
                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ - ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΝ 
ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΔΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΓΑΙΑ 
 

Σξ Δαραουείξ Δοάμαπ 
 

δ ι α κ η ο ϋ ρ ρ ε ι 
 

ρσμξπςικϊ διαγχμιρμϊ αμάδεινηπ αμαδϊυξσ για ςημ εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ: 
 

«Δογαρία λήφηπ δξκιμαρςικώμ επιταμειώμ για ςξμ σπξλξγιρμό ξγκξμεςοικώμ & 
ποξρασνηςικώμ  ρςξιυείχμ για ςη Μελέςη Ποξρςαρίαπ και Διαυείοιρηπ ςξσ Δημόριξσ 
Δαρικξύ σμπλέγμαςξπ Δσςικξύ Νέρςξσ για ςημ διαυειοιρςική πεοίξδξ 2017-2026». 

 
 

Ποξϋπξλξγιρμξύ  26.565,76 Δσοώ υχοίπ Υ.Π.Α. (32.942,00 € με ΥΠΑ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 
ΓΔΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ &  Α. Τ. 
ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΔΡΑΜΑ  

ΔΑΑΡΦΔΙΟ ΔΡΑΜΑ 

 

Δοάμα,   25  Νξεμβοίξσ 2016 
   

Αοιθμ. ποχς.: 19375  



ΑΡΘΡΟ 1 – ΓΕΝΙΚΑ 

Αμαθέςξσρα αουή: ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΙΟ /ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ / ΔΑΑΡΦΔΙΟ 
ΔΡΑΜΑ 

 
                        
 
 
 
 
 

 
Δογξδϊςηπ: …… ΔΑΑΡΦΔΙΟ ΔΡΑΜΑ.………………………….. 
Υξοέαπ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ: …… ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ     
Ποξψρςάμεμη Αουή : …Δ/ΝΗ  ΔΑΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑ 
 Διεσθϋμξσρα ή Δπιβλέπξσρα Τπηοερία :… ΔΑΑΡΦΔΙΟ ΔΡΑΜΑ …..……… 

                     

Η παοξϋρα διακήοσνη-ρσγγοατή σπξυοεόρεχμ ατξοά ςη διεμέογεια ρσμξπςικξϋ διαγχμιρμξϋ, με ςημ 
σπξβξλή ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ με εμιαίξ πξρξρςξϋ έκπςχρηπ επί ςηπ ςιμήπ μξμάδαπ ςξσ ςιμξλξγίξσ ςηπ 
ςευμικήπ έκθερηπ ρε ρσμπληοχμέμξ έμςσπξ ςηπ σπηοερίαπ μαπ, για ςημ εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ «Δογαρία 
λήφηπ δξκιμαρςικώμ επιταμειώμ για ςξμ σπξλξγιρμό ξγκξμεςοικώμ & ποξρασνηςικώμ  ρςξιυείχμ για ςη 
ρύμςανη Μελέςηπ Ποξρςαρίαπ και Διαυείοιρηπ ςξσ Δημόριξσ Δαρικξύ σμπλέγμαςξπ Δσςικά Πξςαμξύ 
Νέρςξσ για ςημ διαυειοιρςική πεοίξδξ 2017-2026».  
 

Αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ είμαι η εκςέλερη με ρσμεογεία πξσ ρσγκοξςξϋμςαι με μέοιμμα ςξσ αμαδϊυξσ ϊλχμ 
ςχμ εογαριόμ για ςημ λήφη δξκιμαρςικόμ επιταμειόμ για ςξμ σπξλξγιρμϊ ξγκξμεςοικόμ & ποξρασνηςικόμ  
ρςξιυείχμ για ςη παοαπάμχ Μελέςη και γεμικά κάθε εογαρία πξσ ξοίζεςαι απϊ ςξμ επιβλέπξμςα και ςξσπ 
σμςάκςεπ ςηπ Μελέςηπ και εγκοίμεςαι απϊ ςξμ Ποξψρςάμεμξ ςηπ Τπηοερίαπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΥΑΡΜΟΣΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
 
Η διαδικαρία, η ρϋμβαρη και ϊλεπ ξι εμέογειεπ πξσ ατξοξϋμ ςημ εκςέλερη και ςημ παοαλαβή ςχμ εογαριόμ 
και ςιπ πληοχμέπ, διέπξμςαι απϊ ςα παοακάςχ μξμξθεςήμαςα: 

 Π.Δ 437/1981 «Πεοί Μελέςηπ και εκςέλερηπ δαρξςευμικόμ έογχμ» 

 Ν.4013/2011 «ϋρςαρη εμιαίαπ αμενάοςηςηπ αουήπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και κεμςοικξϋ 
ηλεκςοξμικξϋ μηςοόξσ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ» 

 Ν.4412/2016 «Δημϊριεπ ρσμβάρειπ έογχμ, ποξμηθειόμ και σπηοεριόμ (ποξραομξγή ρςιπ Οδηγίεπ 
2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» 

 Ν. 4013/2011 άοθοξ 4 παο. 3 ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε με ςημ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 61 ςξσ Ν. 
4146/2013 για κοάςηρη 0,06% σπέο Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ 

Οι ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ διαςάνεχμ εκδξθείρεπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ, καθόπ και λξιπέπ διαςάνειπ πξσ 
αματέοξμςαι οηςά ή απξοοέξσμ απϊ ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη ςηπ παοξϋραπ εογξλαβίαπ και 
γεμικϊςεοα κάθε διάςανη (Νϊμξπ, Π.Δ., Τ.Α.) και εομημεσςική εγκϋκλιξπ πξσ διέπει ςημ αμάθερη και 
εκςέλερη ςχμ ποξπ αμάθερη και εκςέλερη εογαριόμ, έρςχ και αμ δεμ αματέοξμςαι οηςά παοαπάμχ. 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΣΟΙΦΔΙΑ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ 
 
3.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ 
 
Ο ρσμξλικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ ςηπ εογαρίαπ εκςιμήθηκε ρϋμτχμα με ςιπ βαρικέπ ςιμέπ  Γ΄ ςοιμήμξσ 2012 
(Ποακςικϊ Δπιςοξπήπ Διαπιρςόρεχπ Σιμόμ Δημξρίχμ Έογχμ Γ΄ Σοιμήμξσ 2012 και ςχμ σπ΄αοιθμ. 74579/11-
6-91, 81701/3908/28-8-91 και 83457/3967/3-9-91 Απξτ. Τπ.Γεχογίαπ  
 
 
 
 
 

  Οδϊπ  : Αγ. Κχμρςαμςίμξσ 1 ΔΡΑΜΑ 
  Σαυ.Κχδ. : 66133 
  Σηλ. : 2521057821 
  Telefax : 2521057705 
  E-mail : das-dra@damt.gov.gr 

Πληοξτξοίεπ:  :  Κχμρςαμςιμίδξσ Δλιράβες   



 

Τπξλξγιρμόπ Ξσλαπξθέμαςξπ και 
ποoραύνηρηπ όγκξσ 6ξ         

 Ι.Πεοίπςχρη: Με δξκιμαρςικέπ επιτάμειεπ 
και οίφη μέρχμ κξομόμ ή μεςοήρειπ ςχμ 
μέρχμ κξομόμ με ειδικεσμέμξ ποξρχπικϊ 
και ειδικά ϊογαμα (ςοιπαμίδιξ, σφϊμεςοξ 
Haga, οελαρκϊπιξ κλπ.) για ρπεομξτσή 
σφηλά δάρη κχμξτϊοχμ, ρήμαμρη 
επιταμειόμ 

          

6/Ι 204,00 128,96 26.307,84   

 ΙΙ.Πεοίπςχρη: Όπχπ και ρςημ πεοίπς.Ι,για 
σφηλά και διτσή δάρη πλαςστ. 6/ΙΙ 0,00 0 0,00   

IV.Πεοίπςχρη: Για ποεμμξτσή δάρη με 
δξκιμαρςικέπ επιτάμειεπ 6/IV 4,00 64,48 257,92   

ΤΝΟΛΟ Α΄         26.565,76 26.565,76 

ΥΠΑ 24%         6.375,78 

ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΗ               0,46 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ         32.942,00 
 

 
Οι παοξϋρεπ εογαρίεπ απξςελξϋμ σπξέογξ ςηπ μελέςηπ «ΜΔΛΔΣΔ ΔΙΑΦΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ 
ΔΑΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΔΚΣΑΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΑΔΜ-Θ» με Κ.Α.Δ 2016ΜΠ03100002 ςηπ ΑΜΠ 031 
και θα εκςελερςξϋμ με διαςιθέμεμεπ πιρςόρειπ, ρϋμτχμα με ςημ σπ΄αοιθμ. 107516/1983/01-09-2016 
(6ΤΒ7ΛΒ-3ΔΤ) Απϊταρη Πεοιτεοειάουη Αμαςξλικήπ Μακεδξμίαπ-Θοάκηπ. 

 

3.2 ΥΤΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
 
Η εκςέλερη ςηπ βξηθηςικήπ εογαρίαπ ατξοά ςη λήφη ρσμξλικά διακξρίχμ  ξκςό (208) Δξκιμαρςικόμ 
Δπιταμειόμ (Δ.Δ.), εμβαδξϋ εμϊπ (1) ρςοέμμαςξπ, ςξμ σπξλξγιρμϊ ςχμ ξγκξμεςοικόμ και ποξρασνηςικόμ 
ρςξιυείχμ, καθόπ και ρςημ φητιακή επενεογαρία ασςόμ. Η λήφη ςχμ Δ.Δ. και ξ σπξλξγιρμϊπ ςχμ 
ξγκξμεςοικόμ και ποξρασνηςικόμ ρςξιυείχμ θα γίμει ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ Σευμική Έκθερη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4- ΦΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΔΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
Η λήφη ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ θα γίμει ρϋμτχμα με ςημ αοιθμ. 19377/28-11-2016             
(ΑΔΑ:6ΓΜ0ΟΡ1Τ-Α7Β)  Απϊταρη ςηπ Δ/μρηπ Δαρόμ Δοάμαπ. 
Θα διεναυθεί ρςιπ 15 ςξσ μημϊπ Δεκεμβοίξσ  ςξσ έςξσπ 2016 ημέοα Πέμπςη  και όοα 10 π.μ. (όοα λήνηπ 
επίδξρηπ ποξρτξοόμ) ρςα γοατεία ςξσ Δαραουείξσ Δοάμαπ, ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ 
σγγοατήπ Τπξυοεόρεχμ.  ςημ κοίρη ςηπ επιςοξπήπ εμαπϊκειςαι η παοάςαρη η ϊυι ςξσ υοϊμξσ διεμέογειαπ 
λήφηπ ςχμ ποξρτξοόμ , μέυοι μία όοα (αμάλξγα με ςημ καμξμική οξή ςχμ ποξρτξοόμ)  ποιμ απϊ ςημ 
απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ. 
ε πεοίπςχρη πξσ θα απξβεί άγξμξπ ή αρϋμτξοξπ ή αμ για ξπξιξμδήπξςε ρξβαοϊ λϊγξ δεμ διεναυθεί η 
δημξποαρία ςημ 15-12-2016, ςϊςε θα διεμεογηθεί ςημ 20-12-2016, ημέοα Σοίςη και όοα 10π.μ. ρςξμ ίδιξ 
ςϊπξ και με ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ. 
Σξ έμςσπξ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ πξσ θα ρσμπληοχθεί απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ καθόπ και ςξ ςεϋυξπ 
ςηπ παοξϋραπ, διαςίθεμςαι απϊ ςξ Δαραουείξ Δοάμαπ  έχπ και ςιπ 14 Δεκεμβοίξσ 2016. Για πληοξτξοίεπ ξι 
εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα απεσθϋμξμςαι ρςξ Δαραουείξ Δοάμαπ (ξδϊπ: Αγ. Κχμρςαμςίμξσ 1 Δοάμα Σ.Κ. 
66133 ), Πληοξτξοίεπ κα Αομαξϋςξγλξσ Γεχογία, κ. Κχμρςαμςιμίδηπ Παμςελήπ  ςηλ.2521057824-5. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ 
 
Η διεμέογεια ςξσ ρσμξπςικξϋ διαγχμιρμξϋ δημξριξπξιείςαι:  

 ρςξ Κ.Η.Μ.ΔΗ., ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 121 ςξσ Ν.4412/2016, λαμβάμξμςαπ μξμαδικϊ αοιθμϊ 
διαδικςσακήπ αμάοςηρηπ Μηςοόξσ (Α.Δ.Α.Μ)  

 ρςξ Διαδίκςσξ ρςξ ποϊγοαμμα «Διαϋγεια», λαμβάμξμςαπ μξμαδικϊ αοιθμϊ διαδικςσακήπ αμάοςηρηπ 
(Α.Δ.Α)  



 ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ, μέρχ ςηπ Δ/μρηπ 
Πληοξτξοικήπ και Δπικξιμχμιόμ 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΔΤΦΗ 

Σα ρσμβαςικά ςεϋυη είμαι: α) Η ρϋμβαρη β) Η παοξϋρα Διακήοσνη-σγγοατή σπξυοεόρεχμ γ) Η πεοίληφη 

διακήοσνηπ  δ) Η Οικξμξμική Ποξρτξοά δ) Σξ Σιμξλϊγιξ ε) Ο Ποξωπξλξγιρμϊπ ρς) Η Σευμική Έκθερη 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

ςξ διαγχμιρμϊ γίμξμςαι δεκςξί Δαρξλϊγξι πξσ καςέυξσμ άδεια αρκήρεχπ επαγγέλμαςξπ απϊ ςξ ΓΔΩΣΔΔ, 

εγγεγοαμμέμξι ή μη ρςξ Μηςοόξ Μελεςηςόμ ςξσ Τ.ΤΠΟ.ΜΔ.ΔΙ. βάρει ςξσ άοθοξσ 4 παο. 2 ςξσ Π.Δ. 437/81. 

 

Δικαίχμα σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ , αμάλξγα με ςη μξμική μξοτή ςξσ ρσμμεςέυξμςα ρςη διαδικαρία, 
έυξσμ: 

1. ρε πεοίπςχρη αςξμικήπ επιυείοηρηπ, ξ ίδιξπ ξ Δαρξλϊγξπ 
2. ρε πεοίπςχρη μεμξμχμέμηπ Ο.Δ ή Δ.Δ , ξ μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ ςηπ εςαιοείαπ ή ενξσριξδξςημέμξπ 

ξμϊοοσθμξπ εςαίοξπ ςηπ εογξληπςικήπ επιυείοηρηπ, 
3. ρε πεοίπςχρη μεμξμχμέμηπ Δ.Π.Δ, ξ ενξσριξδξςημέμξπ επί ςξϋςχ διαυειοιρςήπ ςηπ, 
4. ρε πεοίπςχρη μεμξμχμέμηπ Α.Δ, ενξσριξδξςημέμξπ μέλξπ ςξσ Δ. 

5. ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ είςε ξ κξιμϊπ εκποϊρχπξπ (πξσ ποέπει μα είμαι έμαπ εκ 
ςχμ τξοέχμ, διξοιρμέμξπ με ρσμβξλαιξγοατικϊ πληοενξϋριξ), είςε ϊλξι ξι τξοείπ μαζί 

 

Δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ, ςα ξπξία θα πεοιέυξμςαι ρςξ «Υάκελξ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ»: 

1. Άδεια αρκήρεχπ Δπαγγέλμαςξπ Δαρξλϊγξσ.  
2. Τπεϋθσμη δήλχρη Ν. 1599/86 ρςημ ξπξία θα δηλόμεςαι απϊ ςξμ ρσμμεςέυξμςα ϊςι: 

 Έυει εμπειοία ρςημ εογαρία λήφηπ δξκιμαρςικόμ επιταμειόμ για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςχμ 
δεδξμέμχμ πξσ απαιςξϋμςαι για ςη ρϋμςανη διαυειοιρςικήπ μελέςηπ και διαθέςει ςξσπ 
αμαγκαίξσπ αμθοόπιμξσπ και ςευμικξϋπ πϊοξσπ για μα εκςελέρει ςη ρϋμβαρη ρε καςάλληλξ 
επίπεδξ πξιϊςηςαπ.  

 Δεμ βοίρκεςαι ρε καμία απϊ ςιπ καςαρςάρειπ ςχμ άοθοχμ 73 και 74 ςξσ Ν. 4412/2016 για ςιπ 
ξπξίεπ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ απξκλείξμςαι ή μπξοξϋμ μα απξκλειρςξϋμ. 

 Πληοξί ςα κοιςήοια επιλξγήπ ςα ξπξία καθξοίζξμςαι με ςξ άοθοξ 75 ςξσ Ν.4412/2016. 

 Έλαβε γμόρη ςχμ ϊοχμ και ποξωπξθέρεχμ ςηπ .Τ. ςξσπ ξπξίξσπ και απξδέυεςαι 
αμεπιτϋλακςα. 

 Δεμ έυει ρυέρη ρσγγέμειαπ άμερα η έμμερα με ςα μέλη ςηπ επιςοξπήπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 
ςημ πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά η παοαπάμχ Τ/Δ 

σπξβάλλεςαι για κάθε ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ έμχρη. 

3. Δικαιξλξγηςικά μξμιμξπξίηρηπ ςξσ ποξρόπξσ πξσ σπξβάλλει ςημ ποξρτξοά. 
4. Παοαρςαςικά εκποξρόπηρηπ, αμ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ρσμμεςέυξσμ με εκποϊρχπξ. 

Σα σπ΄αοιθμ. (3) και (4) δικαιξλξγηςικά απαιςξϋμςαι ρςημ πεοίπςχρη ςηπ ιδιϊυειοηπ σπξβξλήπ ςηπ 
ποξρτξοάπ. 
ςιπ πεοιπςόρειπ έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ςα σπ΄αοιθμ. (1) και (2) δικαιξλξγηςικά 
σπξβάλλξμςαι για κάθε ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ έμχρη. 

 

ε πεοίπςχρη πξσ ρςξ Υάκελξ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ δεμ πεοιέυξμςαι ϊλα ςα ποξαματεοϊμεμα 
δικαιξλξγηςικά, ξ Υάκελξπ ςηπ Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ ΔΔΝ αμξίγεςαι. 

 

 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 8 – ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  
 

                Για ςημ έγκαιοη και παοαδεκςή ρσμμεςξυή ρςη διαδικαρία, κάθε ρσμμεςέυχμ ποέπει μα καςαθέρει ςξ 
τάκελξ ποξρτξοάπ  εγκαίοχπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 4 ςηπ παοξϋραπ, ρςημ επιςοξπή ςξσ 
διαγχμιρμξϋ, η ξπξία ρσγκοξςείςαι και λειςξσογεί βάρη ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ Ν. 4412/2016 και ρσμεδοιάζει 
ρςα γοατεία ςξσ Δαραουείξσ  Δοάμαπ. 

                Η καςάθερη ςξσ τακέλξσ ποξρτξοάπ μπξοεί μα είμαι: α) είςε ιδιϊυειοη και γίμεςαι απϊ ςξμ ίδιξ ςξμ 
ρσμμεςέυξμςα ή ςξ μϊμιμξ για σπξβξλή-καςάθερη εκποϊρχπϊ ςξσ, επιρημαίμξμςαπ ϊςι απαγξοεϋεςαι η 
εκποξρόπηρη δϋξ ή πεοιρρξςέοχμ ρσμμεςευϊμςχμ απϊ ςξ ίδιξ τσρικϊ ποϊρχπξ, με καςαληκςική 
ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ,  η 15η Δεκεμβοίξσ 2016 και όοα 10:00 β) είςε με ξπξιξμδήπξςε 
άλλξ ποϊρτξοξ ςοϊπξ με καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ ςημ αμχςέοχ. 

              Οι ποξρτξοέπ πξσ τςάμξσμ ρςημ σπηοερία με ξπξιξμδήπξςε ςοϊπξ παοαλαμβάμξμςαι με απϊδεινη, δεμ 
απξρτοαγίζξμςαι αλλά παοαδίδξμςαι ρςξ αομϊδιξ ϊογαμξ ποξ ςηπ εκπμξήπ ςηπ ποξθερμίαπ, ϊπχπ ασςή 
ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 4. Οι ποξρτξοέπ πξσ είςε σπξβλήθηκαμ μεςά απϊ ςημ καθξοιρμέμη καςαληκςική 
ημεοξμημία, είςε ςαυσδοξμήθηκαμ αλλά δεμ έτθαραμ έγκαιοα ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή επιρςοέτξμςαι χπ 
εκποϊθερμεπ υχοίπ μα απξρτοαγιρθξϋμ. Η Αμαθέςξσρα Αουή δεμ σπξυοεξϋςαι μα παοαλάβει ξπξιξμδήπξςε 
τάκελξ ή έγγοατξ απϊ ξπξιξδήπξςε ςαυσδοξμικϊ καςάρςημα ή άλλη σπηοερία, ακϊμη και αμ ειδξπξιηθεί 
εγκαίοχπ. 
Ο τάκελξπ Ποξρτξοάπ κάθε διαγχμιζϊμεμξσ απξςελείςαι απϊ δϋξ νευχοιρςξϋπ τακέλξσπ, ξι ξπξίξι θα 
πεοιέυξσμ ξ μεμ ποόςξπ ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ και θα τέοει ςημ έμδεινη «ΥΑΚΔΛΟ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΦΗ», ξ δε δεύςεοξπ, ςημ Οικξμξμική Ποξρτξοά και θα τέοει ςημ έμδεινη 
«ΥΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ». 

 

Και ρςξσπ δϋξ αμχςέοχ τακέλξσπ, θα αμαγοάτεςαι ενχςεοικά «σμμεςξυή ρςξ διαγχμιρμό ςηπ 13ηπ 
Δεκεμβοίξσ 2016 για ςημ αμάθερη ςηπ  εογαρίαπ λήφηπ δξκιμαρςικώμ επιταμειώμ για ςξμ σπξλξγιρμό 
ξγκξμεςοικώμ & ποξρασνηςικώμ  ρςξιυείχμ για ςη Μελέςη Ποξρςαρίαπ και Διαυείοιρηπ ςξσ Δημόριξσ 
Δαρικξύ σμπλέγμαςξπ Δσςικξύ Νέρςξσ για ςημ διαυειοιρςική πεοίξδξ 2017-2026 ςξσ Δαραουείξσ 
Δοάμαπ, ςξσ ..………………………… (ξμξμαςεπώμσμξ ρσμμεςέυξμςα)», ………..………………….(η πλήοηπ 
επαγγελμαςική διεύθσμρη - ξδόπ, αοιθμόπ, Σ.Κ., πόλη, ςηλέτχμξ, fax και email)» 

 

Ο τάκελξπ πξσ πεοιέυει ςημ ξικξμξμική ποξρτξοά θα ποέπει μα είμαι, επί πξιμή απξκλειρμξϋ, 
ρτοαγιρμέμξπ. 
Σξ έμςσπξ ςηπ Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ σπξγοάτεςαι καςαλλήλχπ και μξμξγοάτεςαι αμά τϋλλξ. Η 
ξικξμξμική ποξρτξοά πξσ σπξβάλλεςαι απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ σπξγοάτεςαι σπξυοεχςικά είςε 
απϊ ϊλξσπ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ απξςελξϋμ ςημ έμχρη είςε απϊ εκποϊρχπξ ςξσπ μξμίμχπ 
ενξσριξδξςημέμξ. Η ξικξμξμική ποξρτξοά σπξβάλλεςαι με εμιαίξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ επί ςηπ ςιμήπ ςηπ 
μξμάδαπ (δξκιμαρςικήπ επιτάμειαπ) ςξσ ςιμξλξγίξσ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 125 ςξσ Ν. 
4412/2016 και η ποξρτεοϊμεμη έκπςχρη αμαγοάτεςαι ξλξγοάτχπ και αοιθμηςικόπ, ρε ακέοαιεπ 
εκαςξρςιαίεπ μξμάδεπ. 
Απξκλείξμςαι διαγχμιζϊμεμξι πξσ δεμ ρσμπληοόμξσμ ξσριόδεπ μέοξπ ςχμ ρςξιυείχμ ςηπ ποξρτξοάπ. 
 
ςημ ποξρτξοά ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ ρςξμ ξπξίξ ποέπει μα αμαγοάτξμςαι εσκοιμόπ: 
α) η λένη Ποξρτξοά  
β) η επχμσμία ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, 
γ) ξ ςίςλξπ ςξσ έογξσ, 
δ) η καςαληκςική ημεοξμημία (ημεοξμημία λήνηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ ή αιςήρεχμ 
ρσμμεςξυήπ), 
ε) ςα ρςξιυεία ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. 

 

Ο υοϊμξπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ ξοίζεςαι ρε ένι (6) μήμεπ απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ διαδικαρίαπ λήφηπ 
ποξρτξοόμ. 
Μειξδϊςηπ θα κοιθεί ξ ρσμμεςέυχμ με ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ, ετϊρξμ δεμ ρσμςοέυει λϊγξπ 
απϊοοιφηπ ςηπ ποξρτξοάπ και ασςή κοιθεί ρσμτέοξσρα ποξπ ςξ Δημϊριξ.  
Η σπξβξλή ποξρτξοάπ ρημαίμει ϊςι ξ ρσμμεςέυχμ είμαι απξλϋςχπ εμήμεοξπ ςηπ τϋρηπ και ςχμ ςξπξθεριόμ 
ςχμ εογαριόμ, ςχμ γεμικόμ και ςξπικόμ ρσμθηκόμ, ξι ξπξίεπ με ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ δϋμαςαι μα 
επηοεάρξσμ ςιπ εογαρίεπ, ςημ ποϊξδξ και ςξ κϊρςξπ ασςόμ.  
 
Δπίρημη γλόρρα ςηπ διαδικαρίαπ είμαι η Δλλημική και ϊλα ςα ρςξιυεία ασςήπ, καθόπ και κάθε έγγοατξ ςηπ 
Τπηοερίαπ, θα είμαι ρσμςεςαγμέμα ρςημ Δλλημική γλόρρα ή θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ μϊμιμη ελλημική 
μεςάτοαρη. Δπικοαςξϋρα διαςϋπχρη είμαι πάμςξςε η Δλλημική. Οι ςσυϊμ εμρςάρειπ θα σπξβάλλξμςαι ρςημ 
Δλλημική.  



Σα έγγοατα και δικαιξλξγηςικά πξσ θα καςαςεθξϋμ απϊ αλλξδαπέπ Δπιυειοήρειπ ποέπει, επί πξιμή 
απαοαδέκςξσ, μα είμαι μϊμιμα επικσοχμέμα είςε απϊ ςξ Αομϊδιξ Ποξνεμείξ ςηπ υόοαπ ςηπ διαγχμιζϊμεμηπ 
είςε με ςημ επίθερη ςηπ ρτοαγίδαπ «Apostile» ρϋμτχμα με ςη ρσμθήκη ςηπ Φάγηπ ςηπ 05-10-61 (πξσ 
κσοόθηκε με ςξ Ν. 1497/84), όρςε μα πιρςξπξιείςαι η γμηριϊςηςά ςξσπ. Η μεςάτοαρη ςχμ εγγοάτχμ ασςόμ 
γίμεςαι είςε απϊ Έλλημα δικηγϊοξ είςε απϊ ςξ αομϊδιξ ποξνεμείξ είςε απϊ ςη μεςατοαρςική σπηοερία ςξσ 
Τπξσογείξσ Δνχςεοικόμ. 
Οι έγγοατεπ και ποξτξοικέπ ρσμεμμξήρειπ μεςανϋ ςχμ σπηοεριόμ πξσ εμπλέκξμςαι ρςημ αμάθερη και 
εκςέλερη ςξσ έογξσ, ςχμ σπξφητίχμ, ςχμ διαγχμιζξμέμχμ και ςξσ αμαδϊυξσ διενάγξμςαι ρςημ Δλλημική 
γλόρρα. Ο αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα διεσκξλϋμει ςημ επικξιμχμία ςχμ αλλξδαπόμ σπαλλήλχμ ςξσ 
με ςημ Τπηοερία με διάθερη διεομημέχμ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 – ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΞΔΣΑΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 
 
Οι ποξρτξοέπ παοαλαμβάμξμςαι, ξι τάκελξι αοιθμξϋμςαι με ςξμ αϋνξμςα αοιθμϊ καςάθερήπ ςξσπ, 
μξμξγοάτξμςαι και  καςαυχοίζξμςαι καςά ρειοά καςάθερηπ ςξσπ ρε ποακςικϊ απϊ ςημ αομϊδια επιςοξπή 
διαγχμιρμξϋ. 
Αμέρχπ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ παοαλαβήπ ςχμ ποξρτξοόμ και ςημ καςαγοατή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ 
ρσμμεςξυήπ ακξλξσθεί η απξρτοάγιρη ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ και η αμακξίμχρη ρςξιυείχμ ςξσπ, ςα 
ξπξία επίρηπ καςαυχοίζξμςαι ρςξ ίδιξ χπ άμχ ποακςικϊ. 
ςη ρσμέυεια ελέγυξμςαι ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ ςημ ίδια ημέοα και αμ ςξϋςξ δεμ καςαρςεί ετικςϊ 
ςξσλάυιρςξμ ςιπ δέκα (10) ποόςεπ ποξρτξοέπ καςά ςη ρειοά μειξδξρίαπ ςξσπ. 
Η ποϊρβαρη ςχμ διαγχμιζξμέμχμ ρςα έγγοατα πξσ σπξβλήθηκαμ ρςξ διαγχμιρμϊ καθόπ και η λήφη 
τχςξαμςιγοάτχμ με δαπάμεπ ςξσπ, είμαι επιςοεπςή καςά ςη διαδικαρία και σπϊ ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ 
άοθοξσ 5 ςξσ Ν. 2690/1999.  
Μεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ και ςη ρϋμςανη ςξσ ρυεςικξϋ ποακςικξϋ η επιςοξπή με αιςιξλξγημέμη 
ειρήγηρή ςηπ ποξςείμει ςημ καςακϋοχρη ςξσ απξςελέρμαςξπ και σπξβάλλει ςξ τάκελξ ρςημ αμαθέςξσρα 
αουή (Δαραουείξ Δοάμαπ), η ξπξία εγκοίμει ςξ απξςέλερμα και εκδίδει απϊταρη αμάδεινηπ «Ποξρχοιμξύ 
Αμαδόυξσ». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ – ΔΝΣΑΔΙ 
 
Η αμαθέςξσρα αουή (Δαραουείξ Δοάμαπ )κξιμξπξιεί αμέρχπ ςημ απϊταρη αμάδεινηπ «Ποξρχοιμξϋ 
Αμαδϊυξσ», μαζί με αμςίγοατξ ϊλχμ ςχμ ποακςικόμ ςηπ διαδικαρίαπ ελέγυξσ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ 
ποξρτξοόμ ρε κάθε ποξρτέοξμςα εκςϊπ απϊ ςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ, με κάθε ποϊρτξοξ ςοϊπξ ϊπχπ με 
ςηλεξμξιξςσπία, ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ κ.λ.π επί απξδείνει.  

Η ποξθερμία άρκηρηπ εμρςάρεχμ είμαι πέμςε (5) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ 

ρςξμ εμδιατεοϊμεμξ ξικξμξμικϊ τξοέα, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 127 παο.2 ςξσ Ν .4412/2016. Οι εμρςάρειπ 

σπξβάλλξμςαι ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή απεσθϋμξμςαι ϊμχπ ρςημ Ποξψρςαμέμη Αουή, ρςημ ξπξία 

διαβιβάζξμςαι με ρυεςική γμχμξδϊςηρη ςηπ επιςοξπήπ, ποξπ ενέςαρη και έκδξρη απϊταρηπ. Για ςξ 

παοαδεκςϊ ςηπ άρκηρηπ έμρςαρηπ, απαιςείςαι, με ςημ καςάθερη ςηπ έμρςαρηπ, η καςαβξλή παοαβϊλξσ σπέο 

ςξσ Δημξρίξσ πξρξϋ ίρξσ με ςξ έμα ςξιπ εκαςϊ (1%) επί ςηπ εκςιμόμεμηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Σξ παοάβξλξ 

ασςϊ απξςελεί δημϊριξ έρξδξ. Σξ παοάβξλξ επιρςοέτεςαι με ποάνη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, αμ η έμρςαρη 

γίμει δεκςή απϊ ςξ απξταρίζξμ διξικηςικϊ ϊογαμξ ποξπ ενέςαρη και έκδξρη απϊταρηπ.  
 
Μεςά ςημ πάοξδξ ςηπ ποξθερμίαπ άρκηρηπ εμρςάρεχμ η αμαθέςξσρα αουή ειδξπξιεί εγγοάτχπ ςξμ 
ποξρτέοξμςα, ξ ξπξίξπ αμαδείυθηκε «ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ», μα σπξβάλει εμςϊπ ποξθερμίαπ, εμςϊπ 10 
ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ρε ασςϊμ, ςα ποχςϊςσπα ή αμςίγοατα πξσ 
εκδίδξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ Ν. 4250/2014  ϊλχμ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ 
απξδεικμϋξσμ ςα ϊρα ξ ρσμμεςέυχμ έυει δηλόρει καςά ςη διαδικαρία ςηπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ αλλά 
και ϊρα ςξ άοθοξ 80 ςξσ Ν.4412/2016 ξοίζει.    
 
Κας’ εταομξγή ςξσ άοθοξσ 80 ςξσ Ν. 4412/2016 ποέπει μα καςαςεθξϋμ, ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ ςα 
παοακάςχ δικαιξλξγηςικά: 

1.Υξοξλξγική Δμημεοϊςηςα 

2.Αρταλιρςική Δμημεοϊςηςα 

3. Πιρςξπξιηςικϊ πεοί μη πςόυεσρηπ κ.λπ. ςηπ παο 4 πεο. β΄ ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ Ν. 4412/2016  

 



4.Πιρςξπξιηςικϊ Πειθαουικξϋ Δλέγυξσ μέλξσπ ΓΔΩΣΔΔ 

5. Απξδεικςικά καςαλληλϊςηςαπ ςχμ κοιςηοίχμ ςξσ άοθοξσ 75 ςξσ Ν. 4412/2016,ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 

80 ςξσ Ν.4412/2016. 

Σα δικαιξλξγηςικά ποξρκξμίζξμςαι ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ, ξ ξπξίξπ παοαδίδεςαι εμποϊθερμα ρςξ αομϊδιξ 
ϊογαμξ ανιξλϊγηρηπ. Αμ δεμ ποξρκξμιρθξϋμ ςα παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά ή σπάουξσμ ελλείφειπ ρε ασςά 
πξσ σπξβλήθηκαμ, παοέυεςαι ποξθερμία ρςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ μα ςα ποξρκξμίρει ή μα ςα ρσμπληοόρει 

εμςϊπ πέμςε (5) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ρυεςικήπ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ρε ασςϊμ. 

Η διαδικαρία ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ ξλξκληοόμεςαι με ςη ρϋμςανη ποακςικξϋ απϊ ςξ 
αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ ϊογαμξ, ςξ ξπξίξ διαβιβάζει ςξ τάκελξ ρςημ αμαθέςξσρα αουή (Δ/μρη Δαρώμ 
Δοάμαπ) για λήφη απϊταρηπ είςε για κήοσνη ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ χπ εκπςόςξσ είςε για ςημ 
καςακϋοχρη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

ε ξπξιαδήπξςε απϊ ςιπ παοαπάμχ πεοιπςόρειπ ϊρξι σπέβαλαμ παοαδεκςέπ ποξρτξοέπ λαμβάμξσμ γμόρη 

ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ πξσ καςαςέθηκαμ. 

 Η καςακσοχςική απϊταρη κξιμξπξιείςαι ρςξμ αμάδξυξ ξ ξπξίξπ και ποξρκαλείςαι μα ποξρέλθει εμςϊπ 

είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ρυεςικήπ έγγοατηπ ειδικήπ ποϊρκληρηπ, για ςημ σπξγοατή ςηπ 

ρϋμβαρηπ ποξρκξμίζξμςαπ  «Δγγύηρη καλήπ εκςέλερηπ», ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ καθξοίζεςαι ρε πξρξρςό 5% 

επί ςηπ ανίαπ ςηπ ρύμβαρηπ εκςόπ ΥΠΑ .  

Θα αναγράφει για την καλή εκτζλεςη τησ «Εργαςίασ λήψησ δοκιμαςτικϊν επιφανειϊν για τον 

υπολογιςμό ογκομετρικϊν & προςαυξητικϊν  ςτοιχείων για τη Μελζτη Προςταςίασ και Διαχείριςησ του 

Δημόςιου Δαςικοφ υμπλζγματοσ Δυτικοφ Νζςτου για την διαχειριςτική περίοδο 2017-2026» του 

Δαςαρχείου Δράμασ  και  ιςχφει μζχρι την επιςτροφή τησ από το Δαςαρχείο Δράμασ. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 – ΤΜΒΑΗ 

Μεςά ςημ επέλεσρη ςχμ έμμξμχμ απξςελερμάςχμ ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ, ακξλξσθεί η σπξγοατή ςξσ 

ρσμτχμηςικξϋ ςηπ Τπηοερίαπ με ςξμ αμάδξυξ. Η σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ έυει απξδεικςικϊ υαοακςήοα. 

Δάμ ξ αμάδξυξπ δεμ ποξρέλθει μα σπξγοάφει ςξ ρσμτχμηςικϊ , μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι ρςξ 

άοθοξ 10 ςηπ παοξϋραπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ και η καςακϋοχρη γίμεςαι ρςξμ ποξρτέοξμςα πξσ σπέβαλε 

ςημ αμέρχπ επϊμεμη πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά. Αμ καμέμαπ απϊ ςξσπ 

ποξρτέοξμςεπ δεμ ποξρέλθει για ςημ σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ, η διαδικαρία αμάθερηπ μαςαιόμεςαι. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 – ΔΙΑΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 

Η λϋρη ςηπ ρϋμβαρηπ επέουεςαι ρςιπ παοακάςχ πεοιπςόρειπ: 

1.Παοάβαρη ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ 

2.Πεοικξπή ςχμ ρυεςικόμ ξικξμξμικόμ πιρςόρεχμ  

3.Αμαρςξλή ςχμ εογαριόμ απϊ ςημ Τπηοερία 

Μαςαίχρη ςηπ διαδικαρίαπ ή για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ μη καςακϋοχρή ςηπ δεμ δημιξσογεί δικαίχμα ή 

απαίςηρη σπέο ςξσ αμαδϊυξσ. Ο μειξδϊςηπ πξσ θα αμαδειυθεί, παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρη ϊςαμ και 

ετϊρξμ επέλθξσμ αποϊβλεπςεπ μεςαβξλέπ ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμθηκόμ καςά ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 388 

ςξσ Αρςικξϋ Κόδικα. 

 

 

 

 



 

ΑΡΘΡΟ 13 – ΤΠΟΦΡΔΩΔΙ ΑΝΑΔΟΦΟΤ  

Η εκςέλερη ϊλχμ ςχμ εογαριόμ ςηπ βξηθηςικήπ εογαρίαπ, ϊπχπ ασςέπ πεοιγοάτξμςαι ρςημ Σευμική έκθερη, 

θα γίμει με ρσμεογεία πξσ θα ρσγκοξςηθξϋμ με μέοιμμα ςξσ αμαδϊυξσ. Σα ρσμεογεία θα είμαι ρςελευχμέμα 

με επαοκέπ και ενειδικεσμέμξ επιρςημξμικϊ ποξρχπικϊ και θα είμαι ςηπ απϊλσςηπ έγκοιρηπ ςηπ Τπηοερίαπ. 

Η ςευμική ςξσ καςάοςιρη και η απϊδξρή ςξσ θα ελέγυξμςαι απϊ ςξμ επιβλέπξμςα, ξ ξπξίξπ θα επιβάλλει ςημ 

αμςικαςάρςαρή ςξσ, ρε πεοίπςχρη ακαςαλληλϊςηςαπ.  

Ο αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα αρταλίζει ςξ ποξρχπικϊ πξσ απαρυξλεί ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικέπ 

διαςάνειπ. 

Ο αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρςη λήφη ϊλχμ ςχμ επιβαλλξμέμχμ ποξληπςικόμ μέςοχμ καςά ςχμ αςσυημάςχμ 

και οηςά ρσμξμξλξγείςαι ϊςι για ςσυϊμ αςϋυημα ρςξ ποξρχπικϊ ή επί παμςϊπ ςοίςξσ ποξρόπξσ ή 

ποάγμαςξπ, ακέοαια ςημ εσθϋμη τέοει ασςϊπ, ξ ξπξίξπ αμαλαμβάμει και ςημ εσθϋμη κάθε απξζημίχρηπ. 

Ο αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ, υχοίπ ιδιαίςεοη απξζημίχρη, ρϋμτχμα ςιπ έγγοατεπ ξδηγίεπ και ςιπ 

εγκεκοιμέμεπ ποξδιαγοατέπ μα εταομϊρει ασςά πξσ αματέοξμςαι ρςημ Σευμική έκθερη και ρςξ Σιμξλϊγιξ. 

Οπξιαδήπξςε διατχμία ςξσ επιβλέπξμςα και ςξσ αμαδϊυξσ, επιλαμβάμεςαι ϋρςεοα απϊ αίςηρη ςξσ 

δεϋςεοξσ, ξ ποξψρςάμεμξπ ςηπ Τπηοερίαπ, πξσ εκδίδει απϊταρη η ξπξία κξιμξπξιείςαι ξπχρδήπξςε ρςξμ 

εογξλάβξ. Η Τπηοερία επιτσλάρρει ρςξμ εασςϊ ςηπ ςξ δικαίχμα ελέγυξσ ςηπ εογαρίαπ ϊπξςε θεχοήρει ασςϊ 

απαοαίςηςξ. 

Οι ρσμβαςικέπ ςιμέπ ατξοξϋμ ξλξκληοχμέμεπ εογαρίεπ, ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Πεοιλαμβάμξσμ ϊλεπ ςιπ απαοαίςηςεπ δαπάμεπ για ςημ πλήοη εκςέλερη ςηπ εογαρίαπ, καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ 

δαπάμεπ ςξσ αμαδϊυξσ, άμερεπ και έμμερεπ και απξςελξϋμ πλήοη απξζημίχρη ςξσ αμαδϊυξσ για ςημ 

εκςέλερη ςχμ εογαριόμ. 

Κάθε δαπάμη πξσ ποαγμαςξπξιεί ξ Αμάδξυξπ για ςημ απϊκςηρη ή αμαπαοαγχγή ςχμ υξοηγηθέμςχμ απϊ ςημ 

Τπηοερία ρςξιυείχμ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ, βαοϋμξσμ ασςϊμ. 

Παοάλειφη ςξσ αμαδϊυξσ ποξπ εμημέοχρη ςξσ, με κάθε δσμαςή πληοξτξοία, πξσ ατξοά ςξσπ ϊοξσπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ, δεμ απαλλάρρει ασςϊμ ςηπ εσθϋμηπ για ςημ πλήοη ρσμμϊοτχρη ποξπ ςιπ ρσμβαςικέπ 

σπξυοεόρειπ ςξσ. 

ΑΡΘΡΟ 14 – ΠΡΟΘΔΜΙΔ 

Η ρσμξλική ποξθερμία εκςέλερηπ ςηπ εογαρίαπ, με δεδξμέμξ ςξμ επεουϊμεμξ υειμόμα,  ξοίζεςαι ρε εκαςόμ 

ξγδόμςα (180) ημέοεπ και αουίζει απϊ ςημ ημέοα σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Δτϊρξμ ποξκϋφξσμ λϊγξι πξσ 

ςξ επιβάλλξσμ, η έμαονη ςξσ παοαπάμχ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ μπξοεί μα διατξοξπξιείςαι απϊ ςημ 

ημεοξμημία σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ, και μα ςξπξθεςείςαι ρε μεςαγεμέρςεοη υοξμική ρςιγμή η ξπξία ϊμχπ 

ποέπει μα αματέοεςαι ρςη ρϋμβαρη οηςά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΡΘΡΟ 15 – ΠΛΗΡΩΜΔ 

Η καςαβξλή ςηπ αμξιβήπ ςξσ αμαδϊυξσ, θα γίμει μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ϊλχμ ςχμ εογαριόμ. Για ςημ 

εκκαθάοιρη ςηπ δαπάμηπ ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξρκξμίρει ρςημ σπηοερία ςα παοακάςχ: 

α.- Σιμξλϊγιξ 

α.- Πιρςξπξιηςικϊ αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ  

β.- Πιρςξπξιηςικϊ τξοξλξγικήπ εμημεοϊςηςαπ 

γ.- Βεβαίχρη ςηπ αομξδίαπ ΔΟΤ για ςημ εκπλήοχρη  ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ για ςξμ ΥΠΑ 

ρϋμτχμα με ςημ 1102259/8357/0014 ΠΟΛ.: 1258 απϊ 29-07-1993 απϊταρη Τπξσογείξσ Οικξμξμικόμ. 

δ.- Απξδεικςικά καςαβξλήπ κοαςήρεχμ   

Ο Υ.Π.Α. βαοϋμει ςξμ κϋοιξ ςξσ έογξσ. 

Δεμ θα καςαβληθεί ποξκαςαβξλή ρςξμ αμάδξυξ. 

 

Η εογαρία θα υοημαςξδξςηθεί απϊ πιρςόρειπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ Δημξρίχμ Δπεμδϋρεχμ έςξσπ 2016, 

καςαμξμή Οοίξσ  Πληοχμόμ ςηπ ΑΜΠ 031 με ΚΑΔ 2016ΜΠ03100002 απϊ ςξ ξπξίξ μαπ καςαμεμήθηκε ςξ 

πξρϊ ςχμ 33.000,00 εσοό για Δοάρειπ ποξρδιξοιρμξϋ και καςαγοατήπ διαθέριμξσ νσλόδξσπ λήμμαςξπ ρε 

ρσμπλέγμαςα ςξσ Δαραουείξσ Δοάμαπ  με λήφη δξκιμαρςικόμ επιταμειόμ έςξσπ 2016. 

 Σα πξρά πξσ καςαβάλλξμςαι ρςξμ αμάδξυξ σπϊκειμςαι ρε κοαςήρειπ αμάλξγα με ςημ πηγή πξσ 

υοημαςξδξςείςαι ςξ έογξ και ασςέπ βαοϋμξσμ ςξμ αμάδξυξ.  

 

Δοάμα  25   Νξεμβοίξσ   2016 

 

Η σμςάκςοια 

 

 

Αομαξϋςξγλξσ Γεχογία 

Δαρξλϊγξπ με Α΄ βαθμϊ 

 

 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Δ.Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ 

Η  Δαράουηπ Δοάμαπ 

 

   Κχμρςαμςιμίδξσ Δλιράβες 

     Δαρξλϊγξπ  με Α΄ βαθμϊ  

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 

Με ςημ αοιθ. ποχς. 19337/28-11-2016 απϊταρη Δ/μρηπ Δαρόμ Δοάμαπ 

                                        Ο Αμαπληοχςήπ  Διεσθσμςήπ Δαρόμ Δοάμαπ 

 

 

Σρίγγηπ Αμδοέαπ 

Δαρξλϊγξπ με Α΄βαθμϊ 



 




