ρβηρίμαςα, ποξρθήκεπ και διξοθόρειπ. Δάμ σπάουει ρςημ 
ποξρτξοά ξπξιαδήπξςε ποξρθήκη ή διϊοθχρη, ασςή ποέπει μα είμαι καθαοξγοαμμέμη και μξμξγοαμμέμη 
απϊ ςξμ σπξφήτιξ, ςξ δε αομϊδιξ ϊογαμξ παοαλαβήπ και απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, δηλ. η 
Δπιςοξπή Ανιξλϊγηρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ καςά ςξμ έλεγυξ, μξμξγοάτει και ρτοαγίζει 
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ςημ ςσυϊμ διϊοθχρη ή ποξρθήκη. 
Αμςιποξρτξοέπ και εμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ δεμ γίμξμςαι δεκςέπ και απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 
Ξι ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ για εμεμήμςα (90) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ, απϊ 
ςημ επξμέμη ημέοα ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 
Οοξρτξοά πξσ ξοίζει υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ ςξσ παοαπάμχ αματεοξμέμξσ, ΑΟΞΠΠΘΟΔΑΘ ΩΡ 
ΑΟΑΠΑΔΔΙΖ.  
 
Ξ ποξρτέοχμ, ετϊρξμ δεμ έυει αρκήρει εμποξθέρμχπ έμρςαρη καςά ςηπ διακήοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, ή 
έυει απξοοιτθεί η αμχςέοχ έμρςαρη, θεχοείςαι όςι απξδέυεςαι πλήοχπ και αμεπιτσλάκςχπ όλξσπ ςξσπ 
όοξσπ ςηπ διακήοσνηπ και δεμ δϋμαςαι, με ςημ ποξρτξοά ςξσ ή με ξιξμδήπξςε άλλξ ςοϊπξ, μα 
απξκοξϋρει, εσθέχπ ή εμμέρχπ, ςξσπ ϊοξσπ ασςήπ.  
 
Ζ άρκηρη εμρςάρεχπ καςά ςηπ διακηούνεχπ δεμ κχλύει ςη ρσμμεςξυή ρςξμ διαγχμιρμό. 
 
 

6. ΔΘΔΝΑΓΩΓΖ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ – ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 
 

6.1 ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 
 
ξ άμξιγμα και η ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ θα γίμει δημϊρια απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ. 
Ιαςά ςημ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ μπξοξϋμ μα παοίρςαμςαι ξι ποξρτέοξμςεπ ή ξι μϊμιμξι 
εκποϊρχπξι ασςόμ. 
Ζ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ γίμεςαι καςά ςημ ακϊλξσθη διαδικαρία: 
1. Αοιθμείςαι, μξμξγοάτεςαι και απξρτοαγίζεςαι ξ κσοίχπ τάκελξπ. 
2. Λξμξγοάτξμςαι και ρτοαγίζξμςαι ξι τάκελξι α) δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ και β) ξικξμξμικόμ 
ποξρτξοόμ. Ξι τάκελξι με ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ απξρτοαγίζξμςαι καςά ςξ ρςάδιξ ασςϊ εμό ξι 
τάκελξι ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ δεμ απξρτοαγίζξμςαι ρ’ ασςϊ ςξ ρςάδιξ. 
3. Ρτοαγίζξμςαι και μξμξγοάτξμςαι απϊ ςημ επιςοξπή, ϊλα ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ πξσ 
σπξβάλλξμςαι καςά ςξ ρςάδιξ ασςϊ, αμά τϋλλξ. 
4. Ιαςαυχοξϋμςαι ξι εμδιατεοϊμεμξι και ςα δικαιξλξγηςικά ςξσπ, ρε καςάρςαρη η ξπξία σπξγοάτεςαι και 
ρτοαγίζεςαι απϊ ςημ Δπιςοξπή. Ξι ποξρτξοέπ πξσ κοίμξμςαι απξδεκςέπ καςά ςξ ρςάδιξ ανιξλϊγηρηπ ςχμ 
δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ ποξυχοξϋμ ρςξ επϊμεμξ ρςάδιξ ανιξλϊγηρηπ, εμό ασςέπ πξσ κοίμξμςαι χπ μη 
απξδεκςέπ, επιρςοέτξμςαι, υχοίπ χρςϊρξ μα απξρτοαγιρςεί ξ τάκελξπ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ. 
5. Λεςά ςημ παοαπάμχ διαδικαρία, ξ ρυεςικϊπ τάκελξπ ςξσ διαγχμιρμξϋ μαζί με ςξσπ ρτοαγιρμέμξσπ 
τακέλξσπ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ παοαμέμξσμ ρςημ Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ. 
6. Ξι ρτοαγιρμέμξι τάκελξι ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ, μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ 
δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ, επαματέοξμςαι απϊ ςημ Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ για ϊρεπ ποξρτξοέπ 
κοίθηκαμ χπ ρϋμτχμεπ με ςξσπ λξιπξϋπ ϊοξσπ ςηπ Διακήοσνηπ, για ςημ απξρτοάγιρή ςξσπ καςά ςημ 
ημεοξμημία και όοα πξσ θα ξοιρθεί ρςξ ρυεςικϊ Οοακςικϊ. Ζ απξρτοάγιρη και ξ έλεγυξπ ςχμ ξικξμξμικόμ 
ποξρτξοόμ γίμεςαι με ςημ ίδια διαδικαρία με ασςή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ.  
Ρε πεοίπςχρη πξσ ξι Ξικξμξμικέπ Οοξρτξοέπ Ολειξδξςόμ είμαι ίρεπ, ξ διαγχμιρμϊπ ρσμευίζεςαι απϊ ςημ 

Δπιςοξπή ποξτξοικά μεςανϋ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ ςχμ εμ λϊγχ ποξρτξοόμ μέυοι ςημ αμάδεινη Ολειξδϊςη. 
ξ Οοακςικϊ πξσ ρσμςάρρεςαι ρςη τάρη ασςή ςηπ απξρτοάγιρηπ - ανιξλϊγηρηπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ 
ρσμμεςξυήπ κξιμξπξιείςαι ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ και ρε ϊπξιξμ έυει έμμξμξ ρσμτέοξμ. 
7. Λεςά ςημ απξρτοάγιρη ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ, η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ρσμςάρρει για ςξ ρκξπϊ 
ασςϊ ποακςικϊ, ϊπξσ πεοιέυεςαι Οίμακαπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ καςά τθίμξσρα ρειοά και ϊπξσ ρςημ ποόςη 
γοαμμή ταίμεςαι ξ ποόςξπ πλειξδϊςηπ. 
8. Ρςη ρσμέυεια καλείςαι ξ ποόςξπ πλειξδϊςηπ (αμά θέρη) μα ποξρκξμίρει ςα απαοαίςηςα δικαιξλξγηςικά 
καςακϋοχρηπ ποιμ ςημ ξοιρςική  απϊταρη καςακϋοχρηπ. 
9. Ρε πεοίπςχρη πξσ δικαιξϋμεμξπ ρσμμεςέυχμ δεμ παοαρςάθηκε ρςη διαδικαρία απξρτοάγιρηπ, ςϊςε  
μπξοεί μα λάβει γμόρη ςχμ ενήπ ρςξιυείχμ και μϊμξ μεςά απϊ έγγοατη αίςηρή ςξσ ποξπ ςημ Σπηοερία: 
α) ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςξμ διαγχμιρμϊ και ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ, εμςϊπ ςοιόμ (3) ημεοόμ απϊ 
ςημ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ. 
β) ςχμ ςιμόμ πξσ ποξρτέοθηκαμ καςά ςημ απξρτοάγιρη ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ εμςϊπ ςοιόμ (3) 
ημεοόμ απϊ ςημ απξρτοάγιρη ασςόμ. 
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6.2 ΙΠΘΡΔΘΡ ΑΟΞΔΚΔΡΛΑΩΜ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ  
 

Ζ Δπιςοξπή Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ, με αιςιξλξγημέμη γμχμξδϊςηρη, 

μπξοεί μα ποξςείμει: 

I. Ιαςακϋοχρη ςξσ διαγχμιρμξϋ ρςξσπ πλειξδϊςεπ. 

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

III. Λαςαίχρη ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ και ποξρτσγή ρςη διαδικαρία ςηπ διαποαγμάςεσρηπ, 

ϊςαμ ρσμςοέυει λϊγξπ επείγξμςξπ πξσ δεμ ξτείλεςαι ρε σπαιςιϊςηςα ςηπ Σπηοερίαπ. 

IV. 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. 

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

 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 

 Όςαμ ρσμςοέυξσμ άλλξι λϊγξι δημϊριξσ ρσμτέοξμςξπ πξσ επιβάλλξσμ ςη μαςαίχρη 

VI. 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. 

 
 

7. ΔΟΘΚΞΓΖ ΑΜΑΔΞΥΞΣ  - ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΙΑΑΙΣΠΩΡΖΡ – ΑΟΞΔΚΔΡΛΑΑ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
 

1. Λεςά 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 ρ’ ασςϊμ, ξτείλει 
μα σπξβάλει ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ ςα ενήπ έγγοατα και δικαιξλξγηςικά, ςα ξπξία απξρτοαγίζξμςαι και 
ελέγυξμςαι καςά ςη διαδικαρία πξσ ποξβλέπεςαι.  
α. Ξι Έλλημεπ πξλίςεπ:  
(1) Απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ ποιμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ χπ άμχ 
έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει, ϊςι δεμ έυξσμ καςαδικαρθεί με αμεςάκληςη δικαρςική 
απϊταρη, για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 43 ςξσ π. δ/ςξπ 60/2007, για κάπξιξ απϊ ςα 
αδικήμαςα ςξσ Αγξοαμξμικξϋ Ιόδικα, ρυεςικϊ με ςημ άρκηρη ςηπ επαγγελμαςικήπ ςξσπ δοαρςηοιϊςηςαπ, 
ετϊρξμ ασςϊ ξοίζεςαι ρςη διακήοσνη ή για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςηπ σπεναίοερηπ, ςηπ απάςηπ, ςηπ 
εκβίαρηπ, ςηπ πλαρςξγοατίαπ, ςηπ φεσδξοκίαπ, ςηπ δχοξδξκίαπ και ςηπ δϊλιαπ υοεχκξπίαπ.  
(2) Οιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ εναμήμξσ, ποιμ απϊ ςημ 
κξιμξπξίηρη ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ ςελξϋμ ρε πςόυεσρη 
και, επίρηπ, ϊςι δεμ ςελξϋμ ρε διαδικαρία κήοσνηπ πςόυεσρηπ.  
(3) Οιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ αομϊδια καςά πεοίπςχρη αουή, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι καςά 
ςημ ημεοξμημία ςηπ χπ άμχ ειδξπξίηρηπ, είμαι εμήμεοξι χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ ατξοξϋμ ςιπ 
ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ (κϋοιαπ και επικξσοικήπ) και χπ ποξπ ςιπ τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ ςξσπ.  
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) Οιρςξπξιηςικϊ ςξσ ξικείξσ Δπιμεληςηοίξσ, με ςξ ξπξίξ θα πιρςξπξιείςαι ατεμϊπ η εγγοατή ςξσπ ρ’ ασςϊ 
και ςξ ειδικϊ επάγγελμά ςξσπ, καςά ςημ ημέοα διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, και ατεςέοξσ ϊςι 
ενακξλξσθξϋμ μα παοαμέμξσμ εγγεγοαμμέμξι μέυοι ςηπ επίδξρηπ ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ. Για 
ϊρξσπ αρκξϋμ γεχογικϊ ή κςημξςοξτικϊ επάγγελμα, απαιςείςαι ρυεςική βεβαίχρη άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ, 
απϊ αομϊδια αουή ςξσ Δημξρίξσ ή ςξσ ξικείξσ ΞΑ.  
β. Ξι αλλξδαπξί:  
(1) Απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ ή ιρξδϋμαμξσ εγγοάτξσ αομϊδιαπ διξικηςικήπ ή δικαρςικήπ αουήπ ςηπ 
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υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ, έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ, ποιμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ χπ άμχ 
έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ έυξσμ καςαδικαρθεί με αμεςάκληςη δικαρςική 
απϊταρη για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςηπ πεοίπςχρηπ (1) ςξσ εδ. α ςηπ παο. 1 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ.  
(2) Οιρςξπξιηςικϊ ςηπ καςά πεοίπςχρη αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρήπ 
ςξσπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ ςελξϋμ ρε κάπξια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ ςηπ πεο. (2) ςξσ εδ. α ή σπϊ 
άλλη αμάλξγη καςάρςαρη ή διαδικαρία και ϊςι πληοξϋμςαι ξι ποξωπξθέρειπ ςηπ πεο. (3) ςξσ εδ. α ςηπ παο. 1 
ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ.  
(3) 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 διαγχμιρμξϋ και ενακξλξσθξϋμ μα παοαμέμξσμ εγγεγοαμμέμξι μέυοι ςημ επίδξρη 
ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ.  
γ. α μξμικά ποϊρχπα ημεδαπά ή αλλξδαπά:  
(1) α παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά ςχμ πεοιπςόρεχμ ςχμ εδατίχμ α και β, αμςίρςξιυα.  
(2) Οιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ εναμήμξσ, ποιμ απϊ ςημ 
κξιμξπξίηρη ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ςηπ παο. 1, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ 
κξιμή εκκαθάοιρη ςξσ κ.μ. 2190/1920, ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, ή ειδική εκκαθάοιρη ςξσ μ. 1892/1990 
(A΄101), ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, ή άλλεπ αμάλξγεπ καςαρςάρειπ (μϊμξ για αλλξδαπά μξμικά ποϊρχπα) και, 
επίρηπ, ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ διαδικαρία έκδξρηπ απϊταρηπ κξιμήπ ή ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ςχμ αμχςέοχ 
μξμξθεςημάςχμ ή σπϊ άλλεπ αμάλξγεπ καςαρςάρειπ (μϊμξ για αλλξδαπά μξμικά ποϊρχπα).  
(3) Διδικϊςεοα, ςα αμχςέοχ μξμικά ποϊρχπα ποέπει μα ποξρκξμίζξσμ για ςξσπ διαυειοιρςέπ, ρςιπ 
πεοιπςόρειπ ςχμ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.) και ςχμ ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ξ.Δ. και Δ.Δ.) 
και για ςξμ ποϊεδοξ και διεσθϋμξμςα ρϋμβξσλξ για ςιπ αμόμσμεπ εςαιοείεπ (Α.Δ.), απϊρπαρμα πξιμικξϋ 
μηςοόξσ ή άλλξ ιρξδϋμαμξ έγγοατξ αομϊδιαπ διξικηςικήπ ή δικαρςικήπ αουήπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ, 
απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι ςα αμχςέοχ ποϊρχπα δεμ έυξσμ καςαδικαρςεί με αμεςάκληςη δικαρςική 
απϊταρη, για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςηπ πεοίπςχρηπ (1) ςξσ εδ. α ςηπ παο. 1 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ.  
(4) Δπί ημεδαπόμ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ ςα ποξαματεοϊμεμα πιρςξπξιηςικά ςηπ εκκαθάοιρηπ ςηπ πεοίπςχρηπ 
(2) ςξσ εδ. γ ςηπ παο. 1 ςξσ παοϊμςξπ, εκδίδξμςαι, ϊρξμ ατξοά ρςημ κξιμή εκκαθάοιρη απϊ ςημ αομϊδια 
Σπηοερία ςηπ Μξμαουιακήπ Ασςξδιξίκηρηπ, ρςξ μηςοόξ Αμχμϋμχμ Δςαιοειόμ ςηπ ξπξίαπ είμαι εγγεγοαμμέμη 
η ρσμμεςέυξσρα ρςξ διαγχμιρμϊ A.E., ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 7α.1.ια΄ και 7β.12 ςξσ κ.μ. 
2190/1920, ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, και, ϊρξμ ατξοά ρςημ ειδική εκκαθάοιρη ςξσ μ. 1892/1990, ϊπχπ 
εκάρςξςε ιρυϋει, απϊ ςξ αομϊδιξ Δτεςείξ ςηπ έδοαπ ςηπ αμχμϋμξσ εςαιοείαπ πξσ ςελεί σπϊ ειδική 
εκκαθάοιρη.  
Δπί ημεδαπόμ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ και ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ξ.Δ. και Δ.Δ.) ςξ πιρςξπξιηςικϊ 
ςηπ εκκαθάοιρηπ, εκδίδεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ ςμήμα ςξσ Οοχςξδικείξσ ςηπ έδοαπ ςηπ ρσμμεςέυξσραπ ρςξμ 
διαγχμιρμϊ επιυείοηρηπ.  
δ. Ξι Ρσμεςαιοιρμξί:  
(1) Απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ ποιμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ χπ άμχ 
έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ, ή άλλξ ιρξδϋμαμξ έγγοατξ αομϊδιαπ διξικηςικήπ ή δικαρςικήπ αουήπ ςηπ υόοαπ 
εγκαςάρςαρηπ απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι ξ ποϊεδοξπ ςξσ Διξικηςικξϋ ςξσ Ρσμβξσλίξσ δεμ έυει 
καςαδικαρθεί με αμεςάκληςη δικαρςική απϊταρη, για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςηπ πεοίπςχρηπ (1) ςξσ εδ. 
α ςηπ παο. 1 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ.  
(2) α δικαιξλξγηςικά ςχμ πεοιπςόρεχμ (2) και (3) ςξσ εδ. α ςηπ παο. 1 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ, ετϊρξμ 
ποϊκειςαι για ημεδαπξϋπ ρσμεςαιοιρμξϋπ και ςηπ πεοίπςχρηπ (2) ςξσ εδ. β ςηπ παο. 1 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ, 
ετϊρξμ ποϊκειςαι για αλλξδαπξϋπ ρσμεςαιοιρμξϋπ, αμςίρςξιυα, και ςηπ πεοίπςχρηπ (2) ςξσ εδ. γ ςηπ παο. 1 
ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ.  
(3) Βεβαίχρη αομϊδιαπ αουήπ ϊςι ξ Ρσμεςαιοιρμϊπ λειςξσογεί μϊμιμα.  
ε. Ξι εμόρειπ εκςελχμιρςόμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά:  
α παοαπάμχ καςά πεοίπςχρη δικαιξλξγηςικά, για κάθε εκςελχμιρςή πξσ ρσμμεςέυει ρςημ Έμχρη.  
2. Δάμ ρε κάπξια Υόοα βεβαιόμεςαι απϊ ξπξιαδήπξςε αουή ςηπ ϊςι δεμ εκδίδξμςαι ςα παοαπάμχ έγγοατα ή 
πιρςξπξιηςικά, ή δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ χπ άμχ αματεοϊμεμεπ πεοιπςόρειπ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ, δϋμαςαι 
μα αμςικαςαρςαθξϋμ ασςά χπ ενήπ:  
- Δτϊρξμ ποϊκειςαι για διαγχμιρμϊ με ποξωπξλξγιρθείρα ανία ίρη ή αμόςεοη ςχμ ποξβλεπξμέμχμ ξοίχμ ςηπ 
πεο. ε ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 4 Ο.Δ.118/07 (ϊπχπ κάθε τξοά ιρυϋξσμ), απϊ έμξοκη βεβαίχρη ςξσ σπϊυοεξσ 
ποξπ σπξβξλή ςξσ δικαιξλξγηςικξϋ. Δάμ ρςη υόοα ασςή δεμ ποξβλέπεςαι ξϋςε έμξοκη βεβαίχρη, δϋμαςαι 
ασςή μα αμςικαςαρςαθεί με σπεϋθσμη δήλχρη εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ ή 
ρσμβξλαιξγοάτξσ ςηπ υόοαπ, ρςημ ξπξία είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ Αμάδξυξπ.  
- Δτϊρξμ ποϊκειςαι για διαγχμιρμϊ με ποξωπξλξγιρθείρα ανία καςόςεοη ςχμ ποξβλεπξμέμχμ ξοίχμ ςηπ 
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πεο. ε ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 4 Ο.Δ.118/07 (ϊπχπ κάθε τξοά ιρυϋξσμ), απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ 
εμδιατεοξμέμξσ πξσ γίμεςαι εμόπιξμ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ ή ρσμβξλαιξγοάτξσ ςηπ υόοαπ 
εγκαςάρςαρηπ.  
Ρςημ καςά ςα άμχ έμξοκη βεβαίχρη ή σπεϋθσμη δήλχρη θα δηλόμεςαι ϊςι ρςημ ρσγκεκοιμέμη υόοα δεμ 
εκδίδξμςαι ςα ρσγκεκοιμέμα έγγοατα και ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ ποϊρχπξ ξι αμχςέοχ 
μξμικέπ καςαρςάρειπ.  
3. Ζ μη έγκαιοη και ποξρήκξσρα σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παο. 1 ςξσ παοϊμςξπ ρσμιρςά λϊγξ 
απξκλειρμξϋ ςξσ εμδιατεοξμέμξσ απϊ ςξμ διαγχμιρμϊ.  
4. Ζ απαοίθμηρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςα ξπξία μπξοξϋμ μα ζηςηθξϋμ, ρϋμτχμα με ςξ παοϊμ άοθοξ είμαι 
πεοιξοιρςική. 
5. Ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ξ ρσμμεςέυχμ δεμ ποξρκξμίζει ςα δικαιξλξγηςικά, πξσ αματέοξμςαι  ρςιπ  παο.  2  
και  3  ςξσ  παοϊμςξπ άοθοξσ µεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, η καςακϋοχρη γίμεςαι ρςξμ  
ρσμμεςέυξμςα  µε  ςημ  αµέρχπ  επϊμεμη  σφηλϊςεοη ςιµή.  Αμ καμέμαπ απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ δεμ 
ποξρκξµίρει ςα δικαιξλξγηςικά, πξσ αματέοξμςαι ρςιπ παο. 2 και 3 ςξσ παοϊμςξπ  άοθοξσ µεςά ςημ 
ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, ξ διαγχμιρµϊπ µαςαιόμεςαι. 
 

 
8. ΙΑΑΠΘΡΖ ΡΣΛΒΑΡΖΡ - ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΖ ΙΑΑΙΣΠΩΡΖΡ - ΣΟΞΓΠΑΤΖ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

 

Λεςά ςημ έκδξρη ςηπ ρυεςικήπ Ιξιμήπ Σπξσογικήπ Απόταρηπ πεοί καθξοιρμξύ ςξσ μιρθώμαςξπ καλείςαι 
εγγοάτχπ ξ ποώςξπ πλειξδόςηπ (για κάθε θέρη) μα ποξρέλθει για μα σπξγοάφει ςξ μιρθχςήοιξ 
ρσμβόλαιξ μέρα ρε δέκα (10) ημέοεπ (διατξοεςικά κηούρρεςαι έκπςχςξπ). 
Ζ Ρϋμβαρη οσθμίζει ςιπ λεπςξμέοειεπ για ςημ εταομξγή ςηπ καςακϋοχρηπ και σπξγοάτεςαι και απϊ ςα δϋξ 
ρσμβαλλϊμεμα μέοη.  
Δκ μέοξσπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ η Ρϋμβαρη σπξγοάτεςαι με Δμςξλή ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. 
και ποχςξκξλλείςαι. Δκ μέοξσπ ςξσ Αμαδϊυξσ, η Ρϋμβαρη σπξγοάτεςαι απϊ ςξμ ίδιξ ή ςξμ Μϊμιμξ 
Δκποϊρχπϊ ςξσ, ξ ξπξίξπ μξμξγοάτει επίρηπ και κάθε τϋλλξ ςχμ Ρσμβαςικόμ εσυόμ.  
Δεμ υχοεί ξπξιαδήπξςε διαποαγμάςεσρη ρςξ κείμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ. 
ξ κείμεμξ και η μξοτή ςηπ Ρϋμβαρηπ μπξοεί μα διατξοξπξιείςαι ρε ρυέρη με ςξ Ρυέδιξ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ  
αοκεί μα μημ αλλάζξσμ ξσριχδόπ ξι ϊοξι ςξσ Ρυεδίξσ και ςξσ Διαγχμιρμξϋ. 
ξ κείμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ σπεοιρυϋει κάθε άλλξσ κειμέμξσ ρςξ ξπξίξ ςξϋςξ ρςηοίζεςαι, ϊπχπ ποξρτξοά, 
διακήοσνη και απϊταρη καςακϋοχρηπ ή αμάθερηπ, εκςϊπ καςάδηλχμ ρταλμάςχμ ή παοαδοξμόμ. Για ϊρα 
ρημεία δεμ οσθμίζξμςαι με ςημ Ρϋμβαρη, ιρυϋξσμ ξι γεμικϊςεοεπ διαςάνειπ πεοί ποξμηθειόμ ςξσ δημξρίξσ.  

Επίζεο πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ εμνθιεζεί ηα ηηκνιόγηα ησλ 
εθεκεξίδσλ ζηηο νπνίεο δεκνζηεύζεθε ε πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο θαη λα πξνζθνκηζζνύλ ηα ζρεηηθά 
παξαζηαηηθά. 
 
9.  ΔΜΡΑΡΔΘΡ 

 

1. Ιαςά ςηπ διακήοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, ςηπ ρσμμεςξυήπ εμδιατεοξμέμξσ ρε ασςϊμ και ςηπ διεμέογειάπ ςξσ, 
έχπ και ςημ καςακσοχςική απϊταρη, επιςοέπεςαι έμρςαρη για λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ και ξσρίαπ (εμδικξταμήπ 
ποξρτσγή).  
Λε ςημ έμρςαρη πξσ αρκείςαι καςά ςηπ καςακσοχςικήπ απϊταρηπ επιςοέπεςαι και η ποξβξλή λϊγχμ πξσ 
ατξοξϋμ ςημ πληοϊςηςα και μξμιμϊςηςα ςχμ δικαιξλξγηςικόμ, ςα ξπξία ποξρκξμίζει ξ ποξρτέοχμ ποξπ ςξμ 
ξπξίξμ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη.  

2. Ξι αμχςέοχ εμρςάρειπ σπξβάλλξμςαι εγγοάτχπ ρςξ αομϊδιξ για ςημ διεμέογεια ςξσ διαγχμιρμξϋ ϊογαμξ 
ςξσ τξοέα, χπ ενήπ:  

α) Ιαςά ςηπ διακήοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ:  

(α) 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 και ςξ απξταρίζξμ ϊογαμξ εκδίδει ςημ ρυεςική απϊταρή ςξσ ςξ αογϊςεοξ ςοειπ (3) εογάριμεπ 
ημέοεπ ποιμ απϊ ςη διεμέογεια ςξσ διαγχμιρμξϋ.  
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β) Ιαςά ςχμ ποάνεχμ ή παοαλείφεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ πξσ ατξοξϋμ ςημ ρσμμεςξυή ξπξιξσδήπξςε 
εμδιατεοϊμεμξσ ρςξμ διαγχμιρμϊ ή ςημ 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 εμδιατεοϊμεμξσ ρε διαγχμιρμϊ κξιμξπξιείςαι σπξυοεχςικά ρε ασςϊμ 
καςά ςξσ ξπξίξσ ρςοέτεςαι, εμςϊπ δϋξ (2) ημεοόμ απϊ ςηπ σπξβξλήπ ςηπ.  

γ) Ιαςά ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ έχπ και ςημ καςακσοχςική απϊταρη, μέρα ρε υοξμικϊ 
διάρςημα ςοιόμ (3) εογαρίμχμ ημεοόμ, ατϊςξσ ξ εμδιατεοϊμεμξπ Αμάδξυξπ 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 και ςξ 
απξταρίζξμ ϊογαμξ εκδίδει ςη ρυεςική απϊταρή ςξσ ςξ αογϊςεοξ ρε πέμςε (5) εογάριμεπ ημέοεπ απϊ ςη 
λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ εμρςάρεχμ.  

δ) Δκςϊπ ςχμ αμχςέοχ πεοιπςόρεχμ, καςά ςηπ καςακσοχςικήπ απϊταρηπ, ϊρξμ ατξοά ςη μξμιμϊςηςα 
και πληοϊςηςα ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ, μέρα ρε υοξμικϊ διάρςημα ςοιόμ (3) εογαρίμχμ 
ημεοόμ, ατϊςξσ ξ εμδιατεοϊμεμξπ Αμάδξυξπ έλαβε γμόρη ςηπ καςακσοχςικήπ απϊταρηπ και ςχμ χπ 
άμχ δικαιξλξγηςικόμ.  

Ζ έμρςαρη ασςή κξιμξπξιείςαι σπξυοεχςικά, εμςϊπ δϋξ (2) ημεοόμ απϊ ςημ σπξβξλή ςηπ ρςξμ  πλειξδϊςη 
καςά ςξσ ξπξίξσ ρςοέτεςαι. Ζ έμρςαρη ενεςάζεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ και ςξ 
απξταρίζξμ ϊογαμξ εκδίδει ςη ρυεςική απϊταρή ςξσ ςξ αογϊςεοξ ρε πέμςε (5) εογάριμεπ ημέοεπ απϊ ςη 
λήνη ςηπ αμχςέοχ ποξθερμίαπ.  

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

4. 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.  

5. Ξ Αμάδξυξπ 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 μπξοεί 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 Ανιξλϊγηρηπ Δμρςάρεχμ και Οοξρτσγόμ. 

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

6. Για ςξ παοαδεκςϊ ςηπ άρκηρηπ έμρςαρηπ ρϋμτχμα με ςιπ παοαγοάτξσπ 1 και 2, ποξρκξμίζεςαι 
παοάβξλξ καςάθερηπ σπέο ςξσ Δημξρίξσ πξρξϋ ίρξσ με ςξ 0,10 επί ςξιπ εκαςϊ (0,10%) επί ςηπ 
ποξωπξλξγιρμέμηπ ανίαπ ςηπ ρσμξλικήπ διάοκειαπ ςηπ μίρθχρηπ (300,00€υ60=18.800€ ) ςξ ϋφξπ ςηπ 
ξπξίαπ δε μπξοεί μα είμαι μικοϊςεοξ ςχμ υιλίχμ (1.000) και μεγαλϋςεοξ ςχμ πέμςε υιλιάδχμ (5.000) εσοό 
(αοθ. 15. Οαο.6 ΟΔ118/2007). 

 ξ παοάβξλξ απξςελεί δημϊριξ έρξδξ και καςαυχοείςαι ρςξμ κχδικϊ αοιθμϊ ειρϊδξσ (Ι.Α.Δ.) 3741 
(“παοάβξλα απϊ κάθε αιςία”).  

 

10. ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΙΑΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ 
 

Λεςά ςημ έκδξρη ςηπ ρυεςικήπ Ιξιμήπ Σπξσογικήπ Απϊταρηπ πεοί καθξοιρμξϋ ςξσ μιρθόμαςξπ καλείςαι 
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εγγοάτχπ ξ κάθε πλειξδϊςηπ μα ποξρέλθει για μα σπξγοάφει ςξ μιρθχςήοιξ ρσμβϊλαιξ μέρα ρε δέκα 
(10) ημέοεπ (διατξοεςικά κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ), ποξρκξμίζξμςαπ χπ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ςχμ 
ϊοχμ ςηπ μίρθχρηπ εγγσηςική επιρςξλή, η ξπξία εκδίδεςαι απϊ πιρςχςικά ιδοϋμαςα ή άλλα μξμικά 
ποϊρχπα πξσ έυξσμ ςξ δικαίχμα ασςϊ, ιρυϋξπ αξοίρςξσ υοϊμξσ, για πξρϊ  ίρξ με ςξ ςοία 3% ςξσ 
ρσμξλικξϋ, για ξλϊκληοη ςημ διάοκεια ςηπ μίρθχρηπ μιρθόμαςξπ ςξ ξπξίξ επιςεϋυθηκε καςά ςξμ 
διαγχμιρμϊ (ποξρτξοά πλειξδϊςη ρε € υ 60 μήμεπ υ 3%). Ζ εγγϋηρη ασςή θα ςξσ επιρςοατεί άςξκα μεςά 
ςη λήνη ςηπ μίρθχρηπ και ςημ καμξμική εκπλήοχρη ςχμ σπξυοεόρεόμ ςξσ πξσ απξοοέξσμ απ' ασςήμ. 

ξ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ασςήπ θα αμαποξραομϊζεςαι με κάθε αμαποξραομξγή ςξσ μιρθόμαςξπ. Ζ 
αμαποξραομξγή θα γίμεςαι με τοξμςίδα και εσθϋμη ςξσ μιρθχςή. 

 
11. ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ 

 
 

1. Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ δεμ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί καθ’ ϊλη ςη διάοκεια 
ςηπ μίρθχρηπ ρε ξπξιαδήπξςε δαπάμη, ακϊμα και αμ ασςή είμαι αμαγκαία για ςξ μίρθιξ, ξϋςε εσθϋμεςαι για 
ςημ ποαγμαςική και μξμική καςάρςαρη ασςξϋ απέμαμςι ρςξμ μιρθχςή, ξ ξπξίξπ δεμ θα μπξοεί για ςξμ λϊγξ 
ασςϊ μα ζηςήρει μείχρη ςξσ μιρθόμαςξπ ή μα καςαγγείλει ςημ μίρθχρη.  

2. ξ μίρθχμα πξσ θα διαμξοτχθεί ρςξ διαγχμιρμϊ και ςξ ξπξίξ θα επιβαοϋμεςαι  με ςέλη 
υαοςξρήμξσ και ΞΓΑ επί υαοςξρήμξσ ρε πξρξρςϊ 3,6% επί ςξσ μιρθόμαςξπ, θα ιρυϋει για ςξ ποόςξ έςξπ 
ςηπ μίρθχρηπ, θα αμαποξραομϊζεςαι δε εςηρίχπ, καθ’ ϊλη ςη ρσμβαςική διάοκεια ςηπ μίρθχρηπ, ϊπχπ και 
για ςξ υοξμικϊ διάρςημα ςσυϊμ αμαγκαρςικήπ παοάςαρήπ ςηπ ή παοαμξμήπ ςξσ μιρθχςή ρςξ μίρθιξ για 
ξπξιξδήπξςε λϊγξ, καςά ςξ πξρξρςϊ ςξσ Δείκςη ιμόμ Ιαςαμαλχςή (ΔΙ) ςξσ εκάρςξςε αμέρχπ 
ποξηγξϋμεμξσ μιρθχςικξϋ έςξσπ, ποξρασνημέμξ καςά δϋξ (2) πξρξρςιαίεπ μξμάδεπ και με ελάυιρςξ 
ρσμξλικά πξρξρςϊ αϋνηρηπ ςοία ςξιπ εκαςϊ (3%) εςηρίχπ.  
 
3. Ξ μιρθχςήπ δεμ θα μπξοεί μα αλλάνει ςη ρσμτχμξϋμεμη υοήρη ςξσ μιρθίξσ ή ςξ ρκξπϊ ςηπ 
μίρθχρηπ ή μα επιτέοει υχοίπ έγγοατη ρσμαίμερη ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ 
ξπξιαδήπξςε μεςαςοξπή ρςξ μίρθιξ. Οάμςχπ, κάθε βελςίχρη ή ποξρθήκη ρςξ μίρθιξ εκ μέοξσπ ςξσ μιρθχςή 
θα παοαμέμει ρε ϊτελξπ ςξσ μιρθίξσ αμενάοςηςα αμ ασςή έγιμε με ή υχοίπ άδεια ή έγκοιρη ςηπ 
Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ, υχοίπ ξ μιρθχςήπ μα δικαιξϋςαι καμία απξλϋςχπ 
απξζημίχρη. 
 
4. Ζ ριχπηοή αμαμίρθχρη ή σπξμίρθχρη ή παοαυόοηρη με ξπξιξμδήπξςε ςοϊπξ ςηπ υοήρηπ ςξσ 
μιρθίξσ καθόπ και η παοάςαρη ςξσ υοϊμξσ ςηπ μίρθχρηπ, απαγξοεϋξμςαι. 

5. Ρε πεοίπςχρη παοάβαρηπ ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ ςξσ μιρθχςηοίξσ, ςξσ ξπξίξσ ϊλξι αμεναιοέςχπ ξι 
ϊοξι είμαι και ρσμξμξλξγξϋμςαι χπ ξσριόδειπ, άλλχπ θεχοξϋμςαι χπ ξσριόδειπ, θα διαςάρρεςαι με 
απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα έπειςα απϊ ςημ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ ςηπ 
Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ η καςάπςχρη ςηπ «εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ ςχμ ϊοχμ 
ςηπ μίρθχρηπ» και θα λϋμεςαι η μίρθχρη. Ρσγυοϊμχπ θα κιμείςαι η διαδικαρία ένχρηπ ςξσ μιρθχςή. 

6. Ξι απαιςξϋμεμεπ απϊ ςιπ αομϊδιεπ Σπηοερίεπ άδειεπ εγκαςάρςαρηπ και λειςξσογίαπ, ξι ξπξίεπ θα 
διαρταλίζξσμ ςη μϊμιμη υοήρη ςξσ μιρθίξσ, ςηοξσμέμχμ ϊλχμ ςχμ ρυεςικόμ διαςάνεχμ για ςη μϊμιμη 
λειςξσογία ςξσ (αγξοαμξμικόμ, σγειξμξμικόμ κ.λπ.), θα εκδξθξϋμ απϊ ςξμ μιρθχςή με δική ςξσ 
απξκλειρςικά μέοιμμα, εσθϋμη και δαπάμη. Για ςημ έκδξρη ςχμ παοαπάμχ αδειόμ απϊ ςιπ αομϊδιεπ 
Σπηοερίεπ, ξσδεμία εσθϋμη τέοξσμ ςξ Δλλημικϊ Δημϊριξ και η Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-
Ηοάκηπ. 

7. Ζ ρσμμεςξυή ρςξ διαγχμιρμϊ απξδεικμϋει αμάυηςα ατεμϊπ ϊςι ξ ποξρτέοχμ απξδέυεςαι ςξσπ 
ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, ϊςι έυει επιρκετθεί και ελέγνει ςξ σπϊ εκμίρθχρη (με ςξμ διαγχμιρμϊ 
ασςϊ) ακίμηςξ και έυει ρυημαςίρει πλήοη γμόρη ςηπ ποαγμαςικήπ και μξμικήπ καςάρςαρήπ ςξσ, βοίρκξμςάπ 
ςξ ςηπ ςελείαπ αοερκείαπ ςξσ και καςάλληλξ για ςημ υοήρη για ςημ ξπξία ςξ ποξξοίζει και ατεςέοξσ ϊςι 
έυει απεσθσμθεί ήδη ρςιπ αομϊδιεπ για ςημ έκδξρη ςχμ αμαγκαίχμ αδειόμ μϊμιμηπ υοήρηπ ςξσ ακιμήςξσ 
Σπηοερίεπ και έυει διαπιρςόρει ςη δσμαςϊςηςα έκδξρήπ ςξσπ. 

8. Ξ μιρθχςήπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα εμεογήρει αμελληςί ϊ,ςι απαιςείςαι για ςη λήφη ςχμ χπ άμχ 
αδειόμ και, ετϊρξμ διαπιρςόρει ςελικά αδσμαμία λήφηπ ςξσπ για ξπξιξδήπξςε λϊγξ, μα εμημεοόρει 
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αμέρχπ ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ  και μα καςαγγείλει εγγοάτχπ ςη μίρθχρη 
επικαλξϋμεμξπ ςξσπ αληθείπ λϊγξσπ ςηπ αδσμαμίαπ ασςήπ και ςημ έλλειφη δικήπ ςξσ σπαιςιϊςηςαπ. Ρε καμία 
απξλϋςχπ πεοίπςχρη δεμ μπξοεί μα ανιόρει απξζημίχρη απϊ ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-
Ηοάκηπ ή ςξ Δημϊριξ, εμό ξτείλει μα καςαβάλει, μέυοι ςημ παοέλεσρη ςηπ καςαγγελίαπ ςξσ ρςημ 
Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ, ςα ρσμτχμημέμα μιρθόμαςα χπ απξζημίχρη ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. 
και ςξσ Δημξρίξσ, απαλλαρρϊμεμξπ απϊ κάθε άλλη εσθϋμη ςξσ. 

9. Ξ μιρθχςήπ αμαλαμβάμει, με δική ςξσ επιμέλεια και εσθϋμη και με δικά ςξσ ένξδα, ςημ ρϋμδερη 
ςξσ μιρθίξσ με ςα δίκςσα ςχμ ξογαμιρμόμ κξιμήπ χτέλειαπ (ϋδοεσρη, ηλεκςοξτχςιρμϊ, ςηλεπικξιμχμίεπ 
κ.α.), ςημ πσοξποξρςαρία ςξσ μιρθίξσ και ϊλχμ ςχμ εγκαςαρςάρεόμ ςξσ και λαμβάμει κάθε είδξσπ μέςοα 
αρτάλειαπ και ποξρςαρίαπ ςξσ μιρθίξσ, καθ' ϊλη ςη διάοκεια ςηπ υοήρηπ ςξσ, καθόπ και ςξμ καθαοιρμϊ 
και ςημ απξκξμιδή ςχμ απξοοιμμάςχμ. 

10. συϊμ παοαςσπία ςηπ δημξποαρίαπ δεμ παοάγει καμέμα δικαίχμα σπέο ςξσ μιρθχςή ή ςξσ 
πλειξδϊςη. 

11. Ξ μιρθχςήπ δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςημ πληοχμή ςξσ μιρθόμαςξπ, εάμ δεμ έκαμε υοήρη ςξσ 
μιρθίξσ για λϊγξσπ πξσ δεμ αμάγξμςαι ρε σπαιςιϊςηςα ςξσ εκμιρθχςή. 

12. Ξ μιρθχςήπ δεμ έυει δικαίχμα μείχρηπ ςξσ μιρθόμαςξπ για βλάβη απϊ θεξμημία ή άλλη 
ξπξιαδήπξςε αιςία πξσ ςσυϊμ θα επέλθει με ςημ καςακϋοχρη ςηπ δημξποαρίαπ. 

13. ξ κείμεμξ ςηπ διακήοσνηπ είμαι ιρυσοϊςεοξ απϊ κάθε άλλξ κείμεμξ, ρυεςικϊ με ςξμ διαγχμιρμϊ, 
εκςϊπ απϊ ποξταμή ρτάλμαςα ή παοαδοξμέπ. Για πεοιπςόρειπ ξι ξπξίεπ δεμ διεσκοιμίζξμςαι με ςημ 
παοξϋρα διακήοσνη, γμχμξδξςεί η Δπιςοξπή Διεμέογειαπ και Ανιξλϊγηρηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, εταομϊζξμςαπ 
ςιπ ρυεςικέπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ. 

14. Για πεοιπςόρειπ ξι ξπξίεπ δεμ αματέοξμςαι ή δεμ διεσκοιμίζξμςαι με ςημ παοξϋρα διακήοσνη, 
εταομϊζξμςαι καςά πεοίπςχρη ξι διαςάνειπ ςξσ  Ο.Δ. 118/2007 (ΤΔΙ 150 Α΄) «Ιαμξμιρμϊπ Οοξμηθειόμ 
Δημξρίξσ». 

15. Αμαπϊρπαρςξ ρςξιυείξ ςηπ παοξϋραπ απξςελεί ςξ ςεϋυξπ ςχμ Διδικόμ Όοχμ διακήοσνηπ, ϊπξσ 
πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικέπ λεπςξμέοειεπ, καθόπ και ςα παοαοςήμαςα πξσ ακξλξσθξϋμ. 

16. Αμςικείμεμξ ςξσ διαγχμιρμξϋ απξςελεί η μίρθχρη υόοχμ για ςη λειςξσογία εκςελχμιρςικόμ 
γοατείχμ, ρςξ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ Δσζόμχμ, Οεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Ιιλκίπ. 
 
Ζ διάοκεια ςηπ μίρθχρηπ ξοίζεςαι ρε πέμςε (5) έςη. 

Ζ σπϊφη εκμεςάλλεσρη εναιοείςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 813/78 "πεοί εμπξοικόμ Λιρθόρεχμ". 
 

17. Ρςξμ εκμιρθχμέμξ υόοξ δεμ θα αρκηθεί απϊ ςξμ μιρθχςή επί πξιμή εκπςόρεχπ άλλη 
δοαρςηοιϊςηςα εκςϊπ απϊ ασςή εδό πξσ δημξποαςείςαι.  
 

18. οϊπξπ πληοχμήπ: ξ μίρθχμα θα ποξκαςαβάλλεςαι ρε ειδικϊ λξγαοιαρμϊ (για ςα έρξδα ςχμ 
Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ) ςξσ Οεοιτεοειακξϋ αμείξσ Αμάπςσνηπ (Ο..Α.) Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ, ςξ ποόςξ 
πεμθήμεοξ κάθε μιρθχςικξϋ εναμήμξσ και θα γμχρςξπξιηθεί ρςξμ πλειξδϊςη με ςημ σπξγοατή ςξσ 
μιρθχςηοίξσ ρσμβξλαίξσ. Ξ μιρθχςήπ σπξυοεξϋςαι μα καςαθέςει μαζί με ςξ μίρθχμα και ςέλη υαοςξρήμξσ 
ρε πξρξρςϊ 3,6% επί ςξσ μιρθόμαςξπ. 
Ξ μιρθχςήπ ξτείλει μα απξρςέλλει ρςξ μήμα Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ  Διξίκηρηπ 
Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ, αμέρχπ μεςά ςημ καςαβξλή ςξσ μιρθόμαςξπ αμςίγοατξ ςηπ καςάθερηπ. 
ξ Ο..Α. Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ ρε πεοίπςχρη εκποϊθερμηπ καςαβξλήπ θα ειρποάςςει μαζί με ςξ πξρϊ ςηπ 
κσοίαπ ξτειλήπ και ςξ αμάλξγξ με ςημ καθσρςέοηρη πξρϊ ςχμ ξτειλξμέμχμ ςϊκχμ σπεοημεοίαπ. 
Ωπ ημεοξμημία για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςχμ ςσυϊμ ξτειλξμέμχμ ςϊκχμ σπεοημεοίαπ λαμβάμεςαι η ημεοξμημία 
ποαγμαςικήπ καςάθερηπ ρςξμ ειδικϊ λξγαοιαρμϊ ςξσ Ο..Α. Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ. 
Για καθσρςέοηρη ςηπ καςαβξλήπ ςξσ μιρθόμαςξπ πέοαμ ςξσ διμήμξσ απϊ ςημ ημεοξμημία πξσ καςέρςη 
ληνιποϊθερμξ, η Α.Δ..Λ-Η. δικαιξϋςαι με απϊταρή ςηπ μα κηοϋνει ςξμ μιρθχςή έκπςχςξ. 
Ρε πεοίπςχρη κήοσνηπ ςξσ μιρθχςή εκπςόςξσ ςα εκ ςηπ ρϋμβαρηπ ασςήπ υοέη ςξσ απξρςέλλξμςαι ρςξ 
αομϊδιξ Δημϊριξ αμείξ για βεβαίχρη και είρποανη εταομξζξμέμχμ εμ ποξκειμέμχ ςχμ ρυεςικόμ 
διαςάνεχμ πεοί Ιόδικξπ Διρποάνεχμ Δημξρίχμ Δρϊδχμ. 
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Δπίρηπ ξ μιρθχςήπ δεμ δικαιξϋςαι ρε μείχρη ςξσ μιρθόμαςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη ςηπ μίρθχρηπ και ενήπ. 
 
19. Ζ μίρθχρη αουίζει απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ παοάδξρηπ παοαλαβήπ ςχμ εκμιρθχμέμχμ υόοχμ με 
Οοχςϊκξλλξ και λήγει   μεςά απϊ πέμςε (5) υοϊμια. 
Ζ Α.Δ.Λ.-Η μπξοεί μα παοαςείμει ςημ αμχςέοχ ρϋμβαρη μέυοι ςημ αμάδεινη μέξσ μιρθχςή. Ζ παοάςαρη 
ασςή είμαι σπξυοεχςική για ςξμ μιρθχςή για υοξμικϊ διάρςημα μέυοι ςοειπ (3) μήμεπ, με ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ 
και μίρθχμα ςηπ παοαςειμϊμεμηπ ρϋμβαρηπ. Ριχπηοά αμαμίρθχρη - παοάςαρη ςξσ υοϊμξσ ςηπ 
εκμεςάλλεσρηπ απξκλείεςαι. 
Ζ παοάδξρη και η παοαλαβή ςξσ εκμιρθχμέμξσ υόοξσ, ρςξμ ξπξίξ θα αρκηθεί ςξ δικαίχμα εκμεςάλλεσρηπ 
θα ποαγμαςξπξιηθεί απϊ ςημ Α.Δ.Λ.-Η, με Οοχςϊκξλλξ ρςξ ξπξίξ θα αματέοεςαι η ακοιβήπ θέρη και η 

ποαγμαςική καςάρςαρή ςξσ, καςά ςημ ημεοξμημία παοάδξρηπ και παοαλαβήπ ην ξπξίξ θα σπξγοατεί απϊ 
ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. και ςξμ μιρθχςή ξ ξπξίξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ποξρέλθει και μα 
σπξγοάφει παοαλαμβάμξμςαπ ςξμ υόοξ μέρα ρε δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ ημεοξμημία σπξγοατήπ ςξσ 
μιρθχςηοίξσ ρσμβξλαίξσ. Ρε πεοίπςχρη δε αδσμαμίαπ ςηπ εκμιρθόςοιαπ Α.Δ.Λ.-Η. η παοάδξρη και η 
παοαλαβή ςξσ εκμιρθχμέμξσ υόοξσ ποαγμαςξπξιείςαι ρε διάρςημα  ςοιόμ (3) ημεοόμ απϊ ςημ έγγοατη 
ποϊρκληρη για ςξϋςξ. Ξ μιρθχςήπ ρςημ πεοίπςχρη ασςή δεμ έυει δικαίχμα απξζημιόρεχπ. 
Ξ μιρθχςήπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ρσμςηοεί ςξσπ υόοξσπ και ςιπ εγκαςαρςάρειπ με δικά ςξσ ένξδα, υχοίπ 
δικαίχμα απξζημίχρηπ. 
Αδικαιξλϊγηςη καθσρςέοηρη παοαλαβήπ ςξσ εκμιρθχμέμξσ υόοξσ ή έμαονηπ ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ 
εκμεςάλλεσρηπ ή διακξπή ςηπ λειςξσογίαπ, ρσμεπάγεςαι καςά ςημ απϊλσςη κοίρη ςηπ Α.Δ.Λ.-Η κήοσνη ςξσ 
μιρθχςή εκπςόςξσ. 
 
20. Απαγξοεϋεςαι η αμάοςηρη απϊ ςξμ μιρθχςή διατημιρςικόμ πιμακίδχμ κ.λπ. ρςξμ εκμιρθχμέμξ 
υόοξ. ξ δικαίχμα εκμεςάλλεσρηπ ςχμ διατημίρεχμ αμήκει ρςημ Α.Δ.Λ.-Η και διακαςέυεςαι απϊ ασςήμ. 

 
21. Ξ μιρθχςήπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα διαςηοεί πλήοη και απϊλσςη καθαοιϊςηςα ρςξμ πεοιβάλλξμςα 
υόοξ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ. 
Για ςημ καθαοιϊςηςα ςξσ αμχςέοχ υόοξσ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ςξπξθεςήρει δξυεία ρσλλξγήπ 
απξοοιμμάςχμ, ςα ξπξία θα αδειάζει με δική ςξσ εσθϋμη. 

 
22. Απαγξοεϋεςαι, με πξιμή έκπςχρηπ, η σπξμίρθχρη μεοική ή ξλική και η παοαυόοηρη ρε ςοίςξ, 
μέοξσπ ή ϊλξσ ςξσ αρκξϋμεμξσ ρςξσπ αμχςέοχ υόοξσπ δικαιόμαςξπ με ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ, ξπξιαδήπξςε 
μξοτή και αιςία, ϊπχπ επίρηπ και η μεςαβξλή ςξσ Μξμικξϋ ρυήμαςξπ ςξσ τξοέα, ή επχμσμία ςξσ 
διακοιςικξϋ ςίςλξσ υχοίπ ποξηγξϋμεμη έγκοιρη ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. 
Ρε πεοίπςχρη θαμάςξσ ςξσ μιρθχςή καςά ςημ διάοκεια ςηπ μίρθχρηπ η Ρϋμβαρη θεχοείςαι ϊςι έυει λσθεί 
αζημίχπ και για ςα δϋξ μέοη υχοίπ μα αμαγμχοίζεςαι ρςξσπ κληοξμϊμξσπ δικαίχμα ρσμέυιρηπ ςηπ 
εκμεςάλλεσρηπ. Ζ Α.Δ.Λ.-Η ϊμχπ μπξοεί με απϊταρή ςηπ μα αμαθέρει ςημ ρσμέυιρη ςηπ εκμεςάλλεσρηπ με 
ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ ρςξσπ κληοξμϊμξσπ ςξσ μιρθχςή, ετϊρξμ σπάουει μεςανϋ ασςόμ ή θα σπξδειυθεί απϊ 
ασςξϋπ καςάλληλξ ποϊρχπξ για ςημ ρσμέυιρη ςηπ εκμίρθχρηπ για ςξμ σπϊλξιπξ υοϊμξ, μέυοι ςη λήνη ςηπ 
Ρϋμβαρηπ. 

 
23. Ρε πεοίπςχρη αυοήρςεσρηπ ςξσ εκμιρθχμέμξσ υόοξσ καςά ςη διάοκεια ςηπ μίρθχρηπ απϊ 
πσοκαγιά, θεξμημία, πϊλεμξ ή άλλη αποϊβλεπςη αίςια ή αμχςέοα βία και εν' αιςίαπ ςηπ διακξπήπ η 
λειςξσογία ςηπ σπϊφη εκμεςάλλεσρηπ, ξ μιρθχςήπ δεμ δικαιξϋςαι καμία απξζημίχρη για θεςική ή 
απξθεςική ζημία απϊ ςξ Δημϊριξ. 
Δάμ ξ εκμιρθχμέμξπ υόοξπ απξκαςαρςαθεί, ξ μιρθχςήπ εγκαθίρςαςαι και πάλι εάμ δεμ έυει λήνει η 

μίρθχρη, για ςξμ υοϊμξ πξσ σπξλείπεςαι, μέυοι ςημ λήνη ςηπ μίρθχρηπ. 

 
24. Ζ παοάβαρη ςχμ ςελχμειακόμ διαςάνεχμ ή ςξσ Μϊμξσ για ςημ ποξρςαρία ςξσ ρσμαλλάγμαςξπ εκ 
μέοξσπ ςξσ μιρθχςή ή ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ ή άλλχμ ποξρόπχμ ςα ξπξία εμεογξϋμ για λξγαοιαρμϊ ςξσ 
ρσμεπάγεςαι ςη λϋρη ςηπ μίρθχρηπ και ςημ κήοσνη ςξσ  μιρθχςή  έκπςχςξσ με ςελερίδικη απϊταρη. 

Ξμξίχπ ξ μιρθχςήπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ εάμ απϊ ποάνη ή παοάληφη ασςξϋ ή ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ, η 
ξπξία διαπιρςόθηκε με διξικηςική έοεσμα ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. ποξκαλεί βλάβη ςξσ Δθμικξϋ Ρσμτέοξμςξπ. 

 
25. Ξ μιρθχςήπ έυει σπξυοέχρη μα εναρταλίρει ςημ έκδξρη ςχμ απαοαίςηςχμ εγκοίρεχμ και αδειόμ 
πξσ αματέοξμςαι ρςη λειςξσογία ςηπ εκμεςάλλεσρηπ. Ζ Α.Δ.Λ.-Η. δεμ αμαλαμβάμει γι ασςϊ καμία άμερη ή 
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έμμερη σπξυοέχρη. 
 
26. Για ςιπ παοαβάρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ καθαοιϊςηςα ςξσ υόοξσ άρκηρηπ ςηπ εκμεςάλλεσρηπ ή 
ρςημ εμ γέμει ενσπηοέςηρη ςξσ κξιμξϋ, διαπιρςξσμέμχμ απϊ ςη Α.Δ.Λ.-Η. καθόπ και για παοαβάρειπ 
ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ ςηπ ρϋμβαρηπ (καςαβξλή μιρθχμάςχμ κλπ), ϊλξι θεχοξϋμςαι ξσριόδειπ, η Α.Δ.Λ.-Η. 
μπξοεί μα επιβάλλει κάθε τξοά ποϊρςιμξ απϊ 50,00 μέυοι 3.000,00 εσοό, υχοίπ μα απξκλείεςαι και η 
λήφη άλλχμ μέςοχμ. Ζ απϊταρη ασςή απξςελεί ςίςλξ διξικηςικόπ εκςελερςϊ. 
α επιβαλλϊμεμα ποϊρςιμα ειρποάςςξμςαι είςε απϊ ςημ εγγϋηρη πξσ έυει καςαςεθεί, είςε καςά ςιπ 
ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ πεοί είρποανηπ Δημξρίχμ Δρϊδχμ και πεοιέουξμςαι ρςξ Δημϊριξ. 
 
27. Ιαςά ςη λήνη  ή λϋρη ςηπ μίρθχρηπ ή κήοσνη ςξσ μιρθχςή εκπςόςξσ ή παϋρη ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ 
εκμεςάλλεσρηπ ξ μιρθχςήπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα παοαδόρει ςξμ εκμιρθχμέμξ υόοξ ρςημ ίδια καλή 
καςάρςαρη πξσ ςξμ παοέλαβε, έυξμςαπ ςημ εσθϋμη για κάθε βλάβη ή τθξοά. Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ μιρθχςήπ 
δεμ παοαρςεί, ςξ ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ παοάδξρηπ - παοαλαβήπ καςαοςίζεςαι μξμξμεοόπ απϊ ςημ Δπιςοξπή 
και Αρςσμξμικϊ Όογαμξ. 
Δάμ αομηθεί ξ μιρθχςήπ μα παοαδόρει ςξμ υόοξ, ασςϊπ επιβαοϋμεςαι με ςημ καςαβξλή ςξσ αμαλξγξϋμςξπ 
ςοιπλαρίξσ μιρθόμαςξπ χπ απξζημίχρη για παοάμξμη υοήρη ςξσ μιρθίξσ. Ζ αμχςέοχ απξζημίχρη 
ειρποάςςεςαι απϊ ςημ εγγϋηρη πξσ έυει καςαςεθεί απϊ ςξμ μιρθχςή υχοίπ μα απξκλείεςαι ςσυϊμ άλλη 
απαίςηρη σπϊ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., εκ ςηπ καθσρςέοηρηπ παοάδξρηπ ςξσ εκμιρθχμέμξσ υόοξσ λϊγχ 
ποξνεμεμέμηπ ζημίαπ εν απόλειαπ ερϊδχμ ή άλλχμ λϊγχμ. 
Για κάθε παοάβαρη ςχμ ϊοχμ ςηπ διακήοσνηπ ή ςξσ μιρθχςηοίξσ ρσμβξλαίξσ απξταρίζεςαι απϊ ςημ 
Α.Δ.Λ.-Η.  καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ πξσ έυει καςαςεθεί είςε για ςημ ρσμμεςξυή ρςξ διαγχμιρμϊ είςε για 
ςημ ακοιβή εκπλήοχρη ςχμ  ϊοχμ  ςηπ Ρϋμβαρηπ αμενάοςηςα απϊ  κάθε άλλη ειδική ρσμέπεια. 
 
28. Ζ Α.Δ.Λ.-Η. δικαιξϋςαι μα κηοϋνει με απϊταρη ςηπ, έκπςχςξ ςξμ μιρθχςή για κάθε παοάβαρη 
ξπξιξσδήπξςε απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ διακήοσνηπ ασςήπ. Θδιαίςεοα δε: 
α. Αμ δεμ ρσμμξοτχθεί ρςημ καςαβξλή ςξσ μιρθόμαςξπ και ςιπ διαδικαρίεπ – σπξυοεόρειπ, ρϋμτχμα με ςα 
ξοιζϊμεμα. 
β. Αμ απξδειυθεί ςελερίδικα, παοάβαρη ςχμ ςελχμειακόμ διαςάνεχμ και διαςσπόρεχμ ή ςξσ μϊμξσ "πεοί 
ποξρςαρίαπ ρσμαλλάγμαςξπ", με σπαιςιϊςηςα ςξσ μιρθχςή. 
γ. Αμ διαπιρςχθεί ϋρςεοα απϊ διξικηςική έοεσμα ςηπ Α.Δ.Λ.-Η.  ϊςι απϊ ποάνειπ ή παοαλείφειπ ςξσ 
μιρθχςή ή ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ ποξκαλείςαι βλάβη ςξσ Δθμικξϋ Ρσμτέοξμςξπ. 
δ. Δάμ σπεκμίρθχρε ή παοαυόοηρε κας' άλλξμ ςοϊπξ ρε ςοίςξμ ςημ υοήρη μέοξσπ ή ξλϊκληοξσ ςξσ 
μιρθίξσ. 
ε. Αμ ξ μιρθχςήπ καθσρςεοεί αδικαιξλϊγηςα ςημ παοαλαβή ή ςημ έμαονη λειςξσογίαπ ή διακϊφει ςημ 
λειςξσογία ςηπ εκμεςάλλεσρηπ. 
ρς. Αμ δεμ ρσμμξοτόθηκε με ςιπ σπξδείνειπ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. ρε ξ’,ςι ατξοά ςημ πλήοη και απϊλσςη 
καθαοιϊςηςα ρςξμ πεοιβάλλξμςα υόοξ καθ' ϊλξ ςξ 24όοξ. Ζ καλή εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ καθαοιϊςηςαπ θα 
ελέγυεςαι απϊ ςη Α.Δ.Λ.-Η. 

Ζ κήοσνη ςξσ μιρθχςή εκπςόςξσ έυει ςιπ ενήπ επί πλέξμ ρσμέπειεπ: 
α. ημ καςάπςχρη σπέο ςξσ Δημξρίξσ ςηπ εγγϋηρηπ χπ πξιμική οήςοα. Ξ έκπςχςξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ   
μα πληοόρει ςιπ επί πλέξμ ξτειλέπ και μα απξκαςαρςήρει κάθε άλλη πιθαμή ζημιά. 
β. ημ Διξικηςική απξβξλή ςξσ μιρθχςή απϊ ςξμ μίρθιξ υόοξ. 
γ. η διεμέογεια  δημξποαρίαπ ρε βάοξπ ςξσ μιρθχςή, ξ ξπξίξπ επιβαοϋμεςαι   για κάθε διατξοά ςξσ μέξσ 
μιρθόμαςξπ (εάμ δηλ. ασςϊ είμαι μικοϊςεοξ απϊ εκείμξ πξσ ασςϊπ καςέβαλε). Ζ διατξοά ασςή ειρποάςςεςαι 
καςά ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ. Δάμ επιςεσυθεί επί πλέξμ διατξοά μιρθόμαςξπ, ασςή παοαμέμει ρε ϊτελξπ 
ςξσ Δημξρίξσ. 
Ζ Α.Δ.Λ.-Η. ρςημ πεοίπςχρη ασςή δικαιξϋςαι για μα ρσμευιρθεί η λειςξσογία ςηπ εκμεςάλλεσρηπ μα 
αμαθέρει ποξρχοιμά  και μέυοι μα αμαδειυθεί  μέξπ μιρθχςήπ ςημ λειςξσογία ςηπ ρε άλλξ τξοέα, με ϊοξσπ 
πξσ θα καθξοιρςξϋμ ρε ρυεςική απϊταρη ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. 
 
29. Ιάθε ξτειλή ςξσ μιρθχςή  απϊ ςημ μίρθχρη  ειρποάςςεςαι ρϋμτχμα  με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ. 
Δκςελερςϊ ςίςλξ για βεβαίχρη απϊ ςημ είρποανη κάθε ξτειλήπ ςξσ μιρθχςή απξςελεί η ρυεςική απϊταρη 
ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. Οοξκειμέμξσ για ξτειλέπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ σπξυοέχρη ςξσ μιρθχςή μα επιρκεσάζει και 
μα ρσμςηοεί ςξ μίρθιξ, η Α.Δ.Λ.-Η. με απϊταρή ςηπ η ξπξία βαρίζεςαι ρε ρυεςικϊ ποξωπξλξγιρμϊ για ςξ 
ϋφξπ ςηπ δαπάμηπ μπξοεί μα ςημ ειρποάνει ποξκαςαβξλικά απϊ ςημ εγγϋηρη. 
Ηεχοξϋμςαι έγκσοεπ και μϊμιμα κξιμξπξιημέμεπ ξι γοαπςέπ ειδξπξιήρειπ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., αμ ςξιυξκξλληθξϋμ 
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ρςα Γοατεία ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ, ρςη διεϋθσμρη ςξσ μιρθχςή ή ςξσ αμςικλήςξσ ςξσ, μέρχ 
Αρςσμξμικήπ Αουήπ, αμ δεμ είμαι δσμαςή η επίδξρή ςξσπ με άλλξ ςοϊπξ. 
 
30. ξ Δημϊριξ δεμ εσθϋμεςαι απέμαμςι ρςξμ μιρθχςή για ςσυϊμ μξμικά ή ποαγμαςικά ελαςςόμαςα 
ςξσ μιρθίξσ, γιαςί ξ μιρθχςήπ βεβαιόμει και ξπχρδήπξςε θεχοείςαι ϊςι έλαβε γμόρη ςηπ ποαγμαςικήπ και 
μξμικήπ καςάρςαρήπ ςξσ και ςημ απξδέυεςαι. 
 
31. Οέοαμ απϊ ςημ καςά μϊμξ εσθϋμη ςηπ επιυείοηρηπ  για ςιπ παοάμξμεπ ποάνειπ  ή παοαλείφειπ  ςξσ 
ποξρχπικξϋ ςηπ και ςημ δικαιξδξρία ςηπ Α.Δ.Λ.-Η, η ξπξία ιρυϋει για ςξ ποξρχπικϊ ςηπ ποξκειμέμηπ 
επιυείοηρηπ, ρσμτχμείςαι εδό οηςά, ϊςι ςξ Δημϊριξ χπ εκμιρθχςήπ  με ςα αομϊδια ϊογαμά ςξσ αρκεί 
απϊλσςξ δικαίχμα ελέγυξσ ςηπ επιυείοηρηπ, ςϊρξ για ςημ καλή εκςέλερη ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ ϊρξ και 
για ςιπ παοάμξμεπ ποάνειπ ή παοαλείφειπ ασςήπ και ςξσ ποξρχπικξϋ ςηπ ιδιαίςεοα  ρε θέμαςα  και 
αμςικείμεμα πξσ έυξσμ ρυέρη με ςημ ςάνη και ςημ ξμαλή λειςξσογία ςηπ επιυείοηρηπ, ρε ρσμάοςηρη με ςημ 
λειςξσογικϊςηςα ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ. 
 
32. Ξ μιρθχςήπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ϊλεπ ςιπ διαςάνειπ ςηπ μξμξθερίαπ ρυεςικά με ςημ λειςξσογία 
ςξσ εκςελχμιρςικξϋ γοατείξσ. 
 
33. Ξπξιξρδήπξςε μεςάρυει ρςξμ διαγχμιρμϊ, δηλόμει και θεχοείςαι ϊςι γμχοίζει ϊλξσπ  ςξσπ ϊοξσπ 
ασςήπ εδό ςηπ διακήοσνηπ, ςξσπ απξδέυεςαι αμεπιτϋλακςα και είμαι σπξυοεχμέμξπ  μα ςηοεί πιρςά ςιπ 
καθξοιζϊμεμεπ σπξυοεόρειπ. 

 
 
 

 
Ο ΑΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 
  ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

 
 

                                                                                           ΓΡ. ΝΙΚΗΣΑ ΦΡΑΓΚΙΚΑΚΗ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Α΄ 
(Αμήκει ρςημ με αοιθ.  02/2016 Διακήοσνη) 

 
ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ 

 
 
 
 

ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ 
 
ξσ ...................................................................... καςξίκξσ (πϊλη)......................... ..............  
 
(ξδϊπ) ......................................................................... (αοιθμϊπ) ................... .Ι. ………………………  
 
ηλέτχμξ.................................... Ιιμηςϊ  …….……………... Ταν …………………. E-mail……………………. 
 
Οοξπ ςημ:  
 
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 
 
 
 
1. Ξ σπξγοάτχμ ................................................... ραπ γμχοίζξσμε ϊςι, για ςημ εκμίρθχρη υώοξσ ρςξ 
οεύμα ειρόδξσ για ςη λειςξσογία εκςελχμιρςικξύ γοατείξσ ρςξ Ρσμξοιακό Ρςαθμό Δσζώμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ, 
ϊπχπ ασςή πεοιγοάτεςαι ρςημ 02/2016 διακήοσνη, η μημιαία ξικξμξμική ποξρτξοά μαπ, είμαι: 
 
(ξλξγοάτχπ) ....................................................................... εσοό (αοιθμηςικά) ....................... . 
€. 
 
 
(Ζμεοξμημία)...............................                                           Ρτοαγίδα και  σπξγοατή 

 
 

2.Ξ σπξγοάτχμ ................................................... ραπ γμχοίζξσμε ϊςι, για ςημ εκμίρθχρη υώοξσ ρςξ 

οεύμα ενόδξσ για ςη λειςξσογία εκςελχμιρςικξύ γοατείξσ ρςξ Ρσμξοιακό Ρςαθμό Δσζώμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ, ϊπχπ 

ασςή πεοιγοάτεςαι ρςημ 02/2016 διακήοσνη, η μημιαία ξικξμξμική ποξρτξοά μαπ, είμαι: 

 
(ξλξγοάτχπ) ....................................................................... εσοό (αοιθμηςικά) ....................... . 
€. 
 
 
(Ζμεοξμημία)...............................                                           Ρτοαγίδα και  σπξγοατή 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Β΄ 
(Αμήκει ρςημ με σπ’ αοιθ.  02/2016 διακήοσνη) 

 
 

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΓΓΣΖΘΙΩΜ ΔΟΘΡΞΚΩΜ 
 
Α΄. ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΡΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞ 
 
Δκδϊςηπ: ……………………….. 
Ζμεοξμημία Έκδξρηπ: ……………… 
Οοξπ:  
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 
ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 
ΙΑΗ. ΠΩΡΡΘΔΖ 11 
54655 ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 
 

ΔΓΓΣΖΘΙΖ  ΔΟΘΡΞΚΖ ΣΟ’ ΑΠΘΗΛ……..……   
 ΟΞΡΞΣ …..… ΔΣΠΩ. 

 

1. Έυξσμε ςημ ςιμή μα ραπ γμχοίρξσμε ϊςι εγγσόμεθα δια ςηπ παοξϋραπ επιρςξλήπ αμέκκληςα και 
αμεπιτϋλακςα, παοαιςξϋμεμξι ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ πξρξϋ ςχμ € ………., σπέο 
ς….................................................., (διεϋθσμρη)............................................, για ςη 
ρσμμεςξυή ς… ρςξ διεμεογξϋμεμξ διαγχμιρμϊ ςηπ (ημεοξμημία)…………….…….. εκμίρθχρηπ υώοξσ για ςη 
λειςξσογία εκςελχμιρςικξύ γοατείξσ ρςξ Ρσμξοιακό Ρςαθμό Δσζώμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ, ρϋμτχμα με ςημ 
σπ’ αοιθμ.  02/2106 διακήοσνή ραπ. 

2. Ζ παοξϋρα εγγσηςική καλϋπςει μϊμξ ςιπ απϊ ςη ρσμμεςξυή ειπ ςξμ αμχςέοχ διαγχμιρμϊ απξοοέξσρεπ 
σπξυοεόρειπ ςξσ αμχςέοχ καθ’ ϊλξμ ςξ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ. 

3. ξ παοαπάμχ πξρϊ ςηοξϋμε ρςη διάθερή ραπ και θα καςαβληθεί ξλικά ή μεοικά υχοίπ καμία απϊ μέοξσπ 
μαπ αμςίοοηρη ή έμρςαρη και υχοίπ μα εοεσμηθεί ςξ βάριμξ ή μη ςηπ απαίςηρηπ μέρα ρε ςοειπ (3) ημέοεπ 
απϊ απλή έγγοατη ειδξπξίηρή ραπ. 

4. Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ πάγιξ 
ςέλξπ υαοςξρήμξσ. 

5. Ζ παοξϋρα ιρυϋει μέυοι ςημ ……..……… ή μέυοι ςημ επιρςοξτή ςηπ ρ’ εμάπ.  
6. Απξδευϊμαρςε μα παοαςείμξσμε ςημ ιρυϋ ςηπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ απλϊ έγγοατξ ςηπ Σπηοερίαπ ραπ με 

ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ςξ ρυεςικϊ αίςημά ραπ θα σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ. 
7. Βεβαιξϋςαι σπεϋθσμα ϊςι ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ μαπ επιρςξλόμ πξσ έυξσμ δξθεί (ρςξ Δημϊριξ και 

ΜΟΔΔ), ρσμσπξλξγίζξμςαπ και ςξ πξρϊ ςηπ παοξϋραπ, δεμ σπεοβαίμει ςξ εγκεκοιμέμξ ϊοιϊ μαπ.  

 

 (ξμξμαςεπόμσμξ και σπξγοατή  

μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ςηπ οάπεζαπ)  
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Β΄. ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ ΙΑΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ 
 

 Δκδϊςηπ: ……………………….. 
Ζμεοξμημία Έκδξρηπ: ……………… 
Οοξπ:  
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 
ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 
ΙΑΗ. ΠΩΡΡΘΔΖ 11 
54655 ΗΔΡΡΑΚΞΛΘΙΖ 
 

ΔΓΓΣΖΘΙΖ  ΔΟΘΡΞΚΖ ΣΟ’ ΑΠΘΗΛ……..……   
 ΟΞΡΞΣ …..… ΔΣΠΩ. 

 

1. Έυξσμε ςημ ςιμή μα ραπ γμχοίρξσμε ϊςι εγγσόμεθα δια ςηπ παοξϋραπ επιρςξλήπ αμέκκληςα και 
αμεπιτϋλακςα, παοαιςξϋμεμξι ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ € 
………., σπέο ς…..........................................., (διεϋθσμρη)....................................., για ςημ 
καλή εκςέλερη και ςημ πιρςή εταομξγή απϊ ςξμ σπέο ςξσ ξπξίξσ εγγσόμεθα ϊλχμ ςχμ ϊοχμ ςηπ μεςανϋ 
ραπ ρϋμβαρηπ εκμίρθχρηπ υώοξσ για ςη λειςξσογία εκςελχμιρςικξύ γοατείξσ ρςξ Ρσμξοιακό Ρςαθμό 
Δσζώμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ. 

2. ξ παοαπάμχ πξρϊ ςηοξϋμε ρςη διάθερή ραπ και θα καςαβληθεί ξλικά ή μεοικά υχοίπ καμία απϊ μέοξσπ 
μαπ αμςίοοηρη ή έμρςαρη και υχοίπ μα εοεσμηθεί ςξ βάριμξ ή μη ςηπ απαίςηρηπ μέρα ρε ςοειπ (3) ημέοεπ 
απϊ απλή έγγοατη ειδξπξίηρή ραπ. 

3. Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ πάγιξ 
ςέλξπ υαοςξρήμξσ. 

4. Ζ παοξϋρα θα παοαμείμει ρε πλήοη ιρυϋ μέυοι μα επιρςοατεί ρ’ εμάπ, ή μέυοιπ ϊςξσ λάβξσμε έγγοατη 
δήλχρή ραπ ϊςι μαπ απαλλάρρεςε απϊ ςημ σπϊφη εγγϋηρη. Λέυοι ςϊςε, θα παοαμείμξσμε σπεϋθσμξι για 
ςημ άμερη καςαβξλή ρ’ εράπ ςξσ πξρξϋ ςηπ εγγϋηρηπ. 

5. Απξδευϊμαρςε μα παοαςείμξσμε ςημ ιρυϋ ςηπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ απλϊ έγγοατξ ςηπ Σπηοερίαπ ραπ με 
ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ςξ ρυεςικϊ αίςημά ραπ θα σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ. 

6. Ζ παοξϋρα ιρυϋει μέυοι ςημ ………… ή μέυοι ςημ επιρςοξτή ςηπ ρ’ εμάπ.  
7. Βεβαιξϋςαι σπεϋθσμα ϊςι ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ μαπ επιρςξλόμ πξσ έυξσμ δξθεί (ρςξ Δημϊριξ και 

ΜΟΔΔ), ρσμσπξλξγίζξμςαπ και ςξ πξρϊ ςηπ παοξϋραπ, δεμ σπεοβαίμει ςξ εγκεκοιμέμξ ϊοιϊ μαπ.  

 

(ξμξμαςεπόμσμξ και σπξγοατή  

μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ςηπ οάπεζαπ)  
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Γ΄ 

(Αμήκει ρςημ με σπ’ αοιθ.   02/2016 Διακήοσνη) 
 

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

 

 

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 

ΛΖΛΑ ΡΣΜΞΠΘΑΙΩΜ ΡΑΗΛΩΜ 

 

 

ΡΣΛΒΑΡΖ ΔΙΛΘΡΗΩΡΖΡ ΥΩΠΞΣ ΓΘΑ Ζ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑ  

ΔΙΔΚΩΜΘΡΘΙΞΣ ΓΠΑΤΔΘΞΣ ΡΞ ΡΣΜΞΠΘΑΙΞ ΡΑΗΛΞ ΔΣΕΩΜΩΜ  Ο.Δ. ΙΘΚΙΘΡ 

 

Ρςη Ηερραλξμίκη, ρήμεοα ………………, ημέοα  ………, ρςα γοατεία ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-

Ηοάκηπ, επί ςηπ ξδξϋ  Ιαθ. Πχρρίδη 11, ξι παοακάςχ  ρσμβαλλϊμεμξι: 

 

ατεμόπ  

1) Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ, με ΑΤΛ ……………….. ΔΞΣ……………………, ϊπχπ εκποξρχπείςαι 

μϊμιμα για ςημ σπξγοατή ςηπ παοξϋραπ απϊ ……………………………………, πξσ θα απξκαλείςαι ρςξ ενήπ «εκμιρθχςήπ» 

και  

 

ατεςέοξσ  

2) ξ κ. ……………………..…………, κάςξικξπ ………………………., με Αοιθμϊ Δελςίξσ ασςϊςηςαπ ……………. Α.. ………………. 

και ΑΤΛ …………….. ΔΞΣ …………….., πξσ θα απξκαλείςαι ρςξ ενήπ «μιρθχςήπ»,       

                   

 

συμφώμησαμ, συμομολόγησαμ και συμαποδέχθηκαμ τα κατωτέρω : 

 

Άοθοξ 1 

Οοξξίμιξ 

 

Ξ εκμιρθχςήπ διαθέςει ποξπ εκμεςάλλεσρη υόοξ ξικξπέδξσ πξσ βοίρκεςαι εμςϊπ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ 
Δσζόμχμ, ρε υόοξ ςελχμειακά ελεγυϊμεμξ και ρε έδατξπ κσοιϊςηςαπ Δημξρίξσ, για ςημ λειςξσογία 
εκςελχμιρςικξϋ γοατείξσ. Ξ υόοξπ βοίρκεςαι ρςξ οεϋμα ειρϊδξσ ςχμ τξοςηγόμ (ή αμςίρςξιυα ρςξ οεϋμα ενϊδξσ 
ςχμ τξοςηγόμ), ϊπχπ απξςσπόμεςαι ρςξ ρσμημμέμξ ςξπξγοατικϊ διάγοαμμα, ςξ εμβαδϊμ ςξσ είμαι 20  
ςεςοαγχμικά μέςοα και ρημειόμεςαι ρ’ ασςϊ χπ θέρη…….. 

 
Ρκξπϊπ ςηπ μίρθχρηπ είμαι η υοηριμξπξίηρή ςξσ απϊ ςξμ μιρθχςή για ςη λειςξσογία εκςελχμιρςικξϋ γοατείξσ, 

μεςά και απϊ ςη λήφη ϊλχμ ςχμ ςσυϊμ απαιςξσμέμχμ αδειόμ απϊ ςιπ καςά μϊμξ αομϊδιεπ Σπηοερίεπ. 

 
Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ ποξκήοσνε δημϊριξ αμξικςϊ πλειξδξςικϊ διαγχμιρμϊ, με ςξ 

ρϋρςημα ςχμ ρτοαγιρμέμχμ έγγοατχμ ποξρτξοόμ για ςημ αμάδεινη ποόςξσ πλειξδϊςη (αμαδϊυξσ) εκμίρθχρηπ 

υόοξσ για ςη λειςξσογία εκςελχμιρςικξϋ γοατείξσ ρςξ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ Δσζόμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ. 

Ξ διαγχμιρμϊπ διενήυθη ρςιπ ………….., ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Ο.Δ. 118/2007 (ΤΔΙ 150/Α’), ςξ σπ΄ αοιθμ. 
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ποχς. ……………. έγγοατξ ςξσ Σπξσογείξσ Δρχςεοικόμ Δημϊριαπ Διξίκηρηπ και Απξκέμςοχρηπ και ςημ σπ’ 

αοιθμ. ποχς. …………………..  απϊταρη διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ.   

Ζ  πλειξδξςική δημξποαρία πξσ έγιμε με ςημ σπ’ αοιθμ. ποχς. ……………………. διακήοσνη, ξι ϊοξι και 

ποξωπξθέρειπ ςηπ ξπξίαπ είμαι δερμεσςικξί και καςακσοόθηκε ρςξ δεϋςεοξ ςχμ ρσμβαλλξμέμχμ με ςημ σπ΄ 

αοιθμ. ποχς. ξικ. ……………………………. απϊταρη καςακϋοχρηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα  

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ. 

Για ςξμ καθξοιρμϊ ςξσ μιρθόμαςξπ εκδϊθηκε η σπ’ αοιθμ. ποχς. ………………….. κξιμή απϊταρη ςχμ Σπξσογόμ 

Δρχςεοικόμ και Ξικξμξμικόμ, με ςημ ξπξία ςξ μημιαίξ μίρθχμα καθξοίρςηκε ρςξ πξρϊ ςχμ 

…………………………… εσοό (…………. €) και κξιμξπξιήθηκε ρςξμ αμάδξυξ με ςξ σπ΄ αοιθμ. ποχς. ……………………. 

έγγοατξ ςξσ μήμαςξπ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ. 

ξ μίρθχμα θα καςαςίθεςαι, ρϋμτχμα με ςημ αοιθμ. 16757/28.07.2003 (ΤΔΙ 1132/Β΄) κξιμή απϊταρη ςχμ 

σπξσογόμ Ξικξμξμίαπ και Ξικξμξμικόμ – Δρχςεοικόμ, Δημϊριαπ Διξίκηρηπ και Απξκέμςοχρηπ, ρε ειδικϊ 

ςοαπεζικϊ λξγαοιαρμϊ ςξσ Οεοιτεοειακξϋ αμείξσ Αμάπςσνηπ  Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ, πξσ ςηοείςαι ρςημ 

………………… οάπεζα με αοιθμϊ …….………... και IBAN ……………………… 

 

 

Άοθοξ 2 

Αμςικείμεμξ ςηπ ρύμβαρηπ 

 

Λε ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη, ξ εκμιρθχςήπ αμαθέςει ςη μίρθχρη και παοαυόοηρη ςηπ υοήρηπ και 

εκμεςάλλεσρηπ ςξσ μιρθίξσ ρς.. ……………..……., κάςξικξ …………………., με Αοιθμϊ Δελςίξσ ασςϊςηςαπ ……………. 

Α.. ………………. και ΑΤΛ …………….. ΔΞΣ ……………..,  ξ ξπξίξπ απξδέυεςαι ςημ αμάθερη με ςξσπ ϊοξσπ πξσ 

πεοιέυξμςαι ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη, καθόπ και με ασςξϋπ ςηπ με αοιθ. ……. αοιθ. ποχς. ………………………. 

διακήοσνηπ. 

α ρσμβαλλϊμεμα μέοη ρσμτχμξϋμ ϊςι η παοξϋρα μίρθχρη δεμ εμπίπςει ρςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 813/78, ϊπχπ 

ιρυϋει, «πεοί εμπξοικόμ μιρθόρεχμ». 

 

 

Άοθοξ 3 

Οαοευόμεμεπ σπηοερίεπ – όοξι υοήρηπ 

 

1. Ξι σπηοερίεπ, ξι ξπξίεπ θα παοέυξμςαι απϊ ςξμ αμάδξυξ καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ παοξϋραπ, 

καθξοίζξμςαι αμαλσςικά απϊ ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ.  

2. Ρςξμ εκμιρθχμέμξ υόοξ δεμ θα αρκηθεί απϊ ςξμ μιρθχςή επί πξιμή εκπςόρεχπ άλλη δοαρςηοιϊςηςα 

εκςϊπ απϊ ασςή εδό πξσ δημξποαςείςαι.  

3. Απαγξοεϋεςαι η αμάοςηρη απϊ ςξμ μιρθχςή διατημιρςικόμ πιμακίδχμ κ.λπ. ρςξμ εκμιρθχμέμξ υόοξ. ξ 

δικαίχμα εκμεςάλλεσρηπ ςχμ διατημίρεχμ αμήκει ρςη Α.Δ.Λ.-Η. και διακοαςείςαι απϊ ασςήμ. 

4. Ξ μιρθχςήπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα διαςηοεί πλήοη και απϊλσςη καθαοιϊςηςα ρςξμ πεοιβάλλξμςα υόοξ 
ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ. Για ςημ καθαοιϊςηςα ςξσ αμχςέοχ υόοξσ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ςξπξθεςήρει 
δξυεία ρσλλξγήπ απξοοιμμάςχμ, ςα ξπξία θα αδειάζει με δική ςξσ εσθϋμη. 

5. Ξ μιρθχςήπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα δευθεί ξπξιαδήπξςε μελλξμςική διαοοϋθμιρη ρςξμ εκμιρθχμέμξ 
υόοξ, ετϊρξμ κοιθεί απϊ ςημ Σπηοερία αμαγκαίξ για ςημ λειςξσογία ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ και μα 
ρσμςηοεί ςξσπ υόοξσπ και ςιπ εγκαςαρςάρειπ με δικά ςξσ ένξδα, υχοίπ δικαίχμα απξζημίχρηπ. 

 

Άοθοξ 4 

Οαοαλαβή μιρθίξσ, Διάοκεια ςηπ μίρθχρηπ 

 

1.   Ζ μίρθχρη αουίζει απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ παοάδξρηπ παοαλαβήπ ςχμ εκμιρθχμέμχμ υόοχμ με 

Οοχςϊκξλλξ και λήγει μεςά απϊ πέμςε (5) υοϊμια. 

2. Ζ Α.Δ.Λ.-Η. μπξοεί μα παοαςείμει ςημ αμχςέοχ ρϋμβαρη μέυοι ςημ αμάδεινη μέξσ μιρθχςή. Ζ 
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παοάςαρη ασςή είμαι σπξυοεχςική για ςξμ μιρθχςή για υοξμικϊ διάρςημα μέυοι ςοειπ (3) μήμεπ, με 

ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ και μίρθχμα ςηπ παοαςειμϊμεμηπ ρϋμβαρηπ. Ριχπηοή αμαμίρθχρη - παοάςαρη ςξσ 

υοϊμξσ ςηπ εκμεςάλλεσρηπ απξκλείεςαι. 

3. Ζ παοάδξρη και η παοαλαβή ςξσ εκμιρθχμέμξσ υόοξσ, ρςξμ ξπξίξ θα αρκηθεί ςξ δικαίχμα 

εκμεςάλλεσρηπ, θα ποαγμαςξπξιηθεί απϊ ςημ Α.Δ.Λ.-Η.,  με Οοχςϊκξλλξ, καςά ςημ ημεοξμημία 

παοάδξρηπ και παοαλαβήπ ςξ ξπξίξ θα σπξγοατεί απϊ ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. και ςξμ 

μιρθχςή, ξ ξπξίξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ποξρέλθει και μα σπξγοάφει παοαλαμβάμξμςαπ ςξμ 

υόοξ μέρα ρε δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ ημεοξμημία σπξγοατήπ ςξσ μιρθχςηοίξσ ρσμβξλαίξσ. Ρε 

πεοίπςχρη δε αδσμαμίαπ ςηπ εκμιρθόςοιαπ Α.Δ.Λ.-Η. η παοάδξρη και η παοαλαβή ςξσ εκμιρθχμέμξσ 

υόοξσ ποαγμαςξπξιείςαι ρε διάρςημα  ςοιόμ (3) ημεοόμ απϊ ςημ έγγοατη ποϊρκληρη για ςξϋςξ. Ξ 

μιρθχςήπ ρςημ πεοίπςχρη ασςή δεμ έυει δικαίχμα απξζημιόρεχπ. 

4.  Ζ πλήοηπ έμαονη λειςξσογίαπ ςηπ εκμεςάλλεσρηπ θα ποαγμαςξπξιηθεί ρε εϋλξγξ υοξμικϊ διάρςημα απϊ 

ςημ παοαλαβή ςξσ εκμιρθχμέμξσ υόοξσ απϊ ςξμ  μιρθχςή, με ςημ σπξυοέχρη ϊμχπ ςξσ μιρθχςή μα 

εμεογξπξιήρει άμερα ςημ εκμεςάλλεσρη απϊ ςημ παοαλαβή ςξσ εκμιρθχμέμξσ υόοξσ. 

5. Αδικαιξλϊγηςη καθσρςέοηρη παοαλαβήπ ςξσ εκμιρθχμέμξσ υόοξσ ή έμαονηπ ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ 

εκμεςάλλεσρηπ ή διακξπή ςηπ λειςξσογίαπ, ρσμεπάγεςαι καςά ςημ απϊλσςη κοίρη ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. 

κήοσνη ςξσ μιρθχςή εκπςόςξσ (άοθοξ 16 ςχμ ειδικόμ ϊοχμ ςηπ διακήοσνηπ). 

 

 

Άοθοξ 5 

Ξικξμξμικό αμςάλλαγμα 

 

1. ξ μίρθχμα ρϋμτχμα με ςημ σπ’ αοιθμ. ποχς. …………………… απϊταρη έγκοιρηπ ςξσ απξςελέρμαςξπ 

ςξσ δημϊριξσ πλειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ και ςημ σπ’ αοιθμ. ποχς. …………………….. Ιξιμή Απϊταρη 

ςχμ Σπξσογόμ Δρχςεοικόμ και Ξικξμξμικόμ, αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ …………………….. εσοό (…………. €) 

μημιαίχπ. Ηα αμαποξραομϊζεςαι δε εςηρίχπ, καθ’ ϊλη ςη ρσμβαςική διάοκεια ςηπ μίρθχρηπ, ϊπχπ και 

για ςξ υοξμικϊ διάρςημα ςσυϊμ αμαγκαρςικήπ παοάςαρήπ ςηπ ή παοαμξμήπ ςξσ μιρθχςή ρςξ μίρθιξ για 

ξπξιξδήπξςε λϊγξ, καςά ςξ πξρξρςϊ ςξσ Δείκςη ιμόμ Ιαςαμαλχςή (ΔΙ) ςξσ εκάρςξςε αμέρχπ 

ποξηγξϋμεμξσ μιρθχςικξϋ έςξσπ, ποξρασνημέμξ καςά δϋξ (2) πξρξρςιαίεπ μξμάδεπ και με ελάυιρςξ 

ρσμξλικά πξρξρςϊ αϋνηρηπ δϋξ ςξιπ εκαςϊ (3%) εςηρίχπ. 

2. ξ μίρθχμα θα ποξκαςαβάλλεςαι  ρςξμ ειδικϊ ςοαπεζικϊ λξγαοιαρμϊ ςξσ Οεοιτεοειακξϋ αμείξσ 

Αμάπςσνηπ (Ο..Α.) Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ πξσ ςηοείςαι ρςημ ……………….. οάπεζα με αοιθμϊ …….…….. 

και IBAN ………………………, ςξ ποόςξ πεμθήμεοξ κάθε μιρθχςικξϋ εναμήμξσ. Ξ μιρθχςήπ σπξυοεξύςαι μα 

καςαθέςει μαζί με ςξ μίρθχμα ςέλη υαοςξρήμξσ και ΞΓΑ επί υαοςξρήμξσ ρε πξρξρςό 3,6% επί ςξσ 

μιρθώμαςξπ. Λε ςημ σπξγοατή ςξσ μιρθχςηοίξσ θα καςαβληθεί ςξ ποόςξ μίρθχμα. 

3. Ξ μιρθχςήπ ξτείλει μα απξρςέλλει με fax ή με επιρςξλή ρςξ μήμα Ρσμξοιακώμ Ρςαθμώμ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ  Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ, αμέρχπ μεςά ςημ καςαβξλή ςξσ μιρθώμαςξπ 

αμςίγοατξ ςηπ καςάθερηπ. 

4. ξ Ο..Α. Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ ρε πεοίπςχρη εκποϊθερμηπ καςαβξλήπ θα ειρποάςςει μαζί με ςξ πξρϊ 

ςηπ κσοίαπ ξτειλήπ και ςξ αμάλξγξ με ςημ καθσρςέοηρη πξρϊ ςχμ ξτειλξμέμχμ ςϊκχμ σπεοημεοίαπ.  

5. Ωπ ημεοξμημία για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςχμ ςσυϊμ ξτειλξμέμχμ ςϊκχμ σπεοημεοίαπ λαμβάμεςαι η 

ημεοξμημία ποαγμαςικήπ καςάθερηπ ρςξμ ειδικϊ ςοαπεζικϊ λξγαοιαρμϊ ςξσ Ο..Α. Ιεμςοικήπ 

Λακεδξμίαπ. 

6. Για καθσρςέοηρη ςηπ καςαβξλήπ ςξσ μιρθόμαςξπ πέοαμ ςξσ διμήμξσ απϊ ςημ ημεοξμημία πξσ καςέρςη 

ληνιποϊθερμξ, η Α.Δ.Λ.-Η. δικαιξϋςαι με απϊταρή ςηπ μα κηοϋνει ςξμ μιρθχςή έκπςχςξ. 

7. Ρε πεοίπςχρη κήοσνηπ ςξσ μιρθχςή εκπςόςξσ ςα εκ ςηπ ρϋμβαρηπ ασςήπ υοέη ςξσ απξρςέλλξμςαι ρςξ 

αομϊδιξ Δημϊριξ αμείξ για βεβαίχρη και είρποανη εταομξζξμέμχμ εμ ποξκειμέμχ ςχμ ρυεςικόμ 

διαςάνεχμ πεοί Ιόδικξπ Διρποάνεχμ Δημξρίχμ Δρϊδχμ. 

8. Δπίρηπ ξ μιρθχςήπ δεμ δικαιξϋςαι ρε μείχρη ςξσ μιρθόμαςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη ςηπ μίρθχρηπ και 
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ενήπ. 

 

Άοθοξ 6 

Κξιπέπ επιβαούμρειπ 

 

1. Ξ μιρθχςήπ  σπξυοεξϋςαι μα τέοει ρςξ ϊμξμα ςξσ ϊλεπ ςιπ απαοαίςηςεπ για ςξ μίρθιξ ρσμδέρειπ με ςα 

δίκςσα ξογαμιρμόμ κξιμήπ χτελείαπ και μα καςαβάλει ποξπ ασςξϋπ ςιπ ρυεςικέπ εγγσήρειπ, ςιπ ξπξίεπ θα 

αμαλαμβάμει καςά ςη λήνη ή λϋρη ςηπ Ρϋμβαρηπ. ξ ίδιξ ιρυϋει και για ςσυϊμ μελλξμςικέπ ρσμδέρειπ ςξσ 

μιρθίξσ με δίκςσα ξογαμιρμόμ Ιξιμήπ Ωτελείαπ. 

2. Ξ μιρθχςήπ σπξυοεξϋςαι μα ενξτλεί ϊλα ςα αμχςέοχ ςέλη και ςξσπ λξγαοιαρμξϋπ ςχμ Ξογαμιρμόμ 

Ιξιμήπ Ωτελείαπ ποιμ ασςά καςαρςξϋμ ληνιποϊθερμα.  

 

Άοθοξ 7 

Δγγσήρειπ – έλξπ υοήρηπ 

 

1. Για ςημ εναρτάλιρη ςηπ εμποϊθερμηπ καςαβξλήπ ςξσ μιρθόμαςξπ και ςηπ εμποϊθερμηπ και ποξρήκξσραπ 

εκπλήοχρηπ ςχμ ρσμβαςικόμ ςξσ σπξυοεόρεχμ, ξ αμάδξυξπ  καςαθέςει με ςημ σπξγοατή ςηπ παοξϋραπ 

ρςξμ εκμιρθχςή ςημ αοιθμ. ……………………… εγγσηςική επιρςξλή  καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ……………… 

οάπεζαπ, πξρξϋ …………………………….. εσοό (………….. €), πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ 5% ςξσ ρσμξλικξϋ, για 

ξλϊκληοη ςημ διάοκεια ςηπ μίρθχρηπ μιρθόμαςξπ, ςξ ξπξίξ επιςεϋυθηκε καςά ςξμ διαγχμιρμϊ. Ζ 

εγγϋηρη ασςή θα ςξσ επιρςοατεί άςξκα μεςά ςη λήνη ςηπ μίρθχρηπ και ςημ καμξμική εκπλήοχρη ςχμ 

σπξυοεόρεόμ ςξσ πξσ απξοοέξσμ απ' ασςήμ. 

2. ξ πξρό ςηπ εγγύηρηπ ασςήπ θα αμαποξραομόζεςαι με κάθε αμαποξραομξγή ςξσ. Ζ αμαποξραομξγή 

θα γίμεςαι με τοξμςίδα και εσθύμη ςξσ μιρθχςή. 

3. Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ θα παοαμείμει ρςξμ εκμιρθχςή μέυοι ςη λήνη ςηπ Ρϋμβαρηπ, θα 

καςαπίπςει δε σπέο ςξσ, ρε πεοίπςχρη μη ρσμμϊοτχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ ποξπ ςξσπ ϊοξσπ και σπξυοεόρειπ 

πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη. Ζ εγγσηςική ασςή επιρςξλή θα επιρςοατεί ρςξμ μιρθχςή με 

ςη λήνη ή λϋρη ςηπ παοξϋραπ και ςημ σπξγοατή ςξσ ποχςξκϊλλξσ παοάδξρηπ ςχμ υόοχμ πξσ 

απξςελξϋμ αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ. 

 

Άοθοξ 8 

Σπξυοεώρειπ 

 

1. Απαγξοεϋεςαι, με πξιμή έκπςχρηπ, η σπξμίρθχρη μεοική ή ξλική και η παοαυόοηρη ρε ςοίςξ, μέοξσπ ή 

ϊλξσ ςξσ αρκξϋμεμξσ ρςξμ αμχςέοχ υόοξ δικαιόμαςξπ με ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ, ξπξιαδήπξςε μξοτή και 

αιςία, ϊπχπ επίρηπ και η μεςαβξλή ςξσ Μξμικξϋ ρυήμαςξπ ςξσ τξοέα, ή επχμσμία ςξσ διακοιςικξϋ 

ςίςλξσ υχοίπ ποξηγξϋμεμη έγκοιρη ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. 

2. Ρε πεοίπςχρη θαμάςξσ ςξσ μιρθχςή καςά ςημ διάοκεια ςηπ μίρθχρηπ η Ρϋμβαρη θεχοείςαι ϊςι έυει λσθεί 

αζημίχπ και για ςα δϋξ μέοη υχοίπ μα αμαγμχοίζεςαι ρςξσπ κληοξμϊμξσπ δικαίχμα ρσμέυιρηπ ςηπ 

εκμεςάλλεσρηπ. Ζ Α.Δ.Λ.-Η. ϊμχπ μπξοεί με απϊταρή ςηπ μα αμαθέρει ςημ ρσμέυιρη ςηπ εκμεςάλλεσρηπ 

με ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ ρςξσπ κληοξμϊμξσπ ςξσ μιρθχςή, ετϊρξμ σπάουει μεςανϋ ασςόμ ή θα σπξδειυθεί 

απϊ ασςξϋπ καςάλληλξ ποϊρχπξ για ςημ ρσμέυιρη ςηπ εκμίρθχρηπ για ςξμ σπϊλξιπξ υοϊμξ, μέυοι ςη 

λήνη ςηπ Ρϋμβαρηπ. 

3. Ρε πεοίπςχρη αυοήρςεσρηπ ςξσ εκμιρθχμέμξσ υόοξσ καςά ςη διάοκεια ςηπ μίρθχρηπ απϊ πσοκαγιά, 

θεξμημία, πϊλεμξ ή άλλη αποϊβλεπςη αίςια ή αμχςέοα βία και εν' αιςίαπ ςηπ διακξπήπ η λειςξσογία ςηπ 

σπϊφη εκμεςάλλεσρηπ, ξ μιρθχςήπ δεμ δικαιξϋςαι καμία απξζημίχρη για θεςική ή απξθεςική ζημία απϊ 

ςξ Δημϊριξ. 

4. Δάμ ξ εκμιρθχμέμξπ υόοξπ απξκαςαρςαθεί, ξ μιρθχςήπ εγκαθίρςαςαι και πάλι εάμ δεμ έυει λήνει η 

μίρθχρη, για ςξμ υοϊμξ πξσ σπξλείπεςαι, μέυοι ςημ λήνη ςηπ μίρθχρηπ. 
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5. Όρξ διαοκεί η μίρθχρη η Α.Δ.Λ.-Η.  δεμ έυει σπξυοέχρη μα κάμει καμία επιρκεσή, επιδιϊοθχρη κ.λπ. 
ρςξσπ εκμιρθχμέμξσπ  υόοξσπ. Αμςίθεςα ξ μιρθχςήπ έυει σπξυοέχρη μα τοξμςίζει για ςημ καλή 
ρσμςήοηρη ςχμ, ςημ επιδιϊοθχρη και επιρκεσή κάθε βλάβηπ ή τθξοάπ, απϊ ξπξιαδήπξςε αιςία, ακϊμη 
και λϊγχ ςσυαίχμ γεγξμϊςχμ με ςημ σπϊδεινη και έγκοιρη ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., με δικά ςξσ και υχοίπ καμία 
ανίχρη απξζημίχρηπ. 

6. Ζ παοάβαρη ςχμ ςελχμειακόμ διαςάνεχμ και διαςσπόρεχμ ή ςξσ Μϊμξσ για ςημ ποξρςαρία ςξσ 

ρσμαλλάγμαςξπ εκ μέοξσπ ςξσ μιρθχςή ή ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ ή άλλχμ ποξρόπχμ ςα ξπξία εμεογξϋμ 

για λξγαοιαρμϊ ςξσ ρσμεπάγεςαι ςη λϋρη ςηπ μίρθχρηπ και ςημ κήοσνη ςξσ  μιρθχςή έκπςχςξσ με 

ςελερίδικη απϊταρη. 

7. Ξμξίχπ ξ μιρθχςήπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ εάμ απϊ ποάνη ή παοάληφη ασςξϋ ή ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ, η 

ξπξία διαπιρςόθηκε με διξικηςική έοεσμα ςηπ Α.Δ.Λ.-Η.  ποξκαλεί βλάβη ςξσ Δθμικξϋ Ρσμτέοξμςξπ. 

8. Ξ μιρθχςήπ έυει σπξυοέχρη μα εναρταλίρει ςημ έκδξρη ςχμ απαοαίςηςχμ εγκοίρεχμ και αδειόμ πξσ 
αματέοξμςαι ρςη λειςξσογία ςηπ εκμεςάλλεσρηπ. Ζ Α.Δ.Λ.-Η. δεμ αμαλαμβάμει γι ασςϊ καμία άμερη ή 
έμμερη σπξυοέχρη. 

9.  Ξ μιρθχςήπ αμαλαμβάμει, με δική ςξσ επιμέλεια και εσθϋμη και με δικά ςξσ ένξδα, ςημ ρϋμδερη ςξσ 
μιρθίξσ με ςα δίκςσα ςχμ ξογαμιρμόμ κξιμήπ χτέλειαπ (ϋδοεσρη, ηλεκςοξτχςιρμϊ, ςηλεπικξιμχμίεπ 
κ.α.), ςημ πσοξποξρςαρία ςξσ μιρθίξσ και ϊλχμ ςχμ εγκαςαρςάρεόμ ςξσ και λαμβάμει κάθε είδξσπ μέςοα 
αρτάλειαπ και ποξρςαρίαπ ςξσ μιρθίξσ, καθ' ϊλη ςη διάοκεια ςηπ υοήρηπ ςξσ, καθόπ και ςξμ καθαοιρμϊ 
και ςημ απξκξμιδή ςχμ απξοοιμμάςχμ. 

10. Για ςιπ παοαβάρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ καθαοιϊςηςα ςξσ υόοξσ άρκηρηπ ςηπ εκμεςάλλεσρηπ ή ρςημ 

εμ γέμει ενσπηοέςηρη ςξσ κξιμξϋ, διαπιρςξσμέμχμ απϊ ςημ Α.Δ.Λ.-Η. καθόπ και για παοαβάρειπ 

ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ ςηπ ρϋμβαρηπ (καςαβξλή μιρθχμάςχμ κλπ), ϊλξι θεχοξϋμςαι ξσριόδειπ, η Α.Δ.Λ.-

Η. μπξοεί μα επιβάλλει κάθε τξοά ποϊρςιμξ απϊ 50,00 μέυοι 3.000,00 εσοό, υχοίπ μα απξκλείεςαι και 

η λήφη άλλχμ μέςοχμ. Ζ απϊταρη ασςή απξςελεί ςίςλξ διξικηςικόπ εκςελερςϊ. 

11. α επιβαλλϊμεμα ποϊρςιμα ειρποάςςξμςαι είςε απϊ ςημ εγγϋηρη πξσ έυει καςαςεθεί, είςε καςά ςιπ 

ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ πεοί είρποανηπ Δημξρίχμ Δρϊδχμ και πεοιέουξμςαι ρςξ Δημϊριξ . 

12. Ιαςά ςη λήνη ή λϋρη ςηπ μίρθχρηπ ή κήοσνη ςξσ μιρθχςή εκπςόςξσ ή παϋρη ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ 

εκμεςάλλεσρηπ ξ μιρθχςήπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα παοαδόρει ςημ εκμιρθχμέμη έκςαρη ρςημ ίδια καλή 

καςάρςαρη πξσ ςημ παοέλαβε. Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ μιρθχςήπ δεμ παοαρςεί, ςξ ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ 

παοάδξρηπ - παοαλαβήπ καςαοςίζεςαι μξμξμεοόπ απϊ ςημ Δπιςοξπή και Αρςσμξμικϊ Όογαμξ. 

13. Δάμ αομηθεί ξ μιρθχςήπ μα παοαδόρει ςξμ υόοξ ασςϊπ επιβαοϋμεςαι με ςημ καςαβξλή ςξσ 

αμαλξγξϋμςξπ ςοιπλαρίξσ μιρθόμαςξπ χπ απξζημίχρη για παοάμξμη υοήρη ςξσ μιρθίξσ. Ζ αμχςέοχ 

απξζημίχρη ειρποάςςεςαι απϊ ςημ εγγϋηρη πξσ έυει καςαςεθεί απϊ ςξμ μιρθχςή υχοίπ μα απξκλείεςαι 

ςσυϊμ άλλη απαίςηρη σπϊ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., εκ ςηπ καθσρςέοηρηπ παοάδξρηπ ςξσ εκμιρθχμέμξσ υόοξσ 

λϊγχ ποξνεμεμέμηπ ζημίαπ εν απόλειαπ ερϊδχμ ή άλλχμ λϊγχμ. 

14. Για κάθε παοάβαρη ςχμ ϊοχμ ςηπ διακήοσνηπ ή ςξσ μιρθχςηοίξσ ρσμβξλαίξσ απξταρίζεςαι απϊ ςημ 

Α.Δ.Λ.-Η.  καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ πξσ έυει καςαςεθεί είςε για ςημ ρσμμεςξυή ρςξ διαγχμιρμϊ είςε για 

ςημ ακοιβή εκπλήοχρη ςχμ  ϊοχμ  ςηπ Ρϋμβαρηπ αμενάοςηςα απϊ  κάθε άλλη ειδική ρσμέπεια. 

15. Ζ Α.Δ.Λ.-Η. δικαιξϋςαι μα κηοϋνει με απϊταρη ςηπ, έκπςχςξ ςξμ μιρθχςή για κάθε παοάβαρη 

ξπξιξσδήπξςε απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ διακήοσνηπ ασςήπ. Θδιαίςεοα δε: 

α. Αμ δεμ ρσμμξοτχθεί ρςημ καςαβξλή ςξσ μιρθόμαςξπ και ςιπ διαδικαρίεπ – σπξυοεόρειπ, ρϋμτχμα με 

ςα ξοιζϊμεμα. 

β. Αμ απξδειυθεί ςελερίδικα, παοάβαρη ςχμ ςελχμειακόμ διαςάνεχμ και διαςσπόρεχμ ή ςξσ μϊμξσ 

"πεοί ποξρςαρίαπ ρσμαλλάγμαςξπ", με σπαιςιϊςηςα ςξσ μιρθχςή. 

γ. Αμ διαπιρςχθεί ϋρςεοα απϊ διξικηςική έοεσμα ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. ϊςι απϊ ποάνειπ ή παοαλείφειπ ςξσ 

μιρθχςή ή ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ ποξκαλείςαι βλάβη ςξσ Δθμικξϋ Ρσμτέοξμςξπ. 

δ. Δάμ σπεκμίρθχρε ή παοαυόοηρε κας' άλλξμ ςοϊπξ ρε ςοίςξμ ςημ υοήρη μέοξσπ ή ξλϊκληοξσ ςξσ 

μιρθίξσ. 

ε. Αμ ξ μιρθχςήπ καθσρςεοεί αδικαιξλϊγηςα ςημ παοαλαβή ή ςημ έμαονη λειςξσογίαπ ή διακϊφει ςημ 

λειςξσογία ςηπ εκμεςάλλεσρηπ. 
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ρς. Αμ δεμ ρσμμξοτόθηκε με ςιπ σπξδείνειπ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. ρε ξ’,ςι ατξοά ςημ πλήοη και απϊλσςη 

καθαοιϊςηςα ρςξμ πεοιβάλλξμςα υόοξ καθ' ϊλξ ςξ 24όοξ. Ζ καλή εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ 

καθαοιϊςηςαπ θα ελέγυεςαι απϊ ςη Α.Δ.Λ.-Η. 

15.Ζ κήοσνη ςξσ μιρθχςή εκπςόςξσ έυει ςιπ ενήπ επί πλέξμ ρσμέπειεπ: 

α. ημ καςάπςχρη σπέο ςξσ Δημξρίξσ ςηπ εγγϋηρηπ χπ πξιμική οήςοα. Ξ έκπςχςξπ είμαι 

σπξυοεχμέμξπ   μα πληοόρει ςιπ επί πλέξμ ξτειλέπ και μα απξκαςαρςήρει κάθε άλλη πιθαμή ζημιά. 

β. ημ Διξικηςική απξβξλή ςξσ μιρθχςή απϊ ςξμ μίρθιξ υόοξ. 

γ. η διεμέογεια  δημξποαρίαπ ρε βάοξπ ςξσ μιρθχςή, ξ ξπξίξπ επιβαοϋμεςαι   για κάθε διατξοά ςξσ 

μέξσ μιρθόμαςξπ (εάμ δηλ. ασςϊ είμαι μικοϊςεοξ απϊ εκείμξ πξσ ασςϊπ καςέβαλε). Ζ διατξοά ασςή 

ειρποάςςεςαι καςά ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ. Δάμ επιςεσυθεί επί πλέξμ διατξοά μιρθόμαςξπ, ασςή 

παοαμέμει ρε ϊτελξπ ςξσ δημξρίξσ. 

16.Ζ Α.Δ.Λ.-Η. ρςημ πεοίπςχρη ασςή δικαιξϋςαι για μα ρσμευιρθεί η λειςξσογία ςηπ εκμεςάλλεσρηπ μα 

αμαθέρει ποξρχοιμά  και μέυοι μα αμαδειυθεί  μέξπ μιρθχςήπ ςημ λειςξσογία ςηπ ρε άλλξ τξοέα, με 

ϊοξσπ πξσ θα καθξοιρςξϋμ ρε ρυεςική απϊταρη ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. 

17.Ιάθε ξτειλή ςξσ μιρθχςή  απϊ ςημ μίρθχρη  ειρποάςςεςαι ρϋμτχμα  με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ. 

Δκςελερςϊ ςίςλξ για βεβαίχρη απϊ ςημ είρποανη κάθε ξτειλήπ ςξσ μιρθχςή απξςελεί η ρυεςική 

απϊταρη ςηπ Α.Δ.Λ.-Η.  

18.Ηεχοξϋμςαι έγκσοεπ και μϊμιμα κξιμξπξιημέμεπ ξι γοαπςέπ ειδξπξιήρειπ ςηπ Α.Δ.Λ. -Η. αμ 

ςξιυξκξλληθξϋμ ρςα Γοατεία ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ, ρςξ υόοξ ςξσ εκςελχμιρςικξϋ γοατείξσ ή 

ρςη διεϋθσμρη ςξσ μιρθχςή ή ςξσ αμςικλήςξσ ςξσ, μέρχ Αρςσμξμικήπ Αουήπ, αμ δεμ είμαι δσμαςή η 

επίδξρη ςξσπ με άλλξ ςοϊπξ. 

19.ξ Δημϊριξ δεμ εσθϋμεςαι απέμαμςι ρςξμ μιρθχςή για ςσυϊμ μξμικά ή ποαγμαςικά ελαςςόμαςα ςξσ 

μιρθίξσ, γιαςί ξ μιρθχςήπ βεβαιόμει και ξπχρδήπξςε θεχοείςαι ϊςι έλαβε γμόρη ςηπ ποαγμαςικήπ και 

μξμικήπ καςάρςαρηπ ςξσ και ςημ απξδέυεςαι. 

20.Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ϊλεπ ςιπ διαςάνειπ ςηπ μξμξθερίαπ ρυεςικά με ςημ λειςξσογία ςξσ 
εκςελχμιρςικξϋ γοατείξσ. 

 

Άοθοξ 9 

Έλεγυξπ μιρθίξσ 

 

1. α αομϊδια ϊογαμα ςξσ εκμιρθχςή, έυξσμ δικαίχμα μα επιθεχοξϋμ ξπξςεδήπξςε ςξ μίρθιξ και μα 

ποξβαίμξσμ ρε σπξδείνειπ ρυεςικά με ασςϊ.   

2. Δάμ καςά ςη διάοκεια ξπξιξσδήπξςε ςακςικξϋ ή έκςακςξσ ελέγυξσ διαπιρςχθξϋμ απξκλίρειπ απϊ ςξσπ 

ϊοξσπ λειςξσογίαπ ςξσ μιρθίξσ ή απϊ ςξ επίπεδξ ςχμ σπηοεριόμ πξσ ποέπει μα παοέυξμςαι και γεμικά αμ 

η καςάρςαρη ςξσ μιρθίξσ και ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ είμαι καςόςεοεπ απϊ ςιπ ποξβλεπϊμεμεπ 

ρςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη και ρςημ κείμεμη μξμξθερία, ςϊςε θα ςάρρεςαι ποξθερμία δέκα ημεοόμ ρςξμ 

αμάδξυξ ποξπ απξκαςάρςαρη και ρε πεοίπςχρη μη ρσμμϊοτχρήπ ςξσ, ξ εκμιρθχςήπ-παοαυχοόμ θα 

δικαιξϋςαι μα καςαγγείλει ςη μίρθχρη με ϊλεπ ςιπ ρε βάοξπ ςξσ αμαδϊυξσ ρσμέπειεπ.  

 

Άοθοξ 10 

Οαοάδξρη - παοαλαβή μιρθίξσ 

 

3. Λεςά ςημ σπξγοατή ςηπ παοξϋραπ, καλείςαι ξ αμάδξυξπ, εμςϊπ δέκα (10)  εογαρίμχμ ημεοόμ, μα 

ποξρέλθει για μα παοαλάβει ςξ ακίμηςξ και μα σπξγοάφει ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ παοάδξρηπ και 

παοαλαβήπ, ςξ ξπξίξ θα ρσμςαυθεί με βάρη ςημ απξςϋπχρη και απεικϊμιρη ςηπ στιρςάμεμηπ καςάρςαρηπ 

ςξσ υόοξσ και ϊλχμ ςχμ εγκαςαρςάρεχμ ςξσ μιρθίξσ, πξσ θα γίμει απϊ κξιμξϋ απϊ ςα δϋξ 

ρσμβαλλϊμεμα μέοη. Απϊ ςημ σπξγοατή ςξσ ποχςξκϊλλξσ, η παοάδξρη απϊ ςξ εκμιρθχςή ςξσ μιρθίξσ 

θεχοείςαι γεγεμημέμη. Ξ αμάδξυξπ δεμ θα έυει ξπξιαδήπξςε ανίχρη απϊ ςξμ εκμιρθχςή για ελαςςόμαςα 
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ςξσ μιρθίξσ, παοαιςξϋμεμξπ οηςά και αμεπιτϋλακςα απϊ κάθε ςσυϊμ ανίχρή ςξσ χπ ποξπ ασςϊμ. 

4. Ξ αμάδξυξπ ξτείλει μεςά ςη λήνη ςηπ Ρϋμβαρηπ μα παοαδόρει ςξ μίρθιξ με ποχςϊκξλλξ, ρε αμάλξγη 

καςάρςαρη με ασςήμ πξσ ςξ παοέλαβε. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη η εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ ςηπ 

Ρϋμβαρηπ, δεμ επιρςοέτεςαι και ξ εκμιρθχςήπ δικαιξϋςαι μα απξκαςαρςήρει ςιπ τθξοέπ και ελλείφειπ με 

δαπάμεπ ςξσ παοακοαςόμςαπ ςα αμςίρςξιυα πξρά απϊ ςημ εγγσηςική επιρςξλή. 

5. Ιαςά ςημ παοάδξρη ςξσ μιρθίξσ (με ςημ λήνη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ) ρςξμ εκμιρθχςή, ξ αμάδξυξπ  

ξτείλει μα ποξρκξμίρει ενξτλημέμξσπ ςξσπ λξγαοιαρμξϋπ πξσ ςσυϊμ έυξσμ εκδξθεί ρςξ ϊμξμα ςξσ, μέυοι 

ςϊςε ςχμ διατϊοχμ Ξογαμιρμόμ, Δςαιοειόμ, ϊπχπ ΔΔΖ, ΞΔ κλπ. σπξυοεξϋμεμξπ μα ενξτλήρει και 

ασςξϋπ πξσ θα εκδξθξϋμ ρςη ρσμέυεια και θα ατξοξϋμ δαπάμεπ μέυοι ςημ ημεοξμημία παοάδξρηπ ςξσ 

μιρθίξσ ρςξμ εκμιρθχςή-παοαυχοξϋμςα, άλλχπ ςα πξρά θα ειρποάςςξμςαι με ιρϊπξρη καςάπςχρη ςηπ 

εγγσηςικήπ επιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 

Άοθοξ 11 

Ρσμέπειεπ παοάβαρηπ όοχμ ςηπ ρύμβαρηπ 

 

1. Ρε πεοίπςχρη παοάβαρηπ απϊ ςξμ αμάδξυξ ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, ξ εκμιρθχςήπ-

παοαυχοόμ δικαιξϋςαι, με ςημ επιτϋλανη ςχμ λξιπόμ ρσμεπειόμ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςη ρϋμβαρη, μα 

ειδξπξιεί εγγοάτχπ ςξμ αμάδξυξ μα ρσμμξοτχθεί εμςϊπ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ ςξσλάυιρςξμ είκξρι (20) 

ημεοόμ ποξπ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και εάμ ασςϊπ δεμ ςιπ έυει εκπληοόρει εμςϊπ ςηπ 

ςαρρξμέμηπ ποξπ ςξϋςξ ποξθερμίαπ, μα καςαγγείλει αζημίχπ γι’ ασςϊμ ςημ Ρϋμβαρη, εκςϊπ εάμ άλλχπ 

ποξβλέπεςαι ρςημ παοξϋρα. 

2. Ρε ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παοξϋρα, η καςαγγελία ςηπ ρϋμβαρηπ θα γίμεςαι με 

απϊταρη ςξσ εκμιρθχςή. Ρςιπ πεοιπςόρειπ ασςέπ ξ εκμιρθχςήπ θα δικαιξϋςαι μα ζηςήρει ςημ άμερη 

καςάπςχρη ςηπ ειπ υείοαπ ςξσ εγγσηςικήπ επιρςξλήπ, υχοίπ ξ αμάδξυξπ μα δικαιξϋςαι μα ζηςήρει 

αμαρςξλή ςηπ καςάπςχρηπ ασςήπ, παοαιςξϋμεμη οηςά και αμεπιτϋλακςα απϊ κάθε ανίχρή ςηπ καςά ςξσ 

εκμιρθχςή. 

 

Άοθοξ 12 

Κήνη ςηπ ρύμβαρηπ 

 

Ζ ρϋμβαρη λϋεςαι καμξμικά με ςη πάοξδξ ςξσ υοϊμξσ για ςξμ ξπξίξ ρσμτχμήθηκε.  

Οοιμ απϊ ςημ πάοξδξ ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ, η ρϋμβαρη λϋεςαι: 

 Δια καςαγγελίαπ ςηπ Ρϋμβαρηπ ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ποξβλέπεςαι απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Ρϋμβαρηπ και ςξ 

μϊμξ. 

 Ρε πεοίπςχρη αμχςέοαπ βίαπ η ρϋμβαρη θα λϋεςαι, ετϊρξμ ζηςηθεί απϊ έμα ή και ςα δϋξ ρσμβαλλϊμεμα 

μέοη, αζημίχπ για αμτϊςεοα ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη. 

συϊμ παοαμξμή ςξσ αμαδϊυξσ ρςξ μίρθιξ μεςά ςη λήνη ςηπ ρϋμβαρηπ δεμ επιτέοει παοάςαρη ή αμαμέχρη 

ςηπ ρϋμβαρηπ, η δε ςσυϊμ είρποανη εκ μέοξσπ ςξσ εκμιρθχςή ξπξιξσδήπξςε πξρξϋ μεςά ςη λήνη ςηπ 

ρϋμβαρηπ θεχοείςαι χπ απξζημίχρη ασθαίοεςηπ υοήρηπ. 

 

 

Άοθοξ 13 

οξπξπξιήρειπ 

 

 

Ξι ρσμβαλλϊμεμξι με αμξιβαία έγγοατη ρσμτχμία δϋμαμςαι μα ςοξπξπξιξϋμ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ. 

Ξπξιαδήπξςε ςοξπξπξίηρη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ θα απξδεικμϋεςαι μϊμξ εγγοάτχπ, απξκλειξμέμξσ, 

ξπξιξσδήπξςε άλλξσ απξδεικςικξϋ μέρξσ.  

συϊμ μη έγκαιοη άρκηρη απϊ ςξσπ ρσμβαλλϊμεμξσπ ςχμ δικαιχμάςχμ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ παοξϋρα 

16PROC003880795 2016-02-24



 

   Πξνθήξπμε δεκόζηνπ αλνηθηνύ πιεηνδνηηθνύ δηαγσληζκνύ εθκίζζσζεο ρώξσλ γηα ηε ιεηηνπξγία εθηεισληζηηθώλ γξαθείσλ ζην 
πλνξηαθό ηαζκό Επδώλσλ Π.Ε. Κηιθίο 

 
        Σελίδα 32 από 35 

 

είςε ετάπαν, είςε κας’ επαμάληφη, δεμ θα θεχοείςαι χπ παοαίςηρη απϊ ςα δικαιόμαςα ςξσπ ασςά.   

 

 

Άοθοξ 14 

Δχριδικία – εταομξρςέξ δίκαιξ 

 

 

Ζ επίλσρη ςχμ διατξοόμ πξσ αμακϋπςξσμ μεςανϋ ςξσ εκμιρθχςή-παοαυχοξϋμςα και ςξσ αμαδϊυξσ, θα 

γίμεςαι απϊ ςα αομϊδια Δικαρςήοια Ηερραλξμίκηπ.  

 

Δταομξρςέξ Δίκαιξ ξοίζεςαι απξκλειρςικά ςξ Δλλημικϊ Δίκαιξ. 

 

Ξ μιρθχςήπ δηλόμει ϊςι γμχοίζει ϊλξσπ  ςξσπ ϊοξσπ ςηπ διακήοσνηπ και ςηπ ρϋμβαρηπ ασςήπ, ςξσπ 

απξδέυεςαι αμεπιτϋλακςα και είμαι σπξυοεχμέμξπ  μα ςηοεί πιρςά ςιπ καθξοιζϊμεμεπ σπξυοεόρειπ. 

 

έλξπ ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη δήλχραμ ϊςι η ρϋμβαρη ασςή είμαι έγκσοη, ιρυσοή και αποϊρβληςη, 

παοαιςξϋμεμα κάθε δικαιόμαςξπ ποξρβξλήπ ή ακσοόρεχπ ασςήπ για ξπξιξδήπξςε ξσριαρςικϊ ή ςσπικϊ λϊγξ 

και αιςία, καθόπ και για ςξσπ αματεοϊμεμξσπ ρςα άοθοα 178, 179 και 388 ςξσ Αρςικξϋ Ιόδικα. 

 

Ρε πίρςχρη ϊλχμ ςχμ παοαπάμχ ρσμςάυθηκε η παοξϋρα η ξπξία σπξγοάτεςαι απϊ ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη 

ρε πέμςε (5) ιράνια ποχςϊςσπα εκ ςχμ ξπξίχμ έμα (1) έμα παοέλαβε ξ αμάδξυξπ, έμα (1) για ςημ αομϊδια 

Δ.Ξ.Σ., έμα (1) για ςξ Ο..Α. Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ και ςα σπϊλξιπα δϋξ (2) για ςξ αουείξ ςηπ σπηοερίαπ.  

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 

    

 

   ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΜΙΘΩΣΗ                                                                  Ο ΜΙΘΩΣΗ 

                 Α.Γ.Μ.Θ                                                                                                                                                                  

         

                                                                                          

       

       …………………….                                                                        …………………… 
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ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ
(1)

: ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ  ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

Ο – Η Όλνκα:  Επώλπκν:  

Όλνκα θαη Επώλπκν Παηέξα:   

Όλνκα θαη Επώλπκν Μεηέξαο:  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σόπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκόο Δειηίνπ Σαπηόηεηαο:  Σει:  

Σόπνο Καηνηθίαο:  Οδόο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηύπνπ (Fax):  

Δ/λζε Ηιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Εmail):  

 
 

 
Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο 

(3)
, πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 

Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

ε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζώ πιεηνδόηεο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθκίζζσζε κηαο ζέζεο εθηεισληζηηθνύ 
γξαθείνπ ζηνλ πλνξηαθό ηαζκό Επδώλσλ, επηιέγσ ηε ζέζε κε αξηζκό…..  ζην ξεύκα………. 

 

 

 

 

 

 

 (4) 

 
Ηκεξνκελία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δει. 

 
 
 

(Τπνγξαθή) 

 
 
 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 
άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 
εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ. 
(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 
δεινύζα.  
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