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                      Σξ Δαραουείξ Δοάμαπ 
 
 

δδ ιι αα κκ ηη οο ύύ ρρ ρρ εε ιι  
 

ςημ με ρσμξπςικϊ διαγχμιρμϊ επιλξγή αμαδϊυξσ για ςημ εκςέλερη Απξλξγιρςικόμ εογαριόμ ςξσ 
έογξσ: 
 

         « Υσςχοιακέπ  Δογαρίεπ  ρςξ Δαρικό Υσςώοιξ Καλαμπακίξσ για ςξ έςξπ 
2017» 

 
 

Δκςιμώμεμηπ ανίαπ  5.241,93 Δσοώ 
(πλέξμ Υ.Π.Α.), 

 
πξσ θα διεναυθεί ρϋμτχμα με 
α)  ςξσ Ν. 4412/2016 «Δημϊριεπ σμβάρειπ Έογχμ, Ποξμηθειόμ και Τπηοεριόμ (ποξραομξγή 
ρςιπ 

Οδηγίεπ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» και ιδίχπ ςχμ άοθοχμ 116 , 117 , 126 ,  154  και 

 
β) ςξσπ ϊοξσπ ςξσ παοϊμςξπ ςεϋυξσπ και 

 

καλεί 
 
ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ μα σπξβάλξσμ ποξρτξοά για ςημ αμάδεινη αμαδϊυξσ 

 
καςαρκεσήπ ςξσ χπ άμχ έογξσ. 
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Άοθοξ 1   Κύοιξπ ςξσ Έογξσ – Αμαθέςξσρα Αουή - ςξιυεία επικξιμχμίαπ 2 
1.1 Αμαθέςξσρα αουή:  Δαραουείξ Δοάμαπ 

Οδϊπ  : Αγίξσ Κχμρςαμςίμξσ 1 Δοάμα 
Σαυ.Κχδ. : 66133 
Σηλ. : 2521057821/2313309890 
Telefax : 2521057705 
E-mail :  Das-dra@damt.gov.gr 
Πληοξτξοίεπ:  :  

1.2 Δογξδϊςηπ ή Κϋοιξπ ςξσ Έογξσ: Δλλημικϊ Δημϊριξ 
1.3 Υξοέαπ καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ:  Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Μακεδξμίαπ & Θοάκηπ 
1.4 Ποξψρςάμεμη Αουή : Δ/μρη  Δαρόμ Δοάμαπ 
1.5 Διεσθϋμξσρα ή Δπιβλέπξσρα Τπηοερία : Δαραουείξ Δοάμαπ 

 

1.6.          Αομϊδιξ Σευμικϊ σμβξϋλιξ: Πεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Δοάμαπ 
Η δημξποαρία θα διεμεογηθεί ρςα γοατεία ςξσ Δαραουείξσ Δοάμαπ, ξδϊπ  Αγίξσ Κχμρςαμςίμξσ 
1 Δοάμα, ςημ Πέμπςη 13-7-2017  ώοα 10:00 π.μ., εμόπιξμ ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ 
Διαγχμιρμξϋ. 

 
Δτϊρξμ ξι αμχςέοχ σπηοερίεπ μεςαρςεγαρθξϋμ καςά ςη διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ 
ή εκςέλερηπ ςξσ έογξσ, σπξυοεξϋμςαι μα δηλόρξσμ άμερα ςα μέα ςξσπ ρςξιυεία ρςξσπ 
ποξρτέοξμςεπ ή ρςξμ αμάδξυξ. 
Δτϊρξμ ξι αμχςέοχ σπηοερίεπ ή/και ςα απξταιμϊμεμα ϊογαμα ςξσ Υξοέα Καςαρκεσήπ 
καςαογηθξϋμ, ρσγυχμεσςξϋμ ή με ξπξιξμδήπξςε ςοϊπξ μεςαβληθξϋμ καςά ςη διάοκεια ςηπ 
διαδικαρίαπ αμάθερηπ ή εκςέλερηπ ςξσ έογξσ, σπξυοεξϋμςαι μα δηλόρξσμ άμερα και 
εγγοάτχπ ρςξσπ ποξρτέοξμςεπ ή ρςξμ αμάδξυξ ςα ρςξιυεία ςχμ σπηοεριόμ ή 
απξταιμϊμεμχμ ξογάμχμ, ςα ξπξία καςά ςξμ μϊμξ απξςελξϋμ καθξλικϊ διάδξυξ ςχμ εμ 
λϊγχ ξογάμχμ πξσ σπειρέουξμςαι ρςα δικαιόμαςα και σπξυοεόρειπ ςξσπ. 

 
Άοθοξ 2: Παοαλαβή εγγοάτχμ ρύμβαρηπ και ςεσυώμ  
 
2.1. Σα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ καςά ςημ έμμξια ςηπ πεοιπς. 14 ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 2 ςξσ μ. 
4412/2016 για ςξμ παοϊμςα διαγχμιρμϊ είμαι ςα ακϊλξσθα : 
α) η με αο. …. ποξκήοσνη ρϋμβαρηπ  
β) η παοξϋρα διακήοσνη, 
γ)  ςξ Σσπξπξιημέμξ Έμςσπξ Τπεϋθσμηπ Δήλχρηπ (Σ.Δ.Τ.Δ) ςξσ άοθοξσ 79 παο. 4 ςξσ μ. 
4412/2016 (ΥΔΚ Β/3698/16-11-2016) , 
δ) ςξ έμςσπξ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ, 
ε) ξ ποξωπξλξγιρμϊπ δημξποάςηρηπ,  
ρς) ςξ ςιμξλϊγιξ δημξποάςηρηπ,  
ζ) η ειδική ρσγγοατή σπξυοεόρεχμ, 
ι) ςξ ςεϋυξπ ςευμικήπ πεοιγοατήπ, 
ια) ςσυϊμ ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ και διεσκοιμίρειπ πξσ θα παοαρυεθξϋμ απϊ ςημ 
αμαθέςξσρα αουή  επί ϊλχμ ςχμ αμχςέοχ 
 

 

2.2 Για ςημ παοαλαβή ςχμ ςεσυόμ, ξι εμδιατεοϊμεμξι καςαβάλλξσμ ςη δαπάμη 
αμαπαοαγχγήπ ςξσπ, πξσ αμέουεςαι ρε  10 (Δέκα) ΔΤΡΩ, εκςϊπ αμ ξ εμδιατεοϊμεμξπ 
αμαλάβει με δαπάμη και επιμέλειά ςξσ ςημ αμαπαοαγχγή. Οι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ 
ακϊμα, μα λάβξσμ γμόρη ςχμ εγγοάτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ ρςα γοατεία ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ 
καςά ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ. Μπξοξϋμ επίρηπ μα λάβξσμ αμςίγοατα ασςόμ με 
δαπάμεπ και τοξμςίδα ςξσπ.Οι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα παοαλάβξσμ ςα παοαπάμχ 
ρςξιυεία και ςαυσδοξμικά, ετϊρξμ ςα ζηςήρξσμ έγκαιοα και εμβάρξσμ, καςϊπιμ ρσμεμμϊηρηπ 
με ςημ αμαθέςξσρα αουή, πέοαμ ςηπ αματεοξμέμηπ ρςξ ποόςξ εδάτιξ δαπάμηπ και ςη 
δαπάμη ςηπ ςαυσδοξμικήπ απξρςξλήπ ςξσπ. Η αμαθέςξσρα αουή απξρςέλλει ςα ζηςηθέμςα 
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ρςξιυεία μέρχ ςχμ Δλλημικόμ Σαυσδοξμείχμ ή ιδιχςικόμ εςαιοειόμ μεςατξοάπ 
αλληλξγοατίαπ και υχοίπ μα τέοει εσθϋμη για ςημ έγκαιοη άτινη ςξσπ ρςξμ εμδιατεοϊμεμξ3 
4. Ακϊμα ξι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα αμαζηςήρξσμ ηλεκςοξμικά και αςελόπ ςξ ςεϋυξπ 
ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ Θοάκηπ (www.damt.gov.gr) ρςξ 
μεμξϋ Αμακξιμόρειπ- Διαγχμιρμξί.     
2.3 Δτϊρξμ έυξσμ ζηςηθεί εγκαίοχπ, ήςξι έχπ ςημ Δεσςέοα 10-7-2017 ξι αμαθέςξσρεπ αουέπ 

παοέυξσμ ρε ϊλξσπ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ 

ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςιπ ποξδιαγοατέπ και ξπξιαδήπξςε ρυεςικά 

δικαιξλξγηςικά, ςξ αογϊςεοξ ρςιπ  11-7-20175 

 
Άοθοξ 3 Τπξβξλή τακέλξσ ποξρτξοάπ 
 
3.1. Οι τάκελξι ςχμ ποξρτξοόμ σπξβάλλξμςαι μέρα ρςημ ποξθερμία ςξσ άοθοξσ 18 είςε (α) 
με καςάθερή ςξσπ ρςημ Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ είςε (β) με ρσρςημέμη επιρςξλή ποξπ ςημ 
αμαθέςξσρα αουή είςε (γ) με καςάθερή ςξσπ ρςξ ποχςϊκξλλξ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ (Σέομα 
Αογσοξκάρςοξσ). ε πεοίπςχρη ςαυσδοξμικήπ απξρςξλήπ ή καςάθερηπ ρςξ ποχςϊκξλλξ, ξι 
τάκελξι ποξρτξοάπ γίμξμςαι δεκςξί ετϊρξμ έυξσμ ποχςξκξλληθεί ρςξ ποχςϊκξλλξ ςηπ 
αμαθέςξσραπ αουήπ πξσ διενάγει ςξμ διαγχμιρμϊ, ςξ αογϊςεοξ μέυοι ςημ ημεοξμημία και 
όοα ςξσ διαγχμιρμξϋ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 18 ςηπ παοξϋραπ. Η αμαθέςξσρα αουή δεμ 
τέοει εσθϋμη για ςσυϊμ ελλείφειπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςχμ ποξρτξοόμ πξσ απξρςέλλξμςαι 
ςαυσδοξμικά ξϋςε για καθσρςεοήρειπ ρςημ άτινή ςξσπ. Δεμ θα παοαλητθξϋμ τάκελξι ή άλλα 
έγγοατα απϊ ξπξιξδήπξςε ςαυσδοξμικϊ καςάρςημα, ακϊμα κι αμ η αμαθέςξσρα αουή 
ειδξπξιηθεί εγκαίοχπ. 
3.2. Οι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι μέρα ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ (κσοίχπ τάκελξπ), ρςξμ ξπξίξ 
ποέπει μα αμαγοάτξμςαι εσκοιμόπ ςα ακϊλξσθα: 
 

Ποξπ ςξμ Ποόεδοξ ςηπ Δπιςοξπήπ Διαγχμιρμξύ 
Ποξρτξοά 

ςξσ ….. 
για ςξ έογξ : « Υσςχοιακέπ Δογαρίεπ ρςξ Δαρικό Υσςώοιξ Καλαμπακίξσ για ςξ έςξπ 2017» 

με αμαθέςξσρα αουή ςξ Δαραουείξ Δοάμαπ. 
και ημεοξμημία λήνηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοώμ  η 13η Ιξσλίξσ 20176 

Ο κσοίχπ τάκελξπ ςηπ ποξρτξοάπ ρσμξδεϋεςαι απϊ αίςηρη σπξβξλήπ ποξρτξοάπ  ρςξ 
διαγχμιρμϊ, η ξπξία αμαγοάτει ςξ διαγχμιρμϊ ςξμ ξπξίξ ατξοά, ςα ρςξιυεία ςασςϊςηςαπ ςξσ 
ποξρτέοξμςξπ (μεμξμχμέμξσ ή  έμχρηπ), δηλαδή επχμσμία (ή ξμξμαςεπόμσμξ τσρικξϋ 
ποξρόπξσ), απαοαίςηςα ρςξιυεία επικξιμχμίαπ (ςαυσδοξμική διεϋθσμρη, αοιθμϊ ςηλετόμξσ, fax, 
e-mail  ).  
 
3.3. Με ςημ ποξρτξοά σπξβάλλξμςαι ςα ακϊλξσθα: 
α) νευχοιρςϊπ ρτοαγιρμέμξπ τάκελξπ, με ςημ έμδεινη «Δικαιξλξγηςικά σμμεςξυήπ» καςά ςα 
ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 24.2 και 
β) νευχοιρςϊπ σφραγισμέμος τάκελξπ (κλειρμέμξπ με ςοϊπξ πξσ δε μπξοεί μα αμξιυθεί υχοίπ μα 
καςαρςεί ςξϋςξ αμςιληπςϊ επί ποιμή αποκλεισμού), με ςημ έμδεινη «Οικξμξμική Ποξρτξοά», ξ 
ξπξίξπ πεοιέυει ςα ξικξμξμικά ρςξιυεία ςηπ ποξρτξοάπ, καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 24.3 ςηπ 
παοξϋραπ . 
Οι δϋξ χπ άμχ νευχοιρςξί ρτοαγιρμέμξι τάκελξι τέοξσμ επίρηπ ςιπ εμδείνειπ ςξσ κσοίχπ 
τακέλξσ ςηπ παο. 2. 
3.4. Ποξρτξοέπ πξσ πεοιέουξμςαι ρςημ αμαθέςξσρα αουή με ξπξιξδήπξςε ςοϊπξ ποιμ απϊ ςημ 
ημεοξμημία σπξβξλήπ ςξσ άοθοξσ 18 ςηπ παοξϋραπ, δεμ απξρτοαγίζξμςαι, αλλά παοαδίδξμςαι 
ρςημ Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 4.1 ςηπ παοξϋραπ. 
3.5.  Για ςσυϊμ ποξρτξοέπ πξσ σπξβάλλξμςαι εκποϊθερμα,7 η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ρημειόμει 
ρςξ ποακςικϊ ςηπ ςημ εκποϊθερμη σπξβξλή ( ημεοξμημία και ακοιβή όοα πξσ πεοιήλθε η 
ποξρτξοά ρςημ καςξυή ςηπ ή πξσ παοελήτθη η ρσρςημέμη επιρςξλή απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ή 
πξσ καςαςέθηκε ρςξ ποχςϊκξλλξ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ) και ςιπ απξοοίπςει χπ μη καμξμικέπ.. 

http://www.damt.gov.gr/
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3.6. Οι ποξρτξοέπ σπξγοάτξμςαι και μξμξγοάτξμςαι αμά τϋλλξ απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα ή, 

ρε πεοίπςχρη μξμικόμ ποξρόπχμ, απϊ ςξ μϊμιμξ εκποϊρχπξ ασςόμ. 

3.7. Η έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ σπξβάλλει κξιμή ποξρτξοά, η ξπξία σπξγοάτεςαι 

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

εκποϊρχπϊ ςξσπ μξμίμχπ ενξσριξδξςημέμξ. ςημ ποξρτξοά απαοαιςήςχπ ποέπει μα 

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

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

 

Άοθοξ 4: Διαδικαρία σπξβξλήπ και ανιξλόγηρηπ ςχμ ποξρτξοώμ - Καςακύοχρη - 
ύμαφη ρύμβαρηπ- Δμρςάρειπ 
 
4.1 Τπξβξλή και ανιξλόγηρη ςχμ ποξρτξοώμ -  Έγκοιρη ποακςικξύ  
 
α) Η έμαονη σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ (Μειξδξρία  ρςξ πξρξρςϊ γεμικόμ ενϊδχμ και ξτέλξσπ)  

πξσ καςαςίθεμςαι καςά ςημ καςαληκςική ημεοξμημία ρςημ Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ, ρε δημϊρια 

ρσμεδοίαρη, κηοϋρρεςαι απϊ ςξμ Ποϊεδοξ ασςήπ, μιρή όοα ποιμ απϊ ςημ όοα λήνηπ ςηπ 

ποξθερμίαπ ςξσ άοθοξσ 18 ςηπ παοξϋραπ. Η παοαλαβή μπξοεί μα ρσμευιρθεί και μεςά ςημ όοα 

λήνηπ, αμ η σπξβξλή, πξσ έυει εμποϊθερμα αουίρει, ρσμευίζεςαι υχοίπ διακξπή λϊγχ ςξσ 

πλήθξσπ ςχμ ποξρελθϊμςχμ εμδιατεοξμέμχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ. Η λήνη ςηπ παοαλαβήπ 

κηοϋρρεςαι επίρηπ απϊ ςξμ Ποϊεδοξ ςηπ Δπιςοξπήπ Διαγχμιρμξϋ, με ποξειδξπξίηρη ξλίγχμ 

λεπςόμ ςηπ όοαπ και μεςά ςημ κήοσνη ςηπ λήνηπ δεμ γίμεςαι δεκςή άλλη ποξρτξοά. 

Ο Ποϊεδοξπ ςηπ Δπιςοξπήπ Διαγχμιρμξϋ επικξιμχμεί εμ ρσμευεία αμέρχπ με ςξ ποχςϊκξλλξ ςηπ 
αμαθέςξσραπ αουήπ  για μα διαπιρςόρει αμ έυξσμ σπξβληθεί ποξρτξοέπ καςά ςημ παο. 1 ςξσ 
άοθοξσ 3 ςηπ παοξϋραπ (ρημειόμεςαι ϊςι, ςϊρξ ρςξ ποχςϊκξλλξ, ϊρξ και ρςξμ κσοίχπ τάκελξ 
αμαγοάτεςαι η όοα και ημέοα σπξβξλήπ και η ρυεςική καςαυόοηρη ρςξ τάκελξ μξμξγοάτεςαι 
απϊ ςξμ σπεϋθσμξ σπάλληλξ) και ρε καςαταςική πεοίπςχρη μεςαβαίμει μέλξπ ςηπ, κας‟ εμςξλή 
ςξσ Ποξέδοξσ ςηπ και παοαλαμβάμει ςιπ ποξρτξοέπ για μα ςηοηθεί η σπϊλξιπη διαδικαρία ςξσ 
διαγχμιρμξϋ. 

 
β) Οι ποξρτξοέπ πξσ παοαλαμβάμξμςαι καςαυχοίζξμςαι καςά ρειοά καςάθερήπ ςξσπ ρε ρυεςικϊ 
ποακςικϊ ςηπ Δπιςοξπήπ Διαγχμιρμξϋ, ρςξ ξπξίξ ειδικϊςεοα αματέοξμςαι  η ρειοά ποξρέλεσρηπ, 
η επχμσμία ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, η ςάνη και καςηγξοία ςξσ 8, ξ ενξσριξδξςημέμξπ 
εκποϊρχπξπ. Όλξι ξι τάκελξι αοιθμξϋμςαι με ςξμ αϋνξμςα αοιθμϊ καςάθερήπ ςξσπ, ϊπχπ 
καςαυχοίρθηκαμ ρςξ ποακςικϊ και μξμξγοάτξμςαι απϊ ςξμ Ποϊεδοξ και ςα μέλη ςηπ Δπιςοξπήπ 
Διαγχμιρμξϋ. 
 
γ) Αμέρχπ μεςά ςημ καςά ςα αμχςέοχ ξλξκλήοχρη ςηπ παοαλαβήπ ςχμ ποξρτξοόμ και 
καςαγοατήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ ςξσ άοθοξσ 24.2, ακξλξσθεί η απξρτοάγιρη ςχμ 
ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ, η μξμξγοατή ςξσπ απϊ ςξμ Ποϊεδοξ και ςα μέλη ςηπ Δπιςοξπήπ 
Διαγχμιρμξϋ και η αμακξίμχρη ςχμ επί μέοξσπ ρςξιυείχμ ςξσπ, ςα ξπξία επίρηπ καςαυχοίζξμςαι 
ρςξ ίδιξ χπ άμχ ποακςικϊ.  
 
δ) ςη ρσμέυεια9, 10 η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ποξβαίμει ρε έλεγυξ ςηπ ξλϊγοατηπ και αοιθμηςικήπ 
αμαγοατήπ ςηπ ποξρτεοϊμεμηπ έκπςχρηπ ρε ακέοαιεπ μξμάδεπ επί ςξιπ εκαςϊ (%) πάμχ ρςξ 
πξρξρςϊ ςχμ γεμικόμ ενϊδχμ και ξτέλξσπ ςξσ αμαδϊυξσ, ςξσ ρσρςήμαςξπ ςξσ άοθοξσ 126  ςξσ 
Ν.4412/2016 και ρςξμ έλεγυξ ςξσ  ρσμπληοχμέμξσ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ ποξωπξλξγιρμξϋ.  
 
 
Όλεπ ξι ξικξμξμικέπ ποξρτξοέπ καςαυχοίζξμςαι, μεςά ςιπ ςσυϊμ αμαγκαίεπ διξοθόρειπ, ρε 
πίμακα καςά ςη ρειοά μειξδξρίαπ (αουίζξμςαπ απϊ ςη μικοϊςεοη ποξρτξοά), ξ ξπξίξπ 
σπξγοάτεςαι απϊ ςα μέλη ςηπ Δπιςοξπήπ Διαγχμιρμξϋ και απξςελεί μέοξπ ςξσ ποακςικξϋ ςηπ. 
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ε) ςη ρσμέυεια, η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ελέγυει ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ ςξσ άοθοξσ 24.2 
ςηπ παοξϋραπ ςημ ίδια ημέοα καςά ςη ρειοά ςηπ μειξδξρίαπ, αουίζξμςαπ απϊ ςξμ ποόςξ μειξδϊςη. 
Αμ η ξλξκλήοχρη ςξσ ελέγυξσ ασςξϋ δεμ είμαι δσμαςή ςημ ίδια μέοα, λϊγχ ςξσ μεγάλξσ αοιθμξϋ 
ςχμ ποξρτξοόμ και ςξσ ελέγυξσ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ, ελέγυξμςαι ςξσλάυιρςξμ ξι δέκα 
(10) ποόςεπ καςά ρειοά μειξδξρίαπ ποξρτξοέπ. ςημ πεοίπςχρη ασςή η διαδικαρία ρσμευίζεςαι 
ςιπ επϊμεμεπ εογάριμεπ ημέοεπ, εκςϊπ αμ στίρςαςαι ρπξσδαίξπ λϊγξπ για ςημ αμαβξλή ςηπ ρε 
ημέοα και όοα πξσ κξιμξπξιείςαι εγγοάτχπ ρςξσπ ποξρτέοξμςεπ, αμακξιμόμεςαι με 
ςξιυξκϊλληρη ρςξμ πίμακα αμακξιμόρεχμ ςηπ σπηοερίαπ και αμαοςάςαι ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ 
αμαθέςξσραπ αουήπ, ετϊρξμ διαθέςει. Ο έλεγυξπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ ρσμίρςαςαι 
ρςξμ έλεγυξ ςηπ ξοθήπ ρσμπλήοχρηπ και σπξβξλήπ ςξσπ. 
 
 
ρς) Η πεοιγοατϊμεμη διαδικαρία καςαυχοείςαι ρςξ ποακςικϊ ςηπ Δπιςοξπήπ Διαγχμιρμξϋ ή ρε 
παοάοςημά ςξσ πξσ σπξγοάτεςαι απϊ ςξμ Ποϊεδοξ και ςα μέλη ςηπ.  
Η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ξλξκληοόμει ςη ρϋμςανη και έκδξρη ςξσ ρυεςικξϋ ποακςικξϋ με ςξ 
απξςέλερμα ςηπ διαδικαρίαπ, με ςξ ξπξίξ ειρηγείςαι ςημ αμάθερη ςηπ ρϋμβαρηπ ρςξμ μειξδϊςη (ή 
ςη μαςαίχρη), και ςξ σπξβάλλει ρςημ αμαθέςξσρα αουή η ξπξία ςξ εγκοίμει11.  
Η αμαθέςξσρα αουή κξιμξπξιεί ςημ απϊταρη ρε ϊλξσπ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ με κάθε ποϊρτξοξ 
μέρξ επί απξδείνει. Καςά ςηπ απϊταρηπ ασςήπ υχοεί έμρςαρη καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςημ 
παοάγοατξ 4.3 ςηπ παοξϋρηπ. 
 
ζ) Δπιρημαίμεςαι ϊςι ρε πεοίπςχρη πξσ ξι ποξρτξοέπ έυξσμ ςημ ίδια ακοιβόπ ςιμή (ιρϊςιμεπ), η 
αμαθέςξσρα αουή επιλέγει ςξμ (ποξρχοιμϊ) αμάδξυξ με κλήοχρη μεςανϋ ςχμ ξικξμξμικόμ 
τξοέχμ πξσ σπέβαλαμ ιρϊςιμεπ ποξρτξοέπ. Η κλήοχρη γίμεςαι εμόπιξμ ςηπ Δπιςοξπήπ 
Διαγχμιρμξϋ και παοξσρία ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπέβαλαμ ςιπ ιρϊςιμεπ ποξρτξοέπ.  
 
4.2        Ποόρκληρη σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικώμ - Καςακύοχρη – Ποόρκληρη για 

σπξγοατή ρύμβαρηπ 
 

α) Μεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, η αμαθέςξσρα αουή ειδξπξιεί εγγοάτχπ ςξμ 
ποξρτέοξμςα, ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη («ποξρχοιμϊ αμάδξυξ»), μα 
σπξβάλει εμςϊπ ποξθερμίαπ, 10 (δέκα) ημεοόμ,12 ςα δικαιξλξγηςικά πξσ καθξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 
23.2-23.10 ςηπ παοξϋραπ. Η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα παοαςείμει ςημ χπ άμχ ποξθερμία, 
ετϊρξμ αιςιξλξγείςαι ασςϊ επαοκόπ και κας‟ αμόςαςξ ϊοιξ για δεκαπέμςε (15) επιπλέξμ ημέοεπ. 
Σα δικαιξλξγηςικά ποξρκξμίζξμςαι ρςξ ποχςϊκξλλξ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ ρε ρτοαγιρμέμξ 
τάκελξ, ξ ξπξίξπ παοαδίδεςαι ρςημ Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ.  
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 ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ρυεςικήπ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ρε 
ασςϊμ. Η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα παοαςείμει ςημ χπ άμχ ποξθερμία, ετϊρξμ αιςιξλξγείςαι 
ασςϊ επαοκόπ και κας‟ αμόςαςξ ϊοιξ για δεκαπέμςε (15) επιπλέξμ ημέοεπ. 
 
i) Αμ καςά ςξμ έλεγυξ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ διαπιρςχθεί ϊςι ςα ρςξιυεία πξσ 
δηλόθηκαμ με ςξ Σσπξπξιημέμξ Έμςσπξ Τπεϋθσμηπ Δήλχρηπ (Σ.Δ.Τ.Δ),  είμαι φεσδή ή αμακοιβή, 
ή  
ii) αμ δεμ σπξβληθξϋμ ρςξ ποξκαθξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα ςα απαιςξϋμεμα ποχςϊςσπα ή 
αμςίγοατα, ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ, ή  
iii) αμ απϊ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ποξρκξμίρθηκαμ μξμίμχπ και εμποξθέρμχπ, δεμ 
απξδεικμϋξμςαι ξι ϊοξι και ξι ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ ρϋμτχμα με ςα άοθοα 21, 22 και 23 ςηπ 
παοξϋραπ, ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ και η καςακϋοχρη γίμεςαι ρςξμ 
ποξρτέοξμςα πξσ σπέβαλε ςημ αμέρχπ επϊμεμη πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη 
ποξρτξοά ςηοξσμέμηπ ςηπ αμχςέοχ διαδικαρίαπ.  
 
Δπίρηπ ςξ ίδιξ ρσμβαίμει ρε πεοίπςχρη έγκαιοηπ και ποξρήκξσραπ εμημέοχρηπ ςηπ αμαθέςξσραπ 
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αουήπ για μεςαβξλέπ ρςιπ ποξωπξθέρειπ ςιπ ξπξίεπ ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ είυε δηλόρει με ςξ 
Σσπξπξιημέμξ Έμςσπξ Τπεϋθσμηπ Δήλχρηπ (Σ.Δ.Τ.Δ), ϊςι πληοξί, ξι ξπξίεπ επήλθαμ ή για ςιπ 
ξπξίεπ έλαβε γμόρη ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ μεςά ςημ δήλχρη και μέυοι ςημ ημέοα ςηπ έγγοατηπ 
ειδξπξίηρηπ για ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ (ξφιγεμείπ μεςαβξλέπ),  
Αμ καμέμαπ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ δεμ σπέβαλε αληθή ή ακοιβή δήλχρη, ή αμ καμέμαπ απϊ 
ςξσπ ποξρτέοξμςεπ δεμ ποξρκξμίζει έμα ή πεοιρρϊςεοα απϊ ςα απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά, ή 
αμ καμέμαπ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ δεμ απξδείνει ϊςι πληοξί ςα κοιςήοια πξιξςικήπ επιλξγήπ ςξσ 
άοθοξσ 22, η διαδικαρία αμάθερηπ μαςαιόμεςαι. 
 
Η διαδικαρία ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ ξλξκληοόμεςαι με ςη ρϋμςανη ποακςικξϋ 
απϊ ςημ Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ και ςη διαβίβαρη ςξσ τακέλξσ ρςημ Ποξψρςαμέμη Αουή  για ςη 
λήφη απϊταρηπ, είςε για ςημ καςακϋοχρη ςηπ ρϋμβαρηπ, είςε για ςημ κήοσνη ςξσ ποξρχοιμξϋ 
αμαδϊυξσ χπ εκπςόςξσ, είςε για ςη μαςαίχρη ςηπ διαδικαρίαπ. 
 
β) Η Αμαθέςξσρα Αουή είςε καςακσοόμει, είςε μαςαιόμει ςη ρϋμβαρη, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ 
ςχμ άοθοχμ 105 και 106 ςξσ μ. 4412/2016. 
 
Η αμαθέςξσρα αουή κξιμξπξιεί αμέρχπ ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ, 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, επί απξδείνει. Όρξι σπέβαλαμ παοαδεκςέπ ποξρτξοέπ λαμβάμξσμ 
γμόρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ ρςα γοατεία ςξσ Δαραουείξσ Δοάμαπ, 
εμςϊπ πέμςε (5) εογάριμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ημέοα πξσ κξιμξπξιήθηκε ρε ασςξϋπ επί απξδείνει η 
απϊταρη καςακϋοχρηπ. 13 
 
Μεςά ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ σπξβάλει  επικαιοξπξιημέμα ςα δικαιξλξγηςικά ςξσ άοθοξσ 23.3-
23.10 ςηπ παοξϋραπ μεςά απϊ ρυεςική ποϊρκληρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. Σα ρςξιυεία 
ελέγυξμςαι απϊ ςημ Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ και, ετϊρξμ διαπιρςχθεί ϊςι, δεμ έυξσμ εκλείφει ξι 
ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ ςξσ άοθοξσ 21, ςα κοιςήοια πξιξςικήπ επιλξγήπ ςξσ άοθοξσ 22 και ϊςι 
δεμ ρσμςοέυξσμ λϊγξι απξκλειρμξϋ, κξιμξπξιείςαι η απϊταρη καςακϋοχρηπ ρςξμ ποξρχοιμϊ 
αμάδξυξ και καλείςαι μα ποξρέλθει ρε ξοιρμέμξ ςϊπξ και υοϊμξ για ςημ σπξγοατή ςξσ 
ρσμτχμηςικξϋ, εμςϊπ είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ρυεςικήπ έγγοατηπ ειδικήπ 
ποϊρκληρηπ, ποξρκξμίζξμςαπ, και ςημ απαιςξϋμεμη εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ.           
 
Δάμ ξ αμάδξυξπ δεμ ποξρέλθει μα σπξγοάφει ςξ ρσμτχμηςικϊ, μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ 
ξοίζεςαι ρςημ ειδική ποϊκληρη, 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, ρϋμτχμα με ςημ πεοίπςχρη  β ςηπ 
παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 106 ςξσ Ν. 4412/2016.  
 
 
 

4.3 Δμρςάρειπ 
 
ε πεοίπςχρη έμρςαρηπ καςά ποάνηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, η ποξθερμία άρκηρήπ ςηπ 
είμαι πέμςε (5) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρςξμ 
εμδιατεοϊμεμξ ξικξμξμικϊ τξοέα. Για ςημ άρκηρη έμρςαρηπ καςά ςηπ διακήοσνηπ, η έμρςαρη 
σπξβάλλεςαι μέυοι πέμςε (5) ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ 
ποξρτξοόμ ςξσ άοθοξσ 18 ςηπ παοξϋραπ. 
Η έμρςαρη σπξβάλλεςαι εμόπιξμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, η ξπξία απξταρίζει, ϋρςεοα απϊ 
γμόμη ςηπ Δπιςοξπήπ Διαγχμιρμξϋ για ςιπ εμρςάρειπ ςξσ ποόςξσ εδατίξσ και ϋρςεοα απϊ 
γμόμη ςξσ Σευμικξϋ σμβξσλίξσ Πεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ Δοάμαπ για ςιπ εμρςάρειπ ςξσ 
δεϋςεοξσ εδατίξσ, εμςϊπ ποξθερμίαπ δέκα (10) ημεοόμ, μεςά ςημ άποακςη πάοξδξ ςηπ 
ξπξίαπ ςεκμαίοεςαι η απϊοοιφη ςηπ έμρςαρηπ. Για ςξ παοαδεκςϊ ςηπ άρκηρηπ έμρςαρηπ, 
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απαιςείςαι, με ςημ καςάθερη ςηπ έμρςαρηπ, η καςαβξλή παοαβϊλξσ σπέο ςξσ Δημξρίξσ, 
ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 127 ςξσ Ν. 4412/2016. Σξ παοάβξλξ ασςϊ απξςελεί δημϊριξ έρξδξ. 
Σξ παοάβξλξ επιρςοέτεςαι με ποάνη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, αμ η έμρςαρη γίμει δεκςή απϊ 
ςξ απξταρίζξμ διξικηςικϊ ϊογαμξ. 
Διατξοέπ πξσ αματϋξμςαι απϊ ποάνειπ ή παοαλείφειπ, ξι ξπξίεπ εκδίδξμςαι ή ρσμςελξϋμςαι 
μεςά ςημ 31.3.2017, διέπξμςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Βιβλίξσ IV ςξσ Ν. 4412/2016 (άοθοα 345 
έχπ 374). 

 
 
Άοθοξ 5:  Έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ καςά ςξ ρςάδιξ ςηπ εκςέλερηπ – σμτχμηςικό– ειοά  
 ιρυύξπ 
 
υεςικά με ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ, ιρυϋξσμ ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ παο. 5 άοθοξσ 105 
και 135 ςξσ μ. 4412/2016. 
Σα  έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ  με βάρη ςα ξπξία θα εκςελερθεί ςξ έογξ είμαι ςα αματεοϊμεμα 
παοακάςχ. ε πεοίπςχρη αρσμτχμίαπ ςχμ πεοιευξμέμχμ ρε ασςά ϊοχμ, η ρειοά ιρυϋξπ 
καθξοίζεςαι  χπ καςχςέοχ.  
  

1. Σξ ρσμτχμηςικϊ. 
2. Η παοξϋρα Διακήοσνη. 
3. Η Οικξμξμική Ποξρτξοά. 
4. Σξ Σιμξλϊγιξ Δημξποάςηρηπ  
5. Η Διδική σγγοατή Τπξυοεόρεχμ (Δ..Τ.)  
6. Η Σευμική Πεοιγοατή (Σ.Π.).  
7. Ο Ποξωπξλξγιρμϊπ Δημξποάςηρηπ. 
8. Οι εγκεκοιμέμεπ μελέςεπ ςξσ έογξσ.  
9. Σξ εγκεκοιμέμξ Φοξμξδιάγοαμμα καςαρκεσήπ ςξσ έογξσ. 
 

Άοθοξ 6: Γλώρρα διαδικαρίαπ 
 
6.1. Σα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ ρσμςάρρξμςαι σπξυοεχςικά ρςημ ελλημική γλόρρα και 

ποξαιοεςικά και ρε άλλεπ γλόρρεπ, ρσμξλικά ή μεοικά. ε πεοίπςχρη αρσμτχμίαπ μεςανϋ 
ςχμ ςμημάςχμ ςχμ εγγοάτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ έυξσμ ρσμςαυθεί ρε πεοιρρρϊςεοεπ 
γλόρρεπ, επικοαςεί η ελλημική έκδξρη. Σσυϊμ εμρςάρειπ σπξβάλλξμςαι ρςημ ελλημική 
γλόρρα.  

6.2.  Οι ποξρτξοέπ και ςα πεοιλαμβαμϊμεμα ρε ασςέπ ρςξιυεία, καθόπ και ςα απξδεικςικά 
έγγοατα ρσμςάρρξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα ή ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρή 
ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα. ςα αλλξδαπά δημϊρια έγγοατα και δικαιξλξγηςικά 
εταομϊζεςαι η σμθήκη ςηπ Φάγηπ ςηπ 5.10.1961, πξσ κσοόθηκε με ςξ μ. 1497/1984 (Α' 
188). 

Διδικϊςεοα, ϊλα ςα δημϊρια έγγοατα πξσ ατξοξϋμ αλλξδαπξϋπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ και 
πξσ θα καςαςεθξϋμ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ ρςημ παοξϋρα διαδικαρία, θα είμαι μϊμιμα 
επικσοχμέμα,  και η μεςάτοαρη ςχμ εμ λϊγχ εγγοάτχμ μπξοεί μα γίμει είςε απϊ ςη 
μεςατοαρςική σπηοερία ςξσ ΤΠ.ΔΞ., είςε απϊ ςξ αομϊδιξ ποξνεμείξ, είςε απϊ δικηγϊοξ 
καςά ςημ έμμξια ςχμ άοθοχμ 454 ςξσ Κ.Πξλ.Δ. και 36 ςξσ μ. 4194/2013 (Κόδικαπ πεοί 
Δικηγϊοχμ), είςε απϊ ξοκχςϊ μεςατοαρςή ςηπ υόοαπ ποξέλεσρηπ, αμ στίρςαςαι ρςη 
υόοα ασςή ςέςξια σπηοερία. 

6.3.  Δπιςοέπεςαι αμςίρςξιυα η καςάθερη ξιξσδήπξςε δημϊριξσ εγγοάτξσ και δικαιξλξγηςικξϋ 
πξσ ατξοά αλλξδαπή Δπιυείοηρη με ςη μξοτή επικσοχμέμηπ τχςξςσπίαπ ποξεουϊμεμηπ 
είςε απϊ ςξ μϊμιμξ επικσοχμέμξ έγγοατξ απϊ ςξ αομϊδιξ Ποξνεμείξ ςηπ υόοαπ ςξσ 
ποξρτέοξμςξπ, είςε απϊ ςξ ποχςϊςσπξ έγγοατξ με ςημ ρτοαγίδα „‟Apostile” ρϋμτχμα 
με ςημ σμθήκη ςηπ Φάγηπ ςηπ 5.10.1961. Η επικϋοχρη ασςή ποέπει μα έυει γίμει απϊ 
δικηγϊοξ καςά ςημ έμμξια ςχμ άοθοχμ 454 ςξσ Κ.Π.Δ. και 36 ςξσ μ. 4194/2013 (Κόδικαπ 
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πεοί Δικηγϊοχμ).  

6.4.    Δμημεοχςικά και ςευμικά τσλλάδια και άλλα έμςσπα-εςαιοικά ή μη – με ειδικϊ ςευμικϊ 
πεοιευϊμεμξ μπξοξϋμ μα σπξβάλλξμςαι ρε άλλη γλόρρα, υχοίπ μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ 
μεςάτοαρη ρςημ ελλημική 

6.5. Η ποξτξοική επικξιμχμία με ςημ αμαθέςξσρα αουή, καθόπ και μεςανϋ ασςήπ και ςξσ 
αμαδϊυξσ, θα γίμξμςαι σπξυοεχςικά ρςημ ελλημική γλόρρα. Ο αμάδξυξπ είμαι 
σπξυοεχμέμξπ μα διεσκξλϋμει ςημ επικξιμχμία ςχμ αλλξδαπόμ σπαλλήλχμ ςξσ με ςημ  
αμαθέςξσρα αουή, με ςξμ ξοιρμϊ και ςημ παοξσρία διεομημέχμ. 

 
 
Άοθοξ 7: Δταομξρςέα μξμξθερία 
 
7.1. Για ςη δημξποάςηρη ςξσ έογξσ, ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και ςημ καςαρκεσή ςξσ, 

εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςχμ παοακάςχ μξμξθεςημάςχμ: 
- ςξσ μ. 4412/2016 «Δημόριεπ σμβάρειπ Έογχμ, Ποξμηθειώμ και Τπηοεριώμ 
(ποξραομξγή ρςιπ Οδηγίεπ 201/24/Δ και 2014/25/ΔΔ)» (Α‟ 147), 
-  ςχμ παοαγοάτχμ 4 και 5 ςξσ άοθοξσ 20, ςχμ άοθοχμ 80-110, ςηπ παοαγοάτξσ 1α ςξσ 
άοθοξσ 176  μ. 3669/2008 (Α‟ 116) «Κύοχρη ςηπ Κχδικξπξίηρηπ ςηπ μξμξθερίαπ 
καςαρκεσήπ δημξρίχμ έογχμ» (ΚΔΔ),  
- ςξσ μ. 4314/2014 (Α‟ 265) “Α) Για ςη διαυείοιρη, ςξμ έλεγυξ και ςημ εταομξγή 
αμαπςσνιακώμ παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2014−2020, Β) Δμρχμάςχρη 
ςηπ Οδηγίαπ 2012/17 ςξσ Δσοχπαψκξύ Κξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 13ηπ Ιξσμίξσ 
2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ρςξ ελλημικό δίκαιξ, ςοξπξπξίηρη ςξσ μ. 3419/2005 (Α’ 297) 
και άλλεπ διαςάνειπ” και ςξσ μ. 3614/2007 (Α‟ 267) «Διαυείοιρη, έλεγυξπ και εταομξγή 
αμαπςσνιακώμ παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2007 -2013»,  και ςξσ μ. 
3614/2007 (Α’ 267) «Διαυείοιρη, έλεγυξπ και εταομξγή αμαπςσνιακώμ παοεμβάρεχμ για 
ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2007 -2013», 14 

  - ςξσ μ. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικϊςεοα ςξ άοθοξ 59 «Άορη πεοιξοιρμώμ ρσμμεςξυήπ 
εογξληπςικώμ επιυειοήρεχμ ρε δημόρια έογα», 

 - ςξσ μ. 4270/2014 (Α' 143) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ 
(εμρχμάςχρη ςηπ Οδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) – δημόριξ λξγιρςικό και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ 
ιρυϋει 

 - ςξσ μ. 4250/2014 «Διξικηςικέπ Απλξσρςεύρειπ - Καςαογήρειπ, σγυχμεύρειπ Νξμικώμ 
Ποξρώπχμ και Τπηοεριώμ ςξσ Δημξρίξσ Σξμέα-Σοξπξπξίηρη Διαςάνεχμ ςξσ π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λξιπέπ οσθμίρειπ» (Α‟ 74 ) και ειδικϊςεοα ςξ άοθοξ 1 ασςξϋ,- ςξσ μ. 
4129/2013 (Α‟ 52) «Κύοχρη ςξσ Κώδικα Νόμχμ για ςξ Δλεγκςικό σμέδοιξ», 

 - ςξσ μ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κϋοχρη ςξσ Κόδικα Νϊμχμ για ςξ Δλεγκςικϊ σμέδοιξ», 
(ετϊρξμ απαιςείςαι) 

 - ςξσ άοθοξσ 26 ςξσ μ.4024/2011 (Α 226) «σγκοόςηρη ρσλλξγικώμ ξογάμχμ ςηπ 
διξίκηρηπ και ξοιρμόπ ςχμ μελώμ ςξσπ με κλήοχρη»,15 

 - ςξσ μ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ 
και Κεμςοικξύ Ηλεκςοξμικξύ Μηςοώξσ Δημξρίχμ σμβάρεχμ…» , 

 - ςξσ μ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη 
μόμχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικώμ, διξικηςικώμ και ασςξδιξικηςικώμ ξογάμχμ ρςξ 
διαδίκςσξ "Ποόγοαμμα Διαύγεια" και άλλεπ διαςάνειπ», 

          - ςξσ μ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καςαυόοιρη δημξριεϋρεχμ ςχμ τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ ρςξ 
μξμαουιακϊ και ςξπικϊ Σϋπξ και άλλεπ διαςάνειπ», 

           - ςξσ μ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δθμικϊ Σσπξγοατείξ, Δτημεοίπ ςηπ Κσβεομήρεχπ και λξιπέπ 
διαςάνειπ”, 
- ςξσ μ. 2690/1999 (Α' 45) “Κύοχρη ςξσ Κώδικα ∆ιξικηςικήπ ∆ιαδικαρίαπ και άλλεπ 
διαςάνειπ” ϊπχπ ιρυϋει , 
- ςξσ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κχδικξπξίηρη διαςάνεχμ για ςημ ποόρβαρη ρε δημόρια 
έγγοατα και ρςξιυεία”, 
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- ςηπ με αο. Π1 2380/2012 Κξιμήπ Τπξσογικήπ Απϊταρηπ (Β‟ 3400) «Ρύθμιρη ςχμ 
ειδικόςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ ςξσ Κεμςοικξύ Ηλεκςοξμικξύ Μηςοώξσ 
Δημξρίχμ σμβάρεχμ ςξσ Τπξσογείξσ Αμάπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικόςηςαπ, Τπξδξμώμ, 
Μεςατξοώμ και Δικςύχμ », 
- ςξσ π.δ 80/2016 “Αμάληφη σπξυοεώρεχμ από ςξσπ διαςάκςεπ” ( Α΄ 145 ).16 

7.2 Ο μ. 3310/2005 “Μέςοα για ςη διαρτάλιρη ςηπ διατάμειαπ και ςημ απξςοξπή     
καςαρςοαςηγήρεχμ καςά ςη διαδικαρία ρύμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ” (Α' 30), ϊπχπ 
ςοξπξπξιήθηκε με ςξ μ. 3414/2005 (Α' 279), για ςη διαρςαϋοχρη ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ 
αμαδϊυξσ με ςα ρςξιυεία ςξσ  Δ..Ρ.,  ςξ π.δ. 82/1996 (Α 66) «Ομξμαρςικξπξίηρη χμ 
μεςξυώμ Δλλημικώμ Αμχμύμχμ Δςαιοειώμ πξσ μεςέυξσμ ρςιπ διαδικαρίεπ αμάληφηπ έογχμ 
ή ποξμηθειώμ ςξσ Δημξρίξσ ή ςχμ μξμικώμ ποξρώπχμ ςξσ εσούςεοξσ δημόριξσ ςξμέα», 
η κξιμή απϊταρη ςχμ Τπξσογόμ Αμάπςσνηπ και Δπικοαςείαπ σπ‟ αοιθμ. 20977/2007 ( Β‟ 
1673 ) ρυεςικά με ςα  „’Δικαιξλξγηςικά για ςημ ςήοηρη ςχμ μηςοώχμ ςξσ Ν.3310/2005, 
όπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςξ Ν.3414/2005‟‟, 17 καθόπ και η απϊταρη ςξσ Ττσπξσογξϋ 
Οικξμξμίαπ και Οικξμξμικόμ σπ‟ αοιθμ.1108437/2565/ΔΟ/2005 (Β΄ 1590) “Καθξοιρμόπ 
υχοώμ ρςιπ ξπξίεπ λειςξσογξύμ ενχυώοιεπ εςαιοίεπ”.  

 
7.3 Οι διαςάνειπ ςξσ μ. 2859/2000 (Α‟ 248)  «Κϋοχρη Κόδικα Υϊοξσ Ποξρςιθέμεμηπ 

Ανίαπ». 
 
7.4 Οι ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ διαςάνεχμ εκδξθείρεπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ18, καθόπ και 

λξιπέπ διαςάνειπ πξσ αματέοξμςαι οηςά ή απξοοέξσμ απϊ ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικά 
ςεϋυη ςηπ παοξϋραπ καθόπ και ςξ ρϋμξλξ ςχμ διαςάνεχμ ςξσ αρταλιρςικξϋ, εογαςικξϋ, 
πεοιβαλλξμςικξϋ και τξοξλξγικξϋ δικαίξσ και γεμικϊςεοα κάθε διάςανη (Νϊμξπ, Π.Δ., 
Τ.Α.) και εομημεσςική εγκϋκλιξπ πξσ διέπει ςημ αμάθερη και εκςέλερη ςξσ έογξσ ςηπ 
παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, έρςχ και αμ δεμ αματέοξμςαι οηςά. Ποξρθήκεπ και εμ γέμει 
ποξραομξγέπ άοθοχμ ςηπ διακήοσνηπ (πέοαμ ςχμ ϊρχμ ήδη ποξβλέπξμςαι οηςόπ ρςξ 
κείμεμξ ςηπ ποϊςσπηπ διακήοσνηπ) μπξοξϋμ μα ποξρςίθεμςαι και μα πεοιλαμβάμξμςαι, 
μϊμξ ετϊρξμ είμαι απϊλσςα ρσμβαςέπ με ςημ ιρυϋξσρα κάθε τξοά μξμξθερία. 
 

 
Άοθοξ 8: Φοημαςξδόςηρη ςξσ Έογξσ, Υόοξι, Δαρμξί,  κ.λ.π.- Πληοχμή Αμαδόυξσ 
 

8.1. Σξ έογξ υοημαςξδξςείςαι απϊ απϊ ςξ Ποϊγοαμμα Δημξρίχμ Δπεμδϋρεχμ 2017 ςηπ ΑΔ 

584 – Έογξ 2014Δ58400000. 19
 

 Σξ έογξ σπϊκειςαι ρςιπ κοαςήρειπ20 πξσ ποξβλέπξμςαι για ςα έογα ασςά, 
πεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ κοάςηρηπ ϋφξσπ 0,06 % σπέο ςχμ λειςξσογικόμ αμαγκόμ ςηπ 
Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 4 παο 3 μ. 
4013/2011.   

 
8.2. Σα γεμικά ένξδα, ϊτελξπ κ.λ.π. ςξσ Αμαδϊυξσ και ξι επιβαοϋμρειπ απϊ τϊοξσπ, 

δαρμξϋπ κ.λ.π. καθξοίζξμςαι ρςξ αμςίρςξιυξ άοθοξ ςηπ Δ..Τ.  Ο Υ.Π.Α. βαοϋμει ςξμ 
Κϋοιξ ςξσ Έογξσ. 

  
8.3. Οι πληοχμέπ θα γίμξμςαι ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 152 ςξσ Ν. 4412/2016 και ςξ 

αμςίρςξιυξ άοθοξ ςηπ Δ..Τ. Η πληοχμή ςξσ εογξλαβικξϋ ςιμήμαςξπ θα γίμεςαι ρε 
EURO. 

 
Άοθοξ 9: σμπλήοχρη – απξρατήμιρη πληοξτξοιώμ και δικαιξλξγηςικώμ 
  
Η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα καλέρει ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ μα ρσμπληοόρξσμ ή μα 
διεσκοιμίρξσμ ςα πιρςξπξιηςικά πξσ έυξσμ παοαλητθεί, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 102 και 103  ςξσ 
Ν. 4412/2016. 
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Άοθοξ 10: Απόταρη αμάληφηπ σπξυοέχρηπ - Έγκοιρη δέρμεσρηπ πίρςχρηπ 
 

Απϊταρη ςξσ Τ.Π.ΔΝ με αο.ποχς.152859/691/22-02-2017 «1η έγκοιρη διάθερηπ ρςιπ δαρικέπ 
Τπηοερίεπ ςχμ Απξκεμςοχμέμχμ Διξικήρεχμ ςξσ ξοίξσ πληοχμόμ ςηπ ΑΔ 584 ςξσ 
Ποξγοάμμαςξπ Δημξρίχμ Δπεμδϋρεχμ 2017 για ςημ ςακςξπξίηρη πληοχμόμ Δημξρίχμ 
Δπεμδϋρεχμ ςξσ ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2016 και υοημαςξδϊςηρη ςξσ 2017» για ςημ αμάληφη 
σπξυοέχρηπ/έγκοιρη δέρμεσρηπ πίρςχρηπ για ςξ ξικξμξμικϊ έςξπ 2017 και διάθερηπ ρςξ 
Δαραουείξ Δοάμαπ με ςημ  με  αο. ποχς. 3121/20-3-2017 Απϊταρη Καςαμξμήπ  ςηπ Δ/μρηπ 

Δαρόμ Δοάμαπ πξρξϋ 6.500,00 € ρςξ έογξ – Έογξ 2014Δ58400000 «Καλλιέογεια Δημϊριχμ 

Δαρικόμ Υσςχοίχμ», ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 5 ςξσ Π.Δ. 80/2016 

ΚΔΥΑΛΑΙΟ Β΄ 

 
Άοθοξ 11: Σίςλξπ, ποξϋπξλξγιρμόπ, ςόπξπ, πεοιγοατή και ξσριώδη υαοακςηοιρςικά ςξσ 

έογξσ 
 
Σίςλξπ ςξσ έογξσ 
 
 Ο ςίςλξπ ςξσ έογξσ είμαι:  
 « Υσςχοιακέπ εογαρίεπ ρςξ Δαρικό Υσςώοιξ  Καλαμπακίξσ για ςξ έςξπ 2017 ». 
 

  
11.1. Ποξϋπξλξγιρμόπ Δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ 
 

Ο ποξωπξλξγιρμϊπ δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ αμέουεςαι ρε 6.500,00 Δσοό και 
αμαλϋεςαι ρε: 

 
Δαπάμη Δογαριόμ 4.433,52 € 

 
Γεμικά ένξδα και Ότελξπ εογξλάβξσ (Γ.Δ.+Ο.Δ.) 798,03 € 
Αμαθεόοηρη 10,38€ 

                 Υϊοξπ Ποξρςιθέμεμηπ Ανίαπ (24%): 1.258,07 εσοό 
 

11.2.        Σόπξπ εκςέλερηπ ςξσ έογξσ  
 

 Οι εογαρίεπ θα εκςελερςξϋμ ρςξ Δημϊριξ Δαρικϊ Υσςόοιξ ςξσ Δαραουείξσ 

Δ ο ά μ α π  π ξ σ βοίρκεςαι ρςξ Καλαμπάκι   ςξσ Δήμξσ Δξνάςξσ 
 
11.3. Πεοιγοατή και ξσριώδη υαοακςηοιρςικά ςξσ έογξσ 

  
 Οι εογαρίεπ πξσ θα εκςελερςξϋμ είμαι ξι ενήπ: 
 

Α/Α ΔΙΔΟ ΔΡΓΑΙΑ 

1 
Διαμόοτχρη ποαριώμ με μ.μ. και 
εογάςεπ 

2 πξοά με εογάςεπ 

3 Υύςεσρη μξρυεσμάςχμ με εογάςεπ 

4 
Πλήοχρη πλαρςικώμ θηκώμ  με 
εογάςεπ 

5 Σξπξθέςηρη ρε πλαρςικέπ θήκεπ 

6 Πόςιρμα πλαρςικώμ θηκώμ με εογάςεπ 

7 
Βξςάμιρμα-αοαιώρειπ πλαρςικώμ 
θηκώμ με εογάςεπ 

8 κάλιρμα-βξςάμιρμα ρπξοείχμ 

9 Πόςιρμα με καςάκλιρη με εογάςεπ 
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10 Δναγχγή - ρσρκεσαρία δεμδοσλλίχμ 

 
Δπιρημαίμεςαι ϊςι, ςξ τσρικϊ και ξικξμξμικϊ αμςικείμεμξ ςχμ δημξποαςξϋμεμχμ έογχμ  δεμ 
ποέπει μα μεςαβάλλεςαι ξσριχδόπ καςά ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, καςά ςα ξοιζϊμεμα 
ρςημ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 132 Ν. 4412/2016. Δσμαςϊςηςα μεςαβξλήπ στίρςαςαι, μϊμξ σπϊ ςιπ 
ποξωπξθέρειπ ςχμ άοθοχμ 132 και 156 Ν. 4412/2016.  

Δπιςοέπεςαι η υοήρη ςχμ «επί έλαρρξμ» δαπαμόμ με ςξσπ ακϊλξσθξσπ ϊοξσπ και πεοιξοιρμξϋπ: 

 Δεμ ςοξπξπξιείςαι ςξ «βαρικϊ ρυέδιξ» ςηπ ποξκήοσνηπ, ξϋςε ξι ποξδιαγοατέπ ςξσ έογξσ, 
ϊπχπ πεοιγοάτξμςαι ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη, ξϋςε καςαογείςαι ξμάδα εογαριόμ ςηπ αουικήπ 
ρϋμβαρηπ.  

 Δεμ θίγεςαι η πληοϊςηςα, πξιϊςηςα και λειςξσογικϊςηςα ςξσ έογξσ.  

 Δεμ υοηριμξπξιείςαι για ςημ πληοχμή μέχμ εογαριόμ πξσ δεμ σπήουαμ ρςημ αουική 
ρϋμβαρη.  

 Δεμ σπεοβαίμει η δαπάμη ασςή, καςά ςξμ ςελικϊ εγκεκοιμέμξ Αμακεταλαιχςικϊ Πίμακα 
Δογαριόμ ςξσ έογξσ, πξρξρςϊ είκξρι ςξιπ εκαςϊ (20%) ςηπ ρσμβαςικήπ δαπάμηπ ξμάδαπ 
εογαριόμ ςξσ έογξσ ξϋςε, αθοξιρςικά, πξρξρςϊ δέκα ςξιπ εκαςϊ (10%) ςηπ δαπάμηπ ςηπ 
αουικήπ ανίαπ ρϋμβαρηπ υχοίπ Υ.Π.Α., αμαθεόοηρη ςιμόμ και αποϊβλεπςεπ δαπάμεπ. ςημ 
αθοξιρςική ασςή αμακεταλαίχρη λαμβάμξμςαι σπϊφη μϊμξ ξι μεςατξοέπ δαπάμηπ απϊ μία 
ξμάδα εογαριόμ ρε άλλη. 
Σα πξρά πξσ ενξικξμξμξϋμςαι, ετϊρξμ σπεοβαίμξσμ ςα αμχςέοχ ϊοια (20% ή και 10%), 
μειόμξσμ ιρϊπξρα ςη δαπάμη ςηπ ανίαπ ρϋμβαρηπ υχοίπ Υ.Π.Α., αμαθεχοήρειπ και 
αποϊβλεπςεπ δαπάμεπ. Για ςη υοήρη ςχμ «επί έλαρρξμ δαπαμόμ» απαιςείςαι ρε κάθε 
πεοίπςχρη η ρϋμτχμη γμόμη ςξσ Σευμικξϋ σμβξσλίξσ, ϋρςεοα απϊ ειρήγηρη ςξσ τξοέα 
σλξπξίηρηπ. 
Ο ποξωπξλξγιρμϊπ ςχμ έογχμ ρςα ξπξία εταομϊζεςαι η παοάγοατξπ ασςή αμαλϋεςαι ρε 
Ομάδεπ εογαριόμ, ξι ξπξίεπ ρσμςίθεμςαι απϊ εογαρίεπ πξσ σπάγξμςαι ρε εμιαία σπξρϋμξλα 
ςξσ ςευμικξϋ αμςικειμέμξσ ςχμ έογχμ, έυξσμ παοϊμξιξ ςοϊπξ καςαρκεσήπ και επιδέυξμςαι ςξ 
ίδιξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ ρςιπ ςιμέπ μξμάδαπ ςξσπ. Με απϊταρη ςξσ Τπξσογξϋ Τπξδξμόμ και 
Μεςατξοόμ, η ξπξία μεςά ςημ έκδξρή ςηπ θα έυει εταομξγή ρε ϊλα ςα χπ άμχ έογα, 
ποξρδιξοίζξμςαι ξι ξμάδεπ εογαριόμ αμά καςηγξοία έογχμ. 

 
Άοθοξ 12: Ποξθερμία εκςέλερηπ ςξσ έογξσ 
 
Η ρσμξλική ποξθερμία εκςέλερηπ ςξσ έογξσ, ξοίζεςαι ρε (4) ςέρρεοιπ  μήμεπ απϊ ςημ ημέοα 
σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ21.  
 
 
Άοθοξ 13: Διαδικαρία ρύμαφηπ ρύμβαρηπ - Όοξι σπξβξλήπ ποξρτξοώμ 
 
13.1 Η επιλξγή ςξσ Αμαδϊυξσ, θα γίμει ρϋμτχμα με ςημ «αμξικςή διαδικαρία» ςξσ 

άοθοξσ 27  και ςξσ άοθοξσ 117 «σμξπςικϊπ Διαγχμιρμϊπ» ςξσ Ν.4412/2016. 
  
13.2 Η ξικξμξμική ποξρτξοά ςχμ διαγχμιζξμέμχμ, θα ρσμςαυθεί και σπξβληθεί 

ρύμτχμα με ςα ξοιζόμεμα ρςξ άοθοξ 126 ςξσ μ. 4412/2016 «Μειξδξρία ρςξ 
πξρξρςό γεμικώμ ενόδχμ και ξτέλξσπ για εκςέλερη απξλξγιρςικώμ εογαριώμ»   

 
13.3  Κάθε ποξρτέοχμ μπξοεί μα σπξβάλει μϊμξ μία ποξρτξοά. 22 
  
13.4  Δεμ επιςοέπεςαι η σπξβξλή εμαλλακςικόμ ποξρτξοόμ.23 
 
13.5 Δε γίμξμςαι δεκςέπ ποξρτξοέπ για μέοξπ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ. 
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Άοθοξ 14: Κοιςήοιξ Αμάθερηπ 
 
Κοιςήοιξ για ςημ αμάθερη ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη 
ποξρτξοά μϊμξ βάρει ςιμήπ (υαμηλϊςεοη ςιμή) (Ποξρτξοά ρςξ πξρξρςϊ γεμικώμ ενόδχμ και 
ξτέλξσπ)  και ϊπχπ ειδικϊςεοα ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 126 ςξσ μ. 4412/2016. 
 

 
 
Άοθοξ 15: Δγγύηρη ρσμμεςξυήπ  
 
Δγγϋηρη ρσμμεςξυήπ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ δεμ απαιςείςαι (πεο. α, παο. 1 ςξσ αοθο. 
72 ςξσ Ν.4412/2016) 
 

  
Άοθοξ 16: Φξοήγηρη Ποξκαςαβξλήπ – Ρήςοα ποόρθεςηπ καςαβξλήπ (Ποιμ)24 
 
Δεμ  ποξβλέπεςαι η υξοήγηρη ποξκαςαβξλήπ ρςξμ Αμάδξυξ 

 
 
Άοθοξ 17: Δγγσήρειπ καλήπ εκςέλερηπ και λειςξσογίαπ ςξσ έογξσ  
 
17.1 Για ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ απαιςείςαι η παοξυή εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ, 

ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 72 παο. 1 β) ςξσ Ν.4412/2016, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ καθξοίζεςαι ρε 

πξρξρςϊ  5%  επί ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, υχοίπ Υ.Π.Α. και καςαςίθεςαι ποιμ ή καςά ςημ 

σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Η εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ καςαπίπςει ρςημ πεοίπςχρη παοάβαρηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ 

ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή ειδικϊςεοα ξοίζει. 

ε πεοίπςχρη ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καςά ςξ άοθοξ 132 Ν. 4412/2016, η ξπξία 

ρσμεπάγεςαι αϋνηρη ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, ξ αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα καςαθέρει 

ποιμ ςημ ςοξπξπξίηρη, ρσμπληοχμαςική εγγϋηρη ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 

5% επί ςξσ πξρξϋ ςηπ αϋνηρηπ υχοίπ ΥΠΑ. 

Η εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καλϋπςει ρσμξλικά και υχοίπ διακοίρειπ ςημ 

εταομξγή ϊλχμ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ και κάθε απαίςηρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ ή ςξσ 

κσοίξσ ςξσ έογξσ έμαμςι ςξσ αμαδϊυξσ. 

Η εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ καςαπίπςει σπέο ςξσ κσοίξσ ςξσ έογξσ, με αιςιξλξγημέμη 

απϊταρη ςξσ Ποξψρςαμέμξσ ςηπ Διεσθϋμξσραπ Τπηοερίαπ, ιδίχπ μεςά ςημ ξοιρςικξπξίηρη ςηπ 

έκπςχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ. Η έμρςαρη ςξσ αμαδϊυξσ καςά ςηπ απξτάρεχπ δεμ αμαρςέλλει ςημ 

είρποανη ςξσ πξρξϋ ςηπ εγγσήρεχπ. 

Οι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ καλήπ εκςέλερηπ πεοιλαμβάμξσμ κας‟ ελάυιρςξμ ςα ακϊλξσθα 
ρςξιυεία :  

 α) ςημ ημεοξμημία έκδξρηπ,  
 β) ςξμ εκδϊςη,  
 γ) ςξμ κϋοιξ ςξσ έογξσ ή ςξ τξοέα καςαρκεσήπ ςξσ 

έογξσ..................................  ποξπ ςξμ ξπξίξ απεσθϋμξμςαι,  
 δ) ςξμ αοιθμϊ ςηπ εγγϋηρηπ,  
 ε) ςξ πξρϊ πξσ καλϋπςει η εγγϋηρη,  
 ρς) ςημ πλήοη επχμσμία, ςξμ Α.Υ.Μ. και ςη διεϋθσμρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα 





16 

σπέο ςξσ ξπξίξσ εκδίδεςαι η εγγϋηρη (ρςημ πεοίπςχρη έμχρηπ αμαγοάτξμςαι ϊλα 
ςα παοαπάμχ για κάθε μέλξπ ςηπ έμχρηπ),  

 ζ) ςξσπ ϊοξσπ ϊςι: αα) η εγγϋηρη παοέυεςαι αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, ξ δε 
εκδϊςηπ παοαιςείςαι ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ διαιοέρεχπ και ςηπ διζήρεχπ, και ββ) 
ϊςι ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ασςήπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ 
εκάρςξςε ιρυϋξμ ςέλξπ υαοςξρήμξσ,  

 η) ςα ρςξιυεία ςηπ διακήοσνηπ (αοιθμϊπ, έςξπ, ςίςλξπ έογξσ ) και ςημ ημεοξμημία 
διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ,  

 θ) ςημ ημεοξμημία λήνηπ ή ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ,  
 ι) ςημ αμάληφη σπξυοέχρηπ απϊ ςξμ εκδϊςη ςηπ εγγϋηρηπ μα καςαβάλει ςξ πξρϊ 

ςηπ εγγϋηρηπ ξλικά ή μεοικά εμςϊπ πέμςε (5) ημεοόμ μεςά απϊ απλή έγγοατη 
ειδξπξίηρη εκείμξσ ποξπ ςξμ ξπξίξ απεσθϋμεςαι.  

(ςξ ρημείξ ασςϊ γίμεςαι παοαπξμπή ρςα ρυεςικά σπξδείγμαςα, ετϊρξμ σπάουξσμ) ςηπ 

παοξϋραπ και επιποϊρθεςα, ςξμ αοιθμϊ και ςξμ ςίςλξ ςηπ ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ  .  

17.2 Δγγύηρη καλήπ  λειςξσογίαπ ςξσ έογξσ  

 
Δεμ  ποξβλέπεςαι εγγϋηρη καλήπ λειςξσογίαπ  
 
Άοθοξ 17Α:  Έκδξρη εγγσηςικώμ 
 
17.Α.1. Οι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ ςχμ άοθοχμ  16 και 17 εκδίδξμςαι απϊ πιρςχςικά ιδοϋμαςα 
πξσ λειςξσογξϋμ μϊμιμα ρςα κοάςη- μέλη ςηπ Έμχρηπ ή ςξσ Δσοχπαψκξϋ Οικξμξμικξϋ Φόοξσ 
ή ρςα κοάςη-μέοη ςηπ Δ και έυξσμ, ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ, ςξ δικαίχμα 
ασςϊ. Μπξοξϋμ, επίρηπ, μα εκδίδξμςαι απϊ ςξ Δ.Σ.Α.Α. - Σ..Μ.Δ.Δ.Δ. ή μα παοέυξμςαι με 
γοαμμάςιξ ςξσ Σαμείξσ Παοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ με παοακαςάθερη ρε ασςϊ ςξσ 
αμςίρςξιυξσ υοημαςικξϋ πξρξϋ. Αμ ρσρςαθεί παοακαςαθήκη με γοαμμάςιξ παοακαςάθερηπ 
υοεξγοάτχμ ρςξ Σαμείξ Παοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ, ςα ςξκξμεοίδια ή μεοίρμαςα πξσ 
λήγξσμ καςά ςη διάοκεια ςηπ εγγϋηρηπ επιρςοέτξμςαι μεςά ςη λήνη ςξσπ ρςξμ σπέο ξσ η 
εγγϋηρη ξικξμξμικϊ τξοέα. 
 
17.Α.2 Οι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ εκδίδξμςαι κας‟ επιλξγή ςξσ αμαδϊυξσ απϊ έμα ή 

πεοιρρϊςεοξσπ εκδϊςεπ ςηπ παοαπάμχ παοαγοάτξσ, αμεναοςήςχπ ςξσ ϋφξσπ ςχμ.   

 

Άοθοξ 18: Ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοώμ 

 

Ωπ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ 25ξοίζεςαι η  13-7-2017, ημέοα  

Πέμπςη όοα λήνηπ ςηπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ ξοίζεςαι η 10:00 π.μ.  

 

Αμ, για λϊγξσπ αμχςέοαπ βίαπ, δεμ διεμεογηθεί η απξρτοάγιρη καςά ςημ ξοιρθείρα ημέοα ή αμ 

μέυοι ςη μέοα ασςή δεμ έυει σπξβληθεί καμία ποξρτξοά, η απξρτοάγιρη και η καςαληκςική 

ημεοξμημία αμςίρςξιυα μεςαςίθεμςαι ρε ξπξιαδήπξςε άλλη ημέοα, με απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ 

αουήπ. Η απϊταρη ασςή κξιμξπξιείςαι εγγοάτχπ, πέμςε (5) ςξσλάυιρςξμ εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ 

ςη μέα ημεοξμημία, ρε ϊρξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ έλαβαμ ςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ και 

αμαοςάςαι ρςξ ΚΗΜΔΗ και ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ετϊρξμ διαθέςει. Αμ και ρςη 

μέα ασςή ημεοξμημία δεμ καςαρςεί δσμαςή η απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ ή δεμ σπξβληθξϋμ 

ποξρτξοέπ, μπξοεί μα ξοιρθεί και μέα ημεοξμημία, εταομξζξμέμχμ καςά ςα λξιπά ςχμ 

διαςάνεχμ ςχμ δϋξ ποξηγξϋμεμχμ εδατίχμ.  
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Άοθοξ 19: Φοόμξπ ιρυύξπ ποξρτξοώμ 

Κάθε σπξβαλλϊμεμη ποξρτξοά δερμεϋει ςξμ ρσμμεςέυξμςα ρςξμ διαγχμιρμϊ καςά ςη διάςανη ςξσ 

άοθοξσ 97 ςξσ Ν. 4412/2016, για διάρςημα (6) ένι μημόμ26, απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ 

ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ. 

 

Άοθοξ 20: Δημξριόςηςα - Δαπάμεπ δημξρίεσρηπ 

   

Διακήοσνη  ασςήπ θα αμαοςηθεί ρςξ Κ.Η.Μ.ΔΗ., ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ121 ςξσ 
Ν.4412/16, λαμβάμξμςαπ μξμαδικϊ αοιθμϊ διαδικςσακήπ αμάοςηρηπ Μηςοόξσ (Α.Δ.Α.Μ) και 
πεοίληφη Διακήοσνηπ  ρςξ Διαδίκςσξ ρςξ ποϊγοαμμα «Διαϋγεια», λαμβάμξμςαπ μξμαδικϊ αοιθμϊ 
διαδικςσακήπ αμάοςηρηπ (Α.Δ.Α) καθόπ και με αμάοςηρη ςηπ παοξϋραπ και πεοίληφη ασςήπ, 
ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ, μέρχ ςηπ Δ/μρηπ 
Πληοξτξοικήπ και Δπικξιμχμιόμ μαζί με ςα ςεϋυη δημξποάςηρηπ ποξπ δημξριξπξίηρη ςξσ 
Διαγχμιρμξϋ. 
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ΚΔΥΑΛΑΙΟ Γ΄ 
 
Η ρϋμβαρη αμαςίθεςαι βάρει ςξσ κοιςηοίξσ ςξσ άοθοξσ 14 ςηπ παοξϋραπ, ρε ποξρτέοξμςα ξ 
ξπξίξπ δεμ απξκλείεςαι απϊ ςη ρσμμεςξυή βάρει ςηπ παο. Α ςξσ άοθοξσ 22 ςηπ παοξϋραπ και 
πληοξί ςα κοιςήοια επιλξγήπ ςχμ παο. Β, Γ, Δ και Δ ςξσ άοθοξσ 22 ςηπ παοξϋραπ. 
 
Άοθοξ 21: Δικαιξύμεμξι ρσμμεςξυήπ ρςη διαδικαρία ρύμαφηπ ρύμβαρηπ  
  

21. 1 Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ έυξσμ Υσρικά ή μξμικά ποϊρχπα ή εμόρειπ ασςόμ πξσ : 
 
α. Δίμαι εγγεγοαμμέμεπ ρςξ Μηςοόξ Δογξληπςικόμ Δπιυειοήρεχμ (Μ.Δ.ΔΠ.) πξσ ςηοείςαι ρςη 
Γ.Γ.Δ.Δ. ςξσ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΔΙ., ετϊρξμ αμήκξσμ ρςημ Α1 ή ρε αμόςεοη  (εμςϊπ και εκςϊπ μξμξϋ) ςάνη 
για έογα καςηγξοίαπ ΠΡΑΙΝΟΤ, ρςελευχμέμεπ με Δαρξλϊγξσπ ή Σευμξλϊγξσπ Δαρξπϊμξσπ πξσ 
είμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ Μ.Δ.Κ. ρϋμτχμα με ςξ άοθ.7 παο.3 ςξσ Π.Δ. 146/88.  
β. Δίμαι Δογξλήπςεπ καςϊυχμ ειδικξϋ πςσυίξσ Δημξρίχμ Δαρξςευμικόμ Έογχμ (Δ.Δ.Δ.Δ.) ςηπ Α΄ ή 
Β΄ ςάνηπ (άοθοξ 16-20 ςξσ Π.Δ. 437/81) και  
γ. Πξσ είμαι εγκαςερςημέμεπ : 
1) ρε κοάςξπ-μέλξπ ςηπ Έμχρηπ, 
2) ρε κοάςξπ-μέλξπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Οικξμξμικξϋ Φόοξσ (Δ.Ο.Φ.), 
3) ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ έυξσμ σπξγοάφει και κσοόρει ςη Δ, ρςξ βαθμϊ πξσ η σπϊ αμάθερη 
δημϊρια ρϋμβαρη καλϋπςεςαι απϊ ςα Παοαοςήμαςα 1, 2, 4 και 5 και ςιπ γεμικέπ ρημειόρειπ ςξσ 
ρυεςικξϋ με ςημ Έμχρη Ποξραοςήμαςξπ I ςηπ χπ άμχ σμτχμίαπ, καθόπ και ρε  
4) ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ πεοίπςχρη γ΄ ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ και έυξσμ 
ρσμάφει διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε θέμαςα διαδικαριόμ αμάθερηπ 
δημξρίχμ ρσμβάρεχμ. 
 
21.2 Οικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμμεςέυει είςε μεμξμχμέμα είςε χπ μέλξπ έμχρηπ.1, 
 
21.3 Οι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ρσμμεςέυξσμ σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςχμ παο. 2, 3 και 4 ςξσ 
άοθοξσ 19 και ςχμ παο. 1 (ε)  και 3 (β)ςξσ άοθοξσ 76  ςξσ μ. 4412/2016.  
Δεμ απαιςείςαι απϊ ςιπ εμ λϊγχ εμόρειπ μα πεοιβληθξϋμ ρσγκεκοιμέμη μξμική μξοτή για ςημ 
σπξβξλή ποξρτξοάπ. ε πεοίπςχρη πξσ η έμχρη αμαδειυθεί αμάδξυξπ η μξμική ςηπ μξοτή 
ποέπει μα είμαι ςέςξια πξσ μα εναρταλίζεςαι η ϋπαονη εμϊπ και μξμαδικξϋ τξοξλξγικξϋ μηςοόξσ 
για ςημ έμχρη (πυ κξιμξποανία). 
 
Άοθοξ 22: Κοιςήοια πξιξςικήπ επιλξγήπ 27 
 

Οι μεμξμχμέμξι ποξρτέοξμςεπ ποέπει μα ικαμξπξιξϋμ ϊλα ςα κοιςήοια πξιξςικήπ επιλξγήπ. ςημ 

πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, η πλήοχρη ςχμ απαιςήρεχμ ςξσ άοθοξσ 22 Α και Β 

ποέπει μα ικαμξπξιείςαι απϊ κάθε μέλξπ ςηπ έμχρηπ.  

22.Α. Λόγξι απξκλειρμξύ 

Κάθε ποξρτέοχμ απξκλείεςαι απϊ ςη ρσμμεςξυή ρε διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, ετϊρξμ 

ρσμςοέυει ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ (αμ ποϊκειςαι για μεμξμχμέμξ τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ) ή ρε έμα 

απϊ ςα μέλη ςξσ (αμ ποϊκειςαι πεοί έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ) έμαπ απϊ ςξσπ λϊγξσπ ςχμ 

παοακάςχ πεοιπςόρεχμ: 

22.A.1. Όςαμ σπάουει ειπ βάοξπ ςξσ ςελερίδικη καςαδικαρςική απϊταρη για έμαμ απϊ ςξσπ 

ακϊλξσθξσπ λϊγξσπ: 

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

πλαίριξ 
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2008/841/ΔΔΤ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 24ηπ Οκςχβοίξσ 2008, για ςημ καςαπξλέμηρη ςξσ 

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

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

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

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

2003/568/ΔΔΤ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 22απ Ιξσλίξσ 2003, για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ δχοξδξκίαπ 

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

μξμξθερία ή ρςξ εθμικϊ δίκαιξ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, 

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

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

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

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

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

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

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

ασςήπ, 

ε) μξμιμξπξίηρη ερόδχμ από παοάμξμεπ δοαρςηοιόςηςεπ ή υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ, 

ϊπχπ ασςέπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 1 ςηπ Οδηγίαπ 2005/60/ΔΚ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ και 

ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 26ηπ Οκςχβοίξσ 2005, ρυεςικά με ςημ ποϊληφη ςηπ υοηριμξπξίηρηπ ςξσ 

υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςήμαςξπ για ςη μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ και 

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

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

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

Οδηγίαπ 2011/36/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 5ηπ Αποιλίξσ 2011, 

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

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

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

μ. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

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

ςελερίδικη καςαδικαρςική απϊταρη είμαι μέλξπ ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ 

ξογάμξσ ςξσ εμ λϊγχ ξικξμξμικξϋ τξοέα ή έυει ενξσρία εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή 

ελέγυξσ ρε ασςϊ. 

ςιπ πεοιπςόρειπ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Π.Δ.), ποξρχπικόμ εςαιοειόμ ( Ο.Δ. Δ.Δ.) 

και Ιδιχςικόμ Κεταλαιξσυικόμ Δςαιοειόμ ( Ι.Κ.Δ ), η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ, 

ατξοά κας‟ ελάυιρςξμ ςξσπ διαυειοιρςέπ. 

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

κας‟ ελάυιρςξμ ςξμ Διεσθϋμξμςα ϋμβξσλξ, καθόπ και ϊλα ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ. 

22.A.2 Όςαμ ξ  ποξρτέοχμ έυει αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή 

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

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

εγκαςερςημέμξπ ή ςημ εθμική μξμξθερία ή/και η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα απξδείνει με ςα 

καςάλληλα μέρα ϊςι ξ ποξρτέοχμ έυει αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοά ςημ καςαβξλή 

τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ. 

Αμ ξ ποξρτέοχμ είμαι Έλλημαπ πξλίςηπ ή έυει ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςημ Δλλάδα, ξι 
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σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ καλϋπςξσμ, ςϊρξ ςημ κϋοια, 

ϊρξ και ςημ επικξσοική αρτάλιρη. 

Δεμ απξκλείεςαι ξ ποξρτέοχμ, ϊςαμ έυει εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ, είςε καςαβάλλξμςαπ 

ςξσπ τϊοξσπ ή ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ πξσ ξτείλει, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ, καςά 

πεοίπςχρη, ςχμ δεδξσλεσμέμχμ ςϊκχμ ή ςχμ ποξρςίμχμ, είςε σπαγϊμεμξπ ρε δερμεσςικϊ 

διακαμξμιρμϊ για ςημ καςαβξλή ςξσπ. 

 

22.A.3   Κας‟εναίοερη, ϊςαμ ξ απξκλειρμϊπ είμαι ρατόπ δσραμάλξγξπ, ιδίχπ ϊςαμ μϊμξ μικοά 

πξρά ςχμ τϊοχμ ή ςχμ ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ δεμ έυξσμ καςαβληθεί ή ϊςαμ ξ 

ποξρτέοχμ εμημεοόθηκε ρυεςικά με ςξ ακοιβέπ πξρϊ πξσ ξτείλεςαι λϊγχ αθέςηρηπ ςχμ 

σπξυοεόρεόμ ςξσ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ ρε 

υοϊμξ καςά ςξμ ξπξίξ δεμ είυε ςη δσμαςϊςηςα μα λάβει μέςοα, ρϋμτχμα με ςξ ςελεσςαίξ εδάτιξ 

ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 73 μ. 4412/2016, ποιμ απϊ ςημ εκπμξή ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ 

ποξρτξοάπ ςξσ άοθοξσ 18 ςηπ παοξϋραπ, δεμ εταομϊζεςαι 28η παοάγοατξπ 22.Α.2.  

22.Α.4. Απξκλείεςαι από ςη ρσμμεςξυή ρςη διαδικαρία ρύμαφηπ δημόριαπ ρύμβαρηπ 

(διαγχμιρμό), ποξρτέοχμ ρε ξπξιαδήπξςε από ςιπ ακόλξσθεπ καςαρςάρειπ:29 

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

4412/2016,                    

(β) εάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ςελεί σπϊ πςόυεσρη ή έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ ή 

ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή ςελεί σπϊ αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή 

έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή έυει αμαρςείλει ςιπ επιυειοημαςικέπ ςξσ 

δοαρςηοιϊςηςεπ ή εάμ βοίρκεςαι ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη ποξκϋπςξσρα απϊ 

παοϊμξια διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ. Η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα 

μημ απξκλείει έμαμ ξικξμξμικϊ τξοέα, ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρε μια εκ ςχμ καςαρςάρεχμ πξσ 

αματέοξμςαι ρςημ παοαπάμχ πεοίπςχρη, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι η αμαθέςξσρα αουή έυει 

απξδείνει ϊςι ξ εμ λϊγχ τξοέαπ είμαι ρε θέρη μα εκςελέρει ςη ρϋμβαρη, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ 

ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ και ςα μέςοα για ςη ρσμέυιρη ςηπ επιυειοημαςικήπ ςξσ λειςξσογίαπ (παο. 5 

άοθοξσ 73 ςξσ μ. 4412/2016),  

(γ) σπάουξσμ επαοκόπ εϋλξγεπ εμδείνειπ πξσ ξδηγξϋμ ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ 

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

αμςαγχμιρμξϋ, 

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

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

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

ξικξμξμικόμ τξοέχμ καςά ςημ ποξεςξιμαρία ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, καςά ςα 

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

παοεμβαςικά, μέρα, 

(ρς) εάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει επιδείνει ρξβαοή ή επαμαλαμβαμϊμεμη πλημμέλεια καςά ςημ 

εκςέλερη ξσριόδξσπ απαίςηρηπ ρςξ πλαίριξ ποξηγξϋμεμηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ, ποξηγξϋμεμηπ 

ρϋμβαρηπ με αμαθέςξμςα τξοέα ή ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ παοαυόοηρηπ πξσ είυε χπ 

απξςέλερμα ςημ ποϊχοη καςαγγελία ςηπ ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ, απξζημιόρειπ ή άλλεπ 

παοϊμξιεπ κσοόρειπ,  

(ζ) εάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει κοιθεί έμξυξπ ρξβαοόμ φεσδόμ δηλόρεχμ καςά ςημ παοξυή 

ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ ενακοίβχρη ςηπ απξσρίαπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ή 

ςημ πλήοχρη ςχμ κοιςηοίχμ επιλξγήπ, έυει απξκοϋφει ςιπ πληοξτξοίεπ ασςέπ ή δεμ είμαι ρε θέρη 
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μα ποξρκξμίρει ςα δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξϋμςαι κας‟ εταομξγή ςξσ άοθοξσ 23 ςηπ 

παοξϋραπ,  

(η) εάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ επιυείοηρε μα επηοεάρει με αθέμιςξ ςοϊπξ ςη διαδικαρία λήφηπ 

απξτάρεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, μα απξκςήρει εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυεςαι μα 

ςξσ απξτέοξσμ αθέμιςξ πλεξμέκςημα ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ή μα παοάρυει εν 

αμελείαπ παοαπλαμηςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυεςαι μα επηοεάρξσμ ξσριχδόπ ςιπ απξτάρειπ 

πξσ ατξοξϋμ ςξμ απξκλειρμϊ, ςημ επιλξγή ή ςημ αμάθερη, 

(θ) εάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει διαποάνει ρξβαοϊ επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα, ςξ ξπξίξ θέςει 

ρε αμτιβξλία ςημ ακεοαιϊςηςά ςξσ. 

22.Α.5.  Απξκλείεςαι απϊ ςη ρσμμεςξυή ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ 

(διαγχμιρμϊ), ξικξμξμικϊπ τξοέαπ εάμ ρσμςοέυξσμ ξι ποξωπξθέρειπ εταομξγήπ ςηπ παο. 4 ςξσ 

άοθοξσ 8 ςξσ μ. 3310/2005 (εθμικόπ λόγξπ απξκλειρμξύ) 30 

22.Α.6. Η αμαθέςξσρα αουή απξκλείει ξικξμξμικϊ τξοέα ρε ξπξιξδήπξςε υοξμικϊ ρημείξ καςά ςη 

διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, ϊςαμ απξδεικμϋεςαι ϊςι ασςϊπ βοίρκεςαι λϊγχ 

ποάνεχμ ή παοαλείφεχμ ασςξϋ είςε ποιμ είςε καςά ςη διαδικαρία, ρε μία απϊ ςιπ πεοιπςόρειπ 

ςχμ ποξηγξϋμεμχμ παοαγοάτχμ.  

22.Α.7. Οικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ εμπίπςει ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςιπ 

παοαγοάτξσπ 1 και 4 31μπξοεί μα ποξρκξμίζει ρςξιυεία ποξκειμέμξσ μα απξδείνει ϊςι ςα μέςοα 

πξσ έλαβε επαοκξϋμ για μα απξδείνξσμ ςημ ανιξπιρςία ςξσ, παοϊςι ρσμςοέυει ξ ρυεςικϊπ λϊγξπ 

απξκλειρμξϋ. Δάμ ςα ρςξιυεία κοιθξϋμ επαοκή, ξ εμ λϊγχ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ απξκλείεςαι 

απϊ ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ. Σα μέςοα πξσ λαμβάμξμςαι απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ 

ανιξλξγξϋμςαι ρε ρσμάοςηρη με ςη ρξβαοϊςηςα και ςιπ ιδιαίςεοεπ πεοιρςάρειπ ςξσ πξιμικξϋ 

αδικήμαςξπ ή ςξσ παοαπςόμαςξπ. Αμ ςα μέςοα κοιθξϋμ αμεπαοκή, γμχρςξπξιείςαι ρςξμ 

ξικξμξμικϊ τξοέα ςξ ρκεπςικϊ ςηπ απϊταρηπ ασςήπ. Οικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ έυει απξκλειρςεί, 

με ςελερίδικη απϊταρη, απϊ ςη ρσμμεςξυή ρε διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ή αμάθερηπ 

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

απξκλειρμξϋ πξσ ξοίζεςαι ρςημ εμ λϊγχ απϊταρη ρςξ κοάςξπ - μέλξπ ρςξ ξπξίξ ιρυϋει η 

απϊταρη. 

22.Α.8. Η απϊταρη για ςημ διαπίρςχρη ςηπ επάοκειαπ ή μη ςχμ επαμξοθχςικόμ μέςοχμ καςά 

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

73 ςξσ μ. 4412/2016. 

22.Α.9. Οικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ ςξσ έυει επιβληθεί, με ςημ κξιμή σπξσογική απϊταρη ςξσ 

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

παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ (διαγχμιρμϊ). 

 Κοιςήοια επιλξγήπ (22.Β – 22.Δ) 

22.Β. Καςαλληλόςηςα για ςημ άρκηρη ςηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιόςηςαπ 

Όρξμ ατξοά ςημ καςαλληλϊςηςα για ςημ άρκηρη ςηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ, απαιςείςαι  

ξι ξικξμξμικξί τξοείπ μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ ρυεςικϊ επαγγελμαςικϊ μηςοόξ πξσ ςηοείςαι 

ρςξ κοάςξπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ. Διδικά ξι ποξρτέοξμςεπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα 

απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ Μηςοόξ Δογξληπςικόμ Δπιυειοήρεχμ (Μ.Δ.ΔΠ.) ή μα είμαι 

κάςξυξι Διδικξϋ Πςσυίξσ Δογξλήπςξσ Δημξρίχμ Δαρξςευμικόμ Έογχμ, ρςημ καςηγξοία/-ιεπ 

έογξσ ςξσ άοθοξσ 21 ςηπ παοξϋραπ. Οι ποξρτέοξμςεπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρε κοάςξπ 

μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρςα Μηςοόα ςξσ παοαοςήμαςξπ 

ΦΙ ςξσ Ποξραοςήμαςξπ Α ςξσ μ. 4412/2016. 

22.Γ. Οικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια 
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Να μημ έυει αμεκςέλερςξ σπϊλξιπξ εογξλαβικόμ ρσμβάρεχμ αμόςεοξ απϊ ασςϊ πξσ ξοίζεςαι 

ρςημ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 20 ςξσ Ν.3669/2008. 

22.Δ. Σευμική και επαγγελμαςική ικαμόςηςα 

Να έυει εμπειοία ρςημ εκςέλερη παοϊμξιχμ έογχμ, όρςε μα εκςελέρει ςη ρϋμβαρη εγκαίοχπ και 

ρε καςάλληλξ επίπεδξ πξιϊςηςαπ. 

 

22.Σ. ςήοινη ρςιπ ικαμόςηςεπ άλλχμ τξοέχμ (Δάμεια εμπειοία) 

Η εκςέλερη ςχμ εογαριόμ γίμεςαι απξκλειρςικά απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα.  

Άοθοξ 23: Απξδεικςικά μέρα πξιξςικήπ επιλξγήπ 
 

23.1 Καςά ςημ σπξβξλή ποξρτξοόμ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ σπξβάλλξσμ ςξ Σσπξπξιημέμξ Έμςσπξ 
Τπεϋθσμηπ Δήλχρηπ (ΣΔΤΔ) ςξσ άοθοξσ 79  παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016, ςξ ξπξίξ απξςελεί 
εμημεοχμέμη σπεϋθσμη δήλχρη, με ςιπ ρσμέπειεπ ςξσ μ. 1599/1986 (Α΄75), χπ ποξκαςαοκςική 
απόδεινη ποξπ αμςικαςάρςαρη ςχμ πιρςξπξιηςικόμ πξσ εκδίδξσμ δημϊριεπ αουέπ ή ςοίςα μέοη, 
επιβεβαιόμξμςαπ ϊςι ξ εμ λϊγχ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ πληοξί ςιπ ακϊλξσθεπ ποξωπξθέρειπ: 
α) δεμ βοίρκεςαι ρε μία απϊ ςιπ καςαρςάρειπ ςξσ άοθοξσ 22 Α ςηπ παοξϋραπ, 
β) πληοξί ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ ςα ξπξία έυξσμ καθξοιρςεί, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 22 Β-Δ 
ςηπ παοξϋραπ. 
 
ε ξπξιξδήπξςε υοξμικϊ ρημείξ καςά ςη διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ, μπξοεί μα ζηςηθεί απϊ ςξσπ 
ποξρτέοξμςεπ μα σπξβάλλξσμ ϊλα ή ξοιρμέμα δικαιξλξγηςικά ςηπ επϊμεμηπ παοαγοάτξσ, ϊςαμ 
ασςϊ απαιςείςαι για ςημ ξοθή διεναγχγή ςηπ διαδικαρίαπ. 

 
ςημ πεοίπςχρη σπξβξλήπ ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςξ Σσπξπξιημέμξ 
Έμςσπξ Τπεϋθσμηπ Δήλχρηπ (ΣΔΤΔ) σπξβάλλεςαι υχοιρςά απϊ κάθε μέλξπ ςηπ έμχρηπ.  

 
ςημ πεοίπςχρη πξσ ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρςηοίζεςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ εμϊπ ή 
πεοιρρϊςεοχμ τξοέχμ σπξβάλλει μαζί με ςξ δικϊ ςξσ, ςo Σσπξπξιημέμξ Έμςσπξ Τπεϋθσμηπ 
Δήλχρηπ (ΣΔΤΔ),  για κάθε τξοέα ρςιπ ικαμϊςηςεπ ςξσ ξπξίξσ ρςηοίζεςαι. 
 
 
 
 
23. 2 . Δικαιξλξγηςικά  (Απξδεικςικά μέρα) 
 
Σξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ και ξι ϊοξι και ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ, ϊπχπ ξοίρςηκαμ ρςα άοθοα 
21 και 22 ςηπ παοξϋραπ, κοίμξμςαι καςά ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ, καςά ςημ σπξβξλή ςχμ 
δικαιξλξγηςικόμ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 4.2 (α) και καςά ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με 
ςξ άοθοξ 4.2 (β) ςηπ παοξϋραπ. Αμ ρςιπ ειδικέπ διαςάνειπ πξσ διέπξσμ ςημ έκδξρή ςξσπ, δεμ 
ποξβλέπεςαι υοϊμξπ ιρυϋξπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ, θεχοξϋμςαι έγκσοα ετϊρξμ τέοξσμ 
ημεοξμημία έκδξρηπ εμςϊπ  (6) ένι μημόμ πξσ ποξηγξϋμςαι ςηπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ςχμ 
δικαιξλξγηςικόμ ςηπ ποϊρκληρηπ. Οι έμξοκεπ βεβαιόρειπ πξσ ςσυϊμ ποξρκξμίζξμςαι για 
αμαπλήοχρη δικαιξλξγηςικόμ, ποέπει επίρηπ μα τέοξσμ ημεοξμημία εμςϊπ  (1) εμϊπ μημϊπ  πξσ 
ποξηγξϋμςαι ςηπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςηπ ποϊρκληρηπ.32 
 
ςημ πεοίπςχρη πξσ ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ή έμχρη ασςόμ ρςηοίζεςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ 
άλλχμ τξοέχμ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 22.Σ ςηπ παοξϋραπ, ξι τξοείπ ρςημ ικαμϊςηςα ςχμ 
ξπξίχμ ρςηοίζεςαι ξ ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ή έμχρη ασςόμ, σπξυοεξϋμςαι ρςημ 
σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ απξδεικμϋξσμ ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι απξκλειρμξϋ ςξσ 
άοθοξσ 22 Α ςηπ παοξϋραπ και ϊςι πληοξϋμ ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ καςά πεοίπςχρη 
(άοθοξσ 22 Β – Δ). 
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Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι μα αμςικαςαρςήρει έμαμ τξοέα ρςημ ικαμϊςηςα ςξσ ξπξίξσ 
ρςηοίζεςαι, ετϊρξμ ξ ςελεσςαίξπ δεμ πληοξί ςξ ρυεςικϊ κοιςήοιξ επιλξγήπ ή για ςξμ ξπξίξ 
ρσμςοέυξσμ λϊγξι απξκλειρμξϋ ςχμ παοαγοάτχμ 1, 2 και 4 ςξσ άοθοξσ 22 Α.  

 
Οι ξικξμξμικξί τξοείπ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα σπξβάλλξσμ δικαιξλξγηςικά ή άλλα απξδεικςικά 
ρςξιυεία, αμ και ρςξ μέςοξ πξσ η αμαθέςξσρα αουή έυει ςη δσμαςϊςηςα μα λαμβάμει ςα 
πιρςξπξιηςικά ή ςιπ ρσματείπ πληοξτξοίεπ απεσθείαπ μέρχ ποϊρβαρηπ ρε εθμική βάρη 
δεδξμέμχμ ρε ξπξιξδήπξςε κοάςξπ - μέλξπ ςηπ Έμχρηπ, η ξπξία διαςίθεςαι δχοεάμ, ϊπχπ εθμικϊ 
μηςοόξ ρσμβάρεχμ, εικξμικϊ τάκελξ επιυείοηρηπ, ηλεκςοξμικϊ ρϋρςημα απξθήκεσρηπ 
εγγοάτχμ ή ρϋρςημα ποξεπιλξγήπ. Η δήλχρη για ςημ ποϊρβαρη ρε εθμική βάρη δεδξμέμχμ 
εμπεοιέυεςαι ρςξ Σσπξπξιημέμξ Έμςσπξ Τπεϋθσμηπ Δήλχρηπ (ΣΔΤΔ). 
 
Οι ξικξμξμικξί τξοείπ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα σπξβάλξσμ δικαιξλξγηςικά, ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή 
πξσ έυει αμαθέρει ςη ρϋμβαρη διαθέςει ήδη ςα δικαιξλξγηςικά ασςά. 

 
23.3 Δικαιξλξγηςικά μη ρσμδοξμήπ λόγχμ απξκλειρμξύ ςξσ άοθοξσ 22 Α.   

 

Για ςημ απϊδεινη ςηπ μη ρσμδοξμήπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςξσ άοθοξσ 22Α ξι ξικξμξμικξί 
τξοείπ ποξρκξμιζξσμ αμςίρςξιυα ςα παοακάςχ δικαιξλξγηςικά:  

(α) για ςημ παοάγοατξ Α.1 ςξσ άοθοξσ 22 ςηπ παοξύραπ: απϊρπαρμα ςξσ πξιμικξϋ μηςοόξσ ή, 
ελλείφει ασςξϋ, ιρξδϋμαμξσ εγγοάτξσ πξσ εκδίδεςαι απϊ αομϊδια δικαρςική ή διξικηςική αουή 
ςξσ κοάςξσπ-μέλξσπ ή ςηπ υόοαπ καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ εμ λϊγχ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, απϊ ςξ ξπξίξ ποξκϋπςει ϊςι πληοξϋμςαι ασςέπ ξι ποξωπξθέρειπ. Η 
σπξυοέχρη ποξρκϊμιρηπ ςξσ χπ άμχ απξρπάρμαςξπ ατξοά και ςα ποϊρχπα ςχμ ςελεσςαίχμ δϋξ 
εδατίχμ  ςηπ παοαγοάτξσ Α.1 ςξσ άοθοξσ 22. 

 

(β) για ςημ παοάγοατξ Α.2 ςξσ άοθοξσ 22: πιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ ςημ αομϊδια αουή 
ςξσ ξικείξσ κοάςξσπ - μέλξσπ ή υόοαπ, πεοί ςξσ ϊςι έυξσμ εκπληοχθεί ξι σπξυοεόρειπ ςξσ 
ξικξμξμικξϋ τξοέα, ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ (τξοξλξγική εμημεοϊςηςα) και ρςημ 
καςαβξλή ςχμ ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ (αρταλιρςική εμημεοϊςηςα)33 ρϋμτχμα με ςημ 
ιρυϋξσρα μξμξθερία ςξσ κοάςξσπ εγκαςάρςαρηπ ή ςημ ελλημική μξμξθερία αμςίρςξιυα.  

Για ςξσπ ποξρτέοξμςεπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ή εκςελξϋμ έογα ρςημ Δλλάδα ςα ρυεςικά 
δικαιξλξγηςικά πξσ σπξβάλλξμςαι είμαι  

- τξοξλξγική εμημεοϊςηςα πξσ εκδίδεςαι απϊ ςξ Τπξσογείξ Οικξμξμικόμ (αομϊδια Δ.Ο.Τ) 
για ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα και για ςιπ κξιμξποανίεπ ρςιπ ξπξίεπ ρσμμεςέυει για ςα δημϊρια 
έογα πξσ είμαι ρε ενέλινη. Οι αλλξδαπξί ποξρτέοξμςεπ θα σπξβάλλξσμ σπεϋθσμη δήλχρη 
πεοί ςξσ ϊςι δεμ έυξσμ σπξυοέχρη καςαβξλήπ τϊοχμ ρςημ Δλλάδα. ε πεοίπςχρη πξσ 
έυξσμ ςέςξια σπξυοέχρη θα σπξβάλλξσμ ρυεςικϊ απξδεικςικϊ ςηπ ξικείαπ Δ.Ο.Τ. 

- αρταλιρςική εμημεοϊςηςα πξσ εκδίδεςαι απϊ ςξμ αομϊδιξ αρταλιρςικϊ τξοέα. Η 
αρταλιρςική εμημεοϊςηςα καλϋπςει ςιπ αρταλιρςικέπ σπξυοεόρειπ ςξσ ποξρτέοξμςξπ 
ξικξμξμικξϋ τξοέα α) χπ τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ για ςξ ποξρχπικϊ ςξσπ με ρυέρη 
εναοςημέμηπ εογαρίαπ, β) για έογα πξσ εκςελεί μϊμξπ ςξσ ή ρε κξιμξποανία καθόπ και γ)  
για ςα ρςελέυη ςξσ πξσ έυξσμ σπξυοέχρη αρτάλιρηπ ρςξ ΔΣΑΑ – ΣΜΔΔΔ.   Οι 
εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξί τξοείπ σπξβάλλξσμ απξδεικςικϊ αρταλιρςικήπ 
εμημεοϊςηςαπ (κϋοιαπ και επικξσοικήπ αρτάλιρηπ) για ςξ ποξρχπικϊ ςξσπ με ρυέρη 
εναοςημέμηπ εογαρίαπ (ΣΜΔΔΔ για ςξσπ αρταλιρμέμξσπ – μέλη ςξσ ΣΔΔ, ΙΚΑ για ςξ λξιπϊ 
ποξρχπικϊ). Δεμ γίμξμςαι απξδεκςά χπ απϊδεινη εμημεοϊςηςαπ ςηπ ποξρτέοξσραπ 
εςαιοίαπ, απξδεικςικά εμημεοϊςηςαπ για ςα ρςελέυη πξσ ρςελευόμξσμ ςξ πςσυίξ ςηπ 
εςαιοίαπ χπ εςαίοξι. Οι αλλξδαπξί ποξρτέοξμςεπ (τσρικά και μξμικά ποϊρχπα), πξσ δεμ 
σπξβάλξσμ ςα άμχ απξδεικςικά, σπξβάλλξσμ σπεϋθσμη δήλχρη πεοί ςξσ ϊςι δεμ 
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απαρυξλξϋμ ποξρχπικϊ, για ςξ ξπξίξ σπάουει σπξυοέχρη αρτάλιρηπ ρε ημεδαπξϋπ 
αρταλιρςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ. Αμ απαρυξλξϋμ ςέςξιξ ποξρχπικϊ, ποέπει μα σπξβάλλξσμ 
ρυεςικϊ απξδεικςικϊ αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ. . 

(γ) για ςημ παοάγοατξ Α.4(β) ςξσ άοθοξσ 22: πιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ ςημ αομϊδια 
αουή ςξσ ξικείξσ κοάςξσπ - μέλξσπ ή υόοαπ. Για ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ είμαι 
εγκαςαρςημέμξι ή εκςελξϋμ έογα ρςημ Δλλάδα ςξ πιρςξπξιηςικϊ ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ πςόυεσρη, 
παϋρη εογαριόμ, πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ, αμαγκαρςική διαυείοιρη, δεμ έυξσμ σπαυθεί ρε 
διαδικαρία ενσγίαμρηπ εκδίδεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ ποχςξδικείξ ςηπ έδοαπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα 
και ςξ πιρςξπξιηςικϊ ϊςι δεμ έυει ςεθεί σπϊ εκκαθάοιρη εκδίδεςαι απϊ ςξ ξικείξ ποχςξδικείξ για 
ςα μξμικά ποϊρχπα εκςϊπ Α.Δ. και απϊ ςξ Γ.Δ.ΜΗ. ή ςιπ Πεοιτεοειακέπ Δμϊςηςεπ για ςιπ Α.Δ.  
ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ ϊπχπ κάθε τξοά ιρυϋξσμ. Σα τσρικά ποϊρχπα δε τέοξσμ 
πιρςξπξιηςικϊ πεοί μη θέρηπ ρε εκκαθάοιρη.  

(δ) Αμ ςξ κοάςξπ-μέλξπ ή υόοα δεμ εκδίδει ςα σπϊ ςχμ πεο. (α), (β) και (γ) πιρςξπξιηςικά ή ϊπξσ 
ςα πιρςξπξιηςικά ασςά δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ σπϊ  1 και 2 και 4 (β) ςξσ άοθοξσ 22 
Α., ςξ έγγοατξ ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ μπξοεί μα αμςικαθίρςαςαι απϊ έμξοκη βεβαίχρη ή, ρςα κοάςη 
- μέλη ή ρςιπ υόοεπ ϊπξσ δεμ ποξβλέπεςαι έμξοκη βεβαίχρη, απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ 
εμδιατεοξμέμξσ εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, ρσμβξλαιξγοάτξσ ή 
αομϊδιξσ επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ ξογαμιρμξϋ ςξσ κοάςξσπ μέλξσπ ή ςηπ υόοαπ καςαγχγήπ 
ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ.  

ςημ πεοίπςχρη ασςή ξι αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ παοέυξσμ επίρημη δήλχρη ρςημ ξπξία 
αματέοεςαι ϊςι δεμ εκδίδξμςαι ςα πιρςξπξιηςικά ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ ή ϊςι ςα 
πιρςξπξιηςικά ασςά δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςα σπϊ 1 και 2 και 4 
(β) ςξσ άοθοξσ 22 Α ςηπ παοξϋραπ. 

Αμ διαπιρςχθεί με ξπξιξμδήπξςε ςοϊπξ ϊςι, ρςημ εμ λϊγχ υόοα εκδίδξμςαι ςα σπϊφη 
πιρςξπξιηςικά, η ποξρτξοά ςξσ διαγχμιζϊμεμξσ απξοοίπςεςαι.  

(ε) Για ςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ ςηπ παοαγοάτξσ Α.4 ςξσ άοθοξσ 22, σπξβάλλεςαι 
επικαιοξπξιημέμη σπεϋθσμη δήλχρη εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, 
ρσμβξλαιξγοάτξσ ή αομϊδιξσ επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ ξογαμιρμξϋ ςξσ κοάςξσπ – μέλξσπ ή 
ςηπ υόοαπ καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ ςξσ ποξρτέοξμςξπ ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ρςξ 
ποϊρχπϊ ςξσ ξι ξοιζϊμεμξι λϊγξι απξκλειρμξϋ.  

Διδικά για ςημ πεοίπςχρη θ ςηπ παοαγοάτξσ Α.4 ςξσ άοθοξσ 22, για ςιπ εογξληπςικέπ 
επιυειοήρειπ πξσ είμαι εγγεγοαμμέμεπ ρςξ Μ.Δ.ΔΠ. σπξβάλλξμςαι πιρςξπξιηςικά υξοηγξϋμεμα 
απϊ ςα αομϊδια επιμεληςήοια και τξοείπ (ΣΔΔ, ΓΔΩΣΔΔ, ΔΔΣΔΜ) απϊ ςα ξπξία απξδεικμϋεςαι ϊςι 
ςα ποϊρχπα με βεβαίχρη ςξσ Μ.Δ.Κ. πξσ ρςελευόμξσμ ςημ εογξληπςική επιυείοηρη, δεμ έυξσμ 
διαποάνει ρξβαοϊ επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα. 

(ρς) Δικαιξλξγηςικά ςηπ παο. Α.5 ςξσ Άοθοξσ 22 

Για ςημ απϊδεινη ςηπ μη ρσμδοξμήπ ςξσ λϊγξσ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ Α.5 ςξσ άοθοξσ 22  
σπξβάλλξμςαι, ετϊρξμ ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ είμαι αμόμσμη εςαιοία:  

Δικαιξλξγηςικά ξμξμαρςικξπξίηρηπ μεςξυώμ. [Δναιοξϋμςαι ςηπ σπξυοέχρηπ ασςήπ ξι εςαιοείεπ 
πξσ είμαι ειρηγμέμεπ ρςξ Φοημαςιρςήοιξ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ και σπξβάλλξσμ πεοί 
ςξϋςξσ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ςξσπ].  

- Πιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ αουήπ ςξσ κοάςξσπ ςηπ έδοαπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι ξι 
μεςξυέπ είμαι ξμξμαρςικέπ 

- Αμαλσςική καςάρςαρη με ςα ρςξιυεία ςχμ μεςϊυχμ ςηπ εςαιοείαπ και ςξμ αοιθμϊ ςχμ μεςξυόμ 
κάθε μεςϊυξσ (μεςξυξλϊγιξ), ϊπχπ ςα ρςξιυεία ασςά είμαι καςαυχοημέμα ρςξ βιβλίξ μεςϊυχμ ςηπ 
εςαιοείαπ, ςξ πξλϋ ςοιάμςα εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ.  

Διδικϊςεοα: 

α) Οι επιυειοήρειπ πξσ είμαι εγγεγοαμμέμεπ ρςξ Μ.Δ.ΔΠ., ποξρκξμίζξσμ μϊμξ ςημ αμαλσςική 
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καςάρςαρη με ςα ρςξιυεία ςχμ μεςϊυχμ ςηπ εςαιοείαπ και ςξμ αοιθμϊ ςχμ μεςξυόμ κάθε μεςϊυξσ 
(μεςξυξλϊγιξ), ϊπχπ ςα ρςξιυεία ασςά είμαι καςαυχοημέμα ρςξ βιβλίξ μεςϊυχμ ςηπ εςαιοείαπ, ςξ 
πξλϋ ςοιάμςα εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ καθόπ η απαίςηρη 
για ςημ σπξβξλή ςξσ πιρςξπξιηςικξϋ απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι ξι μεςξυέπ είμαι ξμξμαρςικέπ, 
καλϋπςεςαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 23.9 ςηπ παοξϋραπ. 

β) Οι αλλξδαπέπ αμώμσμεπ εςαιοίεπ, ετϊρξμ έυξσμ καςά ςξ δίκαιξ ςηπ έδοαπ ςξσπ ξμξμαρςικέπ 
μεςξυέπ, ποξρκξμίζξσμ :  

αα) Πιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ αουήπ ςξσ κοάςξσπ ςηπ έδοαπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι ξι 
μεςξυέπ είμαι ξμξμαρςικέπ.  

ββ) Αμαλσςική καςάρςαρη μεςϊυχμ, με αοιθμϊ ςχμ μεςξυόμ ςξσ κάθε μεςϊυξσ, ϊπχπ ςα 
ρςξιυεία ασςά είμαι καςαυχοημέμα ρςξ βιβλίξ μεςϊυχμ ςηπ εςαιοείαπ με ημεοξμημία ςξ πξλϋ 30 
εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ.  

γγ) Κάθε άλλξ ρςξιυείξ απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει η ξμξμαρςικξπξίηρη μέυοι τσρικξϋ 
ποξρόπξσ ςχμ μεςξυόμ, πξσ έυει ρσμςελερςεί ςιπ ςελεσςαίεπ 30 (ςοιάμςα) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ 
ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ.      

γ) Οι αλλξδαπέπ επιυειοήρειπ, πξσ δεμ έυξσμ καςά ςξ δίκαιξ ςηπ υόοαπ ρςημ ξπξία έυξσμ ςημ 
έδοα ςξσπ ξμξμαρςικέπ μεςξυέπ, σπξβάλλξσμ :  

αα) Βεβαίχρη πεοί μη σπξυοέχρηπ ξμξμαρςικξπξίηρηπ ςχμ μεςξυόμ απϊ αομϊδια αουή, 
ετϊρξμ σπάουει ρυεςική ποϊβλεφη, διατξοεςικά ποξρκξμίζεςαι σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ 
διαγχμιζϊμεμξσ. 

ββ) Έγκσοη και εμημεοχμέμη καςάρςαρη μεςϊυχμ πξσ καςέυξσμ ςξσλάυιρςξμ 1% ςχμ 
μεςξυόμ.  

γγ) Αμ δεμ ςηοείςαι ςέςξια καςάρςαρη, ποξρκξμίζεςαι ρυεςική καςάρςαρη μεςϊυχμ (με 1%), 
ρϋμτχμα με ςημ ςελεσςαία Γεμική σμέλεσρη, αμ ξι μέςξυξι ασςξί είμαι γμχρςξί ρςημ εςαιοεία.  

δδ) Αμ δεμ ποξρκξμιρθεί καςάρςαρη καςά ςα αμχςέοχ, η εςαιοεία αιςιξλξγεί ςξσπ λϊγξσπ 
πξσ ξι μέςξυξι ασςξί δεμ ςηπ είμαι γμχρςξί. Η αμαθέςξσρα αουή δεμ σπειρέουεςαι ρςημ κοίρη ςηπ 
χπ άμχ αιςιξλξγίαπ. Δϋμαςαι χρςϊρξ μα απξδείνει ςη δσμαςϊςηςα σπξβξλήπ ςηπ καςάρςαρηπ 
μεςϊυχμ και μϊμξ ρςημ πεοίπςχρη ασςή η εςαιοεία απξκλείεςαι απϊ ςημ παοξϋρα διαδικαρία. 

 

Για ςημ πεοίπςχρη ςξσ άοθοξσ 22.Α.9. ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, σπεϋθσμη δήλχρη εμόπιξμ 
αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, ρσμβξλαιξγοάτξσ ή αομϊδιξσ επαγγελμαςικξϋ ή 
εμπξοικξϋ ξογαμιρμξϋ ςξσ κοάςξσπ – μέλξσπ ή ςηπ υόοαπ καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ 
ςξσ ποξρτέοξμςξπ ϊςι δεμ έυει εκδξθεί ρε βάοξπ ςξσ απϊταρη απξκλειρμξϋ, ρϋμτχμα με ςξ 
άοθοξ 74 ςξσ μ. 4412/2016. 

 
23.4. Δικαιξλξγηςικά απόδεινηπ καςαλληλόςηςαπ για ςημ άρκηρη ςηπ επαγγελμαςικήπ 
δοαρςηοιόςηςαπ ςξσ άοθοξσ 22.Β 
 
(α) Όρξμ ατξοά ςημ καςαλληλϊςηςα για ςημ άρκηρη ςηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ, ξι 
ποξρτέοξμςεπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα σπξβάλλξσμ : 

(α1) Οι εγγεγοαμμέμξι ρςξ Μηςοόξ Δογξληπςικόμ Δπιυειοήρεχμ (Μ.Δ.Δ.Π.), βεβαίχρη εγγοατήπ 
ρςξ Μ.Δ.ΔΠ ρςημ Α1 ςάνη και άμχ, για έογα καςηγξοίαπ ΠΡΑΙΝΟΤ, ρςελευχμέμεπ απϊ 
δαρξλϊγξσπ ή ςευμξλϊγξσπ δαρξπϊμξσπ εγγεγοαμμέμξσπ ρςξ Μ.Δ.Κ. ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 7 
παο. 3 ςξσ Π.Δ. 146/88.  

(α2) Οι Δογξλήπςεπ Δημξρίχμ Δαρξςευμικόμ Έογχμ (Δ.Δ.Δ.Δ.), ποχςϊςσπξ πςσυίξ Δ.Δ.Δ.Δ. ςηπ 
Α΄ ή Β΄ ςάνηπ, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 16 και 17 ςξσ Π.Δ. 437/81.  

(β) Οι ποξρτέοξμςεπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι  ρε λξιπά κοάςη μέλη ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ 
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ποξρκξμίζξσμ ςιπ δηλόρειπ και πιρςξπξιηςικά πξσ πεοιγοάτξμςαι ρςξ Παοάοςημα XI ςξσ 
Ποξραοςήμαςξπ Α ςξσ μ. 4412/2016. 

 
(γ) Οι ποξρτέοξμςεπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρε κοάςξπ μέλξπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Οικξμξμικξϋ 
Φόοξσ (Δ.Ο.Φ) ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ έυξσμ σπξγοάφει και κσοόρει ςη Δ, ρςξ βαθμϊ πξσ η 
σπϊ αμάθερη δημϊρια ρϋμβαρη καλϋπςεςαι απϊ ςα Παοαοςήμαςα 1, 2, 4 και 5 και ςιπ γεμικέπ 
ρημειόρειπ ςξσ ρυεςικξϋ με ςημ Έμχρη Ποξραοςήμαςξπ I ςηπ χπ άμχ σμτχμίαπ, ή ρε ςοίςεπ 
υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ ποξηγξϋμεμη  πεοίπςχρη και έυξσμ ρσμάφει διμεοείπ ή 
πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε θέμαςα διαδικαριόμ αμάθερηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ,  
ποξρκξμίζξσμ πιρςξπξιηςικϊ αμςίρςξιυξσ επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ μηςοόξσ. ςημ πεοίπςχρη 
πξσ υόοα δεμ ςηοεί ςέςξιξ μηςοόξ, ςξ έγγοατξ ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ μπξοεί μα αμςικαθίρςαςαι 
απϊ έμξοκη βεβαίχρη ή, ρςα κοάςη - μέλη ή ρςιπ υόοεπ ϊπξσ δεμ ποξβλέπεςαι έμξοκη βεβαίχρη, 
απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ εμδιατεοξμέμξσ εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, 
ρσμβξλαιξγοάτξσ ή αομϊδιξσ επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ ξογαμιρμξϋ ςηπ υόοαπ καςαγχγήπ ή 
ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ϊςι δεμ ςηοείςαι ςέςξιξ μηςοόξ και 
ϊςι αρκεί ςη δοαρςηοιϊςηςα ςξσ άοθοξσ 21 ςηπ παοξϋραπ. 

 
23.5. Δικαιξλξγηςικά Οικξμξμικήπ και Φοημαςξξικξμξμικήπ Δπάοκειαπ ςξσ άοθοξσ 22.Γ 
 
Η ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμικη επάοκεια ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ απξδεικμϋεςαι  
(α) για ςιπ εγγεγοαμμέμεπ εογξληπςικέπ επιυειοήρειπ ρςξ Μ.Δ.ΔΠ. 
(α1) εγγεγοαμέμεπ ρςξ Μ.Δ.ΔΠ για ςξ 22. Δ (α), απϊ ςη Βεβαίχρη εγγοατήπ ςξσ άοθοξσ 
23.4. (α1) ςηπ παοξϋραπ. (α2) πξσ καςέυξσμ Διδικϊ πςσυίξ Δογξλήπςη Δημξρίχμ 
Δαρξςευμικόμ Έογχμ, απϊ ςξ πςσυίξ Δ.Δ.Δ.Δ. ςξσ άοθοξσ 23.4 (α2) ςηπ παοξϋραπ. 
(β) Οι αλλξδαπξί ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε επίρημξσπ καςαλόγξσπ ή 
διαθέςξσμ πιρςξπξιηςικϊ απϊ ξογαμιρμξϋπ πιρςξπξίηρηπ πξσ ρσμμξοτόμξμςαι με ςα εσοχπαψκά 
ποϊςσπα πιρςξπξίηρηπ, καςά ςημ έμμξια ςξσ Παοαοςήμαςξπ VII ςξσ Ποξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 
4412/2016, μπξοξϋμ μα ποξρκξμίζξσμ ρςιπ αμαθέςξσρεπ αουέπ πιρςξπξιηςικϊ εγγοατήπ, 
εκδιδϊμεμξ απϊ ςημ αομϊδια αουή ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ ςξμ αομϊδιξ ξογαμιρμϊ 
πιρςξπξίηρηπ, καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 83 μ. 4412/2016 και ρςημ παοάγοατξ 9 ςξσ 
παοϊμςξπ άοθοξσ . 
 
Οι αλλξδαπξί ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ δεμ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε επίρημξσπ καςαλϊγξσπ ή 
διαθέςξσμ πιρςξπξιηςικϊ απϊ ξογαμιρμξϋπ πιρςξπξίηρηπ καςά ςα αμχςέοχ, σπξβάλλξσμ χπ 

δικαιξλξγηςικά ασςά πξσ ξοίζξμςαι ρςξ αμςίρςξιυξ άοθοξ, ρςημ καςεσθσμςήοια ξδηγία 18 
ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ 
 
23.6. Δικαιξλξγηςικά Σευμικήπ και Δπαγγελμαςικήπ Ικαμόςηςαπ ςξσ άοθοξσ 22.Δ  
 
Η ςευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ απξδεικμϋεςαι:  
 

(α) για ςιπ εγγεγοαμμέμεπ εογξληπςικέπ επιυειοήρειπ : 
(α1) εγγεγοαμέμεπ ρςξ Μ.Δ.ΔΠ για ςξ 22. Δ (α), απϊ ςη Βεβαίχρη εγγοατήπ ςξσ άοθοξσ 
23.4. (α1) ςηπ παοξϋραπ.  
(α2) πξσ καςέυξσμ Διδικϊ πςσυίξ Δογξλήπςη Δημξρίχμ Δαρξςευμικόμ Έογχμ, απϊ ςξ 
πςσυίξ Δ.Δ.Δ.Δ. ςξσ άοθοξσ 23.4 (α2) ςηπ παοξϋραπ. 
   
 
(β) Οι αλλξδαπξί ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε επίρημξσπ καςαλόγξσπ ή 
διαθέςξσμ πιρςξπξιηςικϊ απϊ ξογαμιρμξϋπ πιρςξπξίηρηπ πξσ ρσμμξοτόμξμςαι με ςα 
εσοχπαψκά ποϊςσπα πιρςξπξίηρηπ, καςά ςημ έμμξια ςξσ Παοαοςήμαςξπ VII ςξσ 
Ποξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016, μπξοξϋμ μα ποξρκξμίζξσμ ρςιπ αμαθέςξσρεπ αουέπ 
πιρςξπξιηςικϊ εγγοατήπ εκδιδϊμεμξ απϊ ςημ αομϊδια αουή ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι 
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απϊ ςξμ αομϊδιξ ξογαμιρμϊ πιρςξπξίηρηπ, καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 83 μ. 4412/2016 
και ρςημ παοάγοατξ 9 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ . 
 
Οι αλλξδαπξί ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ δεμ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε επίρημξσπ καςαλϊγξσπ ή 
διαθέςξσμ πιρςξπξιηςικϊ απϊ ξογαμιρμξϋπ πιρςξπξίηρηπ καςά ςα αμχςέοχ,  σπξβάλλξσμ χπ 
δικαιξλξγηςικά ςξμ καςάλξγξ δαρξςευμικόμ έογχμ και έογχμ ποαρίμξσ πξσ εκςέλεραμ ςημ 
ςελεσςαία πεμςαεςία ρσμξδεσϊμεμξ απϊ πιρςξπξιηςικά ξοθήπ εκςέλερηπ και ξλξκλήοχρήπ 
ςξσπ. 
 
  
 
23.8. υεςικά με ςξμ έλεγυξ μξμιμξπξίηρηπ ςξσ ποξρχοιμξύ αμαδόυξσ: 
ε πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ, σπξβάλλξμςαι ςα μξμιμξπξιηςικά έγγοατα απϊ ςα ξπξία μα 

ποξκϋπςει η ενξσρία σπξγοατήπ ςξσ μξμίμξσ εκποξρόπξσ  
Δάμ ξ ποξρτέοχμ είμαι Α.Δ και Δ.Π.Δ : 
1. ΥΔΚ ρϋρςαρηπ, 
2. Αμςίγοατξ ςξσ ιρυϋξμςξπ καςαρςαςικξϋ με ςξ ΥΔΚ ρςξ ξπξίξ έυξσμ δημξριεσςεί ϊλεπ 
ξι μέυοι ρήμεοα ςοξπξπξιήρειπ ασςξϋ ή επικσοχμέμξ αμςίγοατξ κχδικξπξιημέμξσ 
καςαρςαςικξϋ (ετϊρξμ σπάουει) 
3. ΥΔΚ ρςξ ξπξίξ έυει δημξριεσςεί ςξ ποακςικϊ Δ εκποξρόπηρηπ ςξσ μξμικξϋ 
ποξρόπξσ, 
4. Ποακςικϊ Δ. πεοί έγκοιρηπ ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμϊ, ρςξ ξπξίξ μπξοεί μα 
πεοιέυεςαι και ενξσριξδϊςηρη (ετϊρξμ ασςϊ ποξβλέπεςαι απϊ ςξ καςαρςαςικϊ ςξσ 
σπξφητίξσ αμαδϊυξσ) για σπξγοατή και σπξβξλή ποξρτξοάπ ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ 
σπξγοάτει ξ ίδιξπ ξ μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ ςξσ τξοέα ςημ ποξρτξοά και ςα λξιπά 
απαιςξϋμεμα έγγοατα ςξσ διαγχμιρμξϋ και ξοίζεςαι ρσγκεκοιμέμα άςξμξ, χπ 
αμςίκληςξπ, 
5. Πιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ πεοί ςοξπξπξιήρεχμ ςξσ 
καςαρςαςικξϋ / μη λϋρηπ ςηπ εςαιοείαπ, ςξ ξπξίξ ποέπει μα έυει εκδξθεί ςξ πξλϋ ςοείπ 
(3) μήμεπ ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ. 
 
Δάμ ξ ποξρτέοχμ είμαι Ο.Δ, Δ.Δ , ΙΚΔ: 
1. Αμςίγοατξ ςξσ καςαρςαςικξϋ με ϊλα ςα μέυοι ρήμεοα ςοξπξπξιηςικά, 
2. Πιρςξπξιηςικά αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ πεοί ςχμ ςοξπξπξιήρεχμ ςξσ 
καςαρςαςικξϋ. 
ε πεοίπςχρη εγκαςάρςαρηπ ςξσπ ρςημ αλλξδαπή, ςα δικαιξλξγηςικά ρϋρςαρήπ ςξσπ 
εκδίδξμςαι με βάρη ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία ςηπ υόοαπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμα, απϊ 
ςημ ξπξία και εκδίδεςαι ςξ ρυεςικϊ πιρςξπξιηςικϊ. 
Δάμ ξ ποξρτέοχμ τέοει πςσυίξ Δ.Δ .Δ. Δ.: 
Υχςξαμςίγοατξ Δελςίξσ Αρςσμξμικήπ Σασςϊςηςαπ. 
 

 
23.9. Δπίρημξι καςάλξγξι εγκεκοιμέμχμ ξικξμξμικώμ τξοέχμ 
 
(α) Οι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε επίρημξσπ καςαλϊγξσπ ή διαθέςξσμ 
πιρςξπξίηρη απϊ ξογαμιρμξϋπ πιρςξπξίηρηπ πξσ ρσμμξοτόμξμςαι με ςα εσοχπαψκά ποϊςσπα 
πιρςξπξίηρηπ, καςά ςημ έμμξια ςξσ Παοαοςήμαςξπ VII ςξσ Ποξραοςήμαςξπ Α ςξσ μ. 
4412/2016, μπξοξϋμ μα ποξρκξμίζξσμ ρςιπ αμαθέςξσρεπ αουέπ πιρςξπξιηςικϊ εγγοατήπ 
εκδιδϊμεμξ απϊ ςημ αομϊδια αουή ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ ςξμ αομϊδιξ 
ξογαμιρμϊ πιρςξπξίηρηπ. 
ςα πιρςξπξιηςικά ασςά αματέοξμςαι ςα δικαιξλξγηςικά βάρει ςχμ ξπξίχμ έγιμε η εγγοατή 
ςχμ εμ λϊγχ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ρςξμ επίρημξ καςάλξγξ ή η πιρςξπξίηρη και η καςάςανη 
ρςξμ εμ λϊγχ καςάλξγξ. 
Η πιρςξπξιξϋμεμη εγγοατή ρςξσπ επίρημξσπ καςαλϊγξσπ απϊ ςξσπ αομϊδιξσπ ξογαμιρμξϋπ ή 
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ςξ πιρςξπξιηςικϊ, πξσ εκδίδεςαι απϊ ςξμ ξογαμιρμϊ πιρςξπξίηρηπ, ρσμιρςά ςεκμήοιξ 
καςαλληλϊςηςαπ ϊρξμ ατξοά ςιπ απαιςήρειπ πξιξςικήπ επιλξγήπ, ςιπ  ξπξίεπ καλϋπςει ξ 
επίρημξπ καςάλξγξπ ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ. 
Οι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε επίρημξσπ καςαλϊγξσπ απαλλάρρξμςαι 
απϊ ςημ σπξυοέχρη σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ αματέοξμςαι ρςξ πιρςξπξιηςικϊ 
εγγοατήπ ςξσπ.  
 
(β) Οι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ Μ.Δ.ΔΠ. ετϊρξμ ποξρκξμίζξσμ 
«Δμημεοϊςηςα Πςσυίξσ» εμ ιρυϋ, απαλλάρρξμςαι απϊ ςημ σπξυοέχρη σπξβξλήπ ςχμ 
δικαιξλξγηςικόμ 34: 
- απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ ςξσ άοθοξσ 23.3.(α) ςηπ παοξϋραπ για ςξμ Ποϊεδοξ και 
Διεσθϋμξμςα ϋμβξσλξ εογξληπςικήπ επιυείοηρηπ.  Για ςα λξιπά μέλη ςξσ Δ. ςηπ εςαιοείαπ, 
θα ποέπει μα σπξβληθεί ασςξςελόπ απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ, καθϊρξμ ςα ποϊρχπα 
ασςά δεμ καλϋπςξμςαι απϊ ςημ Δμημεοϊςηςα Πςσυίξσ. 35 
- τξοξλξγική και αρταλιρςική εμημεοϊςηςα ςξσ άοθοξσ 23.3.(β) ςηπ παοξϋραπ.36 
- ςα πιρςξπξιηςικά απϊ ςξ αομϊδιξ Ποχςξδικείξ και ςξ ΓΔΜΗ ςξσ άοθοξσ 23.3.(γ) ςηπ 
παοξϋραπ σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊμχπ ϊςι καλϋπςξμςαι πλήοχπ ( ϊλεπ ξι ποξβλεπϊμεμεπ 
πεοιπςόρειπ ) απϊ ςημ Δμημεοϊςηςα Πςσυίξσ. 
- ςξ πιρςξπξιηςικϊ απϊ ςξ αομϊδιξ επιμεληςήοιξ ϊρξμ ατξοά ςξ λϊγξ απξκλειρμξϋ ςξσ 
άοθοξσ 22. Α.4. (θ).37 
- ςξ πιρςξπξιηςικϊ ςηπ αομϊδιαπ αουήπ για ςημ ξμξμαρςικξπξίηρη ςχμ μεςξυόμ ςξσ άοθοξσ 
23.3. (ρς). 
- ςα  απξδεικςικά έγγοατα μξμιμξπξίηρηπ  ςηπ εογξληπςικήπ επιυείοηρηπ.  
   
ε πεοίπςχρη πξσ κάπξιξ απϊ ςα αμχςέοχ δικαιξλξγηςικά έυει λήνει, ποξρκξμίζεςαι ςξ 
ρυεςικϊ δικαιξλξγηςικϊ εμ ιρυϋ. Δτϊρξμ ρςημ Δμημεοϊςηςα Πςσυίξσ δεμ αματέοεςαι οηςά ϊςι 
ςα ρςελέυη ςξσ πςσυίξσ ςξσ ποξρτέοξμςα είμαι αρταλιρςικόπ εμήμεοα ρςξ ΔΣΑΑ- ΣΜΔΔΔ, ξ 
ποξρτέοχμ ποξρκξμίζει επιπλέξμ ςηπ Δμημεοϊςηςαπ Πςσυίξσ, αρταλιρςική εμημεοϊςηςα για 
ςα ρςελέυη ασςά.  
 
23.10. Δικαιξλξγηςικά για ςημ απόδεινη δάμειαπ εμπειοίαπ ςξσ άοθοξσ 22.Σ 
  
ςημ πεοίπςχρη πξσ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ επιθσμεί μα ρςηοιυθεί ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ 
τξοέχμ, η απϊδεινη ϊςι θα έυει ρςη διάθερή ςξσ ςξσπ αμαγκαίξσπ πϊοξσπ, γίμεςαι με ςημ 
ποξρκϊμιρη ρυεςικξϋ ρσμτχμηςικξϋ ςχμ τξοέχμ ασςόμ για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ.  
 
   
Άοθοξ 24 : Πεοιευόμεμξ Υακέλξσ Ποξρτξοάπ 
 
24.1 Ο τάκελξπ ποξρτξοάπ (ποξρτξοά) ςχμ διαγχμιζξμέμχμ πεοιλαμβάμει, επί πξιμή 
απξκλειρμξϋ, ςα ακϊλξσθα: 
(α) νευχοιρςϊ ρτοαγιρμέμξ τάκελξ με ςημ έμδεινη «Δικαιξλξγηςικά σμμεςξυήπ»  
 (β) νευχοιρςϊ ρτοαγιρμέμξ τάκελξ με ςημ έμδεινη «Οικξμξμική Ποξρτξοά» 
ρϋμτχμα με ςα καςχςέοχ: 

 
24.2 Ο τάκελξπ «Δικαιξλξγηςικά σμμεςξυήπ» ποέπει, επί πξιμή απξκλειρμξϋ, μα πεοιέυει 
ςα ακϊλξσθα:  

 Σξ Σσπξπξιημέμξ Έμςσπξ Τπεϋθσμηπ Δήλχρηπ  (ΣΔΤΔ) 
 

Οι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά, σπξβάλλξσμ ςξ ΣΔΤΔ για 
κάθε ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ έμχρη. 
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24.3 Ο τάκελξπ «Οικξμξμική Ποξρτξοά» πεοιέυει ρσμπληοχμέμξ ςξ υξοηγηθέμ  απϊ ςημ 
αμαθέςξσρα αουή έμςσπξ Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ ςξσ άοθοξσ 2 (δ)  ςηπ παοξϋραπ.  

 
Δπιρημαίμεςαι όςι:  
α) απξκλείξμςαι απϊ ςξμ διαγχμιρμϊ ποξρτξοέπ, ρςιπ ξπξίεπ δεμ αμαγοάτεςαι έρςχ και έμα 
επιμέοξσπ πξρξρςϊ έκπςχρηπ ξμάδαπ εογαριόμ ςξσ εμςϋπξσ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ρςημ 
πεοιπς. (α) ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 95 ςξσ μ.4412/2016 ή ςξ εμιαίξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ ρςημ 
πεοιπς. (β) ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 95 ςξσ μ. 4412/2016, ξλξγοάτχπ και αοιθμηςικόπ.  
β) η ξλϊγοατη αμαγοατή ςχμ επιμέοξσπ πξρξρςόμ έκπςχρηπ σπεοιρυϋει ςηπ αμςίρςξιυηπ 
αοιθμηςικήπ. 
γ) Αμ παοξσριαρςξϋμ ελλείφειπ ρςημ αμαγοατή ςχμ ρςξιυείχμ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ (πλημ 
εκείμχμ πξσ επιτέοξσμ απξκλειρμϊ), διατξοέπ μεςανϋ ςηπ ξλϊγοατηπ και ςηπ αοιθμηςικήπ ςιμήπ 
ή λξγιρςικά ρτάλμαςα ρςα αθοξίρμαςα, ςα γιμϊμεμα ή ςη ρςοξγγσλξπξίηρη, η Δπιςοξπή 
Διαγχμιρμξϋ διξοθόμει ςα ρτάλμαςα και αμαγοάτει ςημ ξοθή ξικξμξμική ποξρτξοά.   
 
24.4  Οι ποξρτξοέπ σπξγοάτξμςαι και μξμξγοάτξμςαι αμά τϋλλξ απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα 
ή, ρε πεοίπςχρη μξμικόμ ποξρόπχμ, απϊ ςξ μϊμιμξ εκποϊρχπξ ασςόμ. Η έμχρη ξικξμξμικόμ 
τξοέχμ σπξβάλλει κξιμή ποξρτξοά, η ξπξία σπξγοάτεςαι σπξυοεχςικά είςε απϊ ϊλξσπ ςξσπ 
ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ απξςελξϋμ ςημ έμχρη είςε απϊ εκποϊρχπϊ ςξσπ μξμίμχπ 
ενξσριξδξςημέμξ. 
 

 

ΚΔΥΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 
 

 
Άοθοξ 25 :  Διάτξοεπ οσθμίρειπ  
 
25.1 Η έγκοιρη καςαρκεσήπ ςξσ δημξποαςξϋμεμξσ έογξσ, απξταρίρςηκε με ςημ αοιθμ. 

8967/27-6-2017 απϊταρη Δ/μρηπ Δαρόμ Δοάμαπ. 

 
 
  

   Δοάμα 22-06-2017 
 
 

Η σμςάκςοια ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Δ.. Α.Δ.Μ.Θ. 

Η Δαράουηπ  Δοάμαπ 
 
 

Αομαξύςξγλξσ Γεχογία  
Δαρξλόγξπ με Α’  βαθμό 

Κχμρςαμςιμίδξσ Δλιράβες                                                                         
Δαρξλόγξπ με Α’ βαθμό 

 
 
 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ-ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ Με ςημ σπ. αοιθμ. 8967/27-6-2017 
 

                           Ο Αμαπληοχςήπ  Δ/μςήπ  Δαρώμ  Δοάμαπ 
 
 

            
                                             Σρίγγηπ Αμδοέαπ 
                                         Δαρξλόγξπ με Α’ βαθμό 
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