
 

ΗΔΛΑ : Οοϊυειοξπ μειξδξςικϊπ διαγχμιρμϊπ για ςημ ποξμήθεια σγοόμ κασρίμχμ (βεμζίμη αμϊλσβδη, 

πεςοέλαιξ κίμηρηπ και πεςοελαίξ θέομαμρηπ) για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Αρςσμξμικήπ Δ/μρηπ 

Οέλλαπ, έςξσπ 2014. 

 

 

Ξ ΓΔΜΘΙΞΡ ΓΠΑΛΛΑΔΑΡ  

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖΡ ΔΘΞΘΙΖΡΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 

Έυξμςαπ σπϊφη: 

Α) Σιπ διαςάνειπ: 

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

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

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

ρσμβάρεχμ 

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

Δημξρίχμ σμβάρεχμ και Κεμςοικξϋ Ηλεκςοξμικξϋ Μηςοόξσ Δημξρίχμ σμβάρεχμ – Αμςικαςάρςαρη 

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

ενσγίαμρηπ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει µε ςημ παο.5 ςξσ άοθοξσ 61 ςξσ 

Ν.4146/13 (ΥΔΚ Α΄90/2013) αματξοικά µε ςημ επιβξλή και απϊδξρη κοάςηρηπ 0,10% σπέο ςηπ 

Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ 

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

Δμαομϊμιρη ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ με ςημ Οδηγία 89/665/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 21ηπ Ιξσμίξσ 

1989 (L 395) και ςημ Οδηγία 92/13/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 25ηπ Υεβοξσαοίξσ 1992 (L 76), ϊπχπ 

ςοξπξπξιήθηκαμ με ςημ Οδηγία 2007/66/ΔΚ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ ςηπ 

11ηπ Δεκεμβοίξσ 2007 (L 335) 

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

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

και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ 

«Ποϊγοαµµα Διαϋγεια» και άλλεπ διαςάνειπ» 

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

Διξίκηρηπ - Ποϊγοαμμα Καλλικοάςηπ» 

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

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

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

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

Σοξπξπξιήρειπ επεμδσςικόμ μϊμχμ και άλλεπ διαςάνειπ» 

8. Μ. 3310/2005 (ΤΔΙ Α’ 30/2005) «Μέςοα για ςη διαρτάλιρη ςηπ διατάμειαπ και ςημ απξςοξπή 
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καςαρςοαςηγήρεχμ καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και 

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

διαρτάλιρη ςηπ διατάμειαπ και ςημ απξςοξπή καςαρςοαςηγήρεχμ καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ 

δημξρίχμ ρσμβάρεχμ”» 

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

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

απξθήκεσρηπ πεςοελαιξειδόμ ποξψϊμςχμ - Ρϋθμιρη θεμάςχμ Τπξσογείξσ Αμάπςσνηπ» 

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

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

τξοξδιατσγήπ και άλλεπ διαςάνειπ» 

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

θεμάςχμ αομξδιϊςηςαπ ςξσ Τπξσογείξσ Αμάπςσνηπ» 

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

θεμάςχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

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

άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

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

Θοάκηπ» 

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

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

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

ρσμαλλαγέπ. 

 

Β) Σιπ απξτάρειπ: 

1. Ο.Σ.Ρ. 26/6-8-2012 (ΤΔΙ Α’ 155/2012) «Απξδξυή παοαιςήρεχμ Γεμικόμ Γοαμμαςέχμ ςχμ 
Απξκεμςοχμέμχμ Διξικήρεχμ ςξσ Κοάςξσπ, απαλλαγή απϊ ςα καθήκξμςα ςξσπ και διξοιρμϊπ μέχμ 
Γεμικόμ Γοαμμαςέχμ ρςιπ Απξκεμςοχμέμεπ Διξικήρειπ ςξσ Κοάςξσπ»  

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

μξμαουιακόμ και ςξπικόμ ετημεοίδχμ πξσ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα καςαυόοηρηπ δημξριεϋρεχμ ςχμ 

τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

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

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

4. Ο1/241/29-1-2014 απϊταρη ΓΓΔ πεοί μη διεμέογειαπ κεμςοικξϋ διαγχμιρμξϋ ποξμήθειαπ 

πεςοελαιξειδόμ  έχπ και 31-12-2014.  

5. Αο. 1302/13-2-2014 Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ –Ηοάκηπ  

Πεοί «Παοξυήπ ενξσριξδϊςηρηπ για ποξρτσγή ρε διαδικαρία διαποαγμάςεσρηπ, μέυοι ςημ  

Σελερτϊοηρη μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ για ςημ ποξμήθεια σγοόμ κασρίμχμ (πεςοέλαιξ 

          θέομαμρηπ) ςηπ Αρςσμξμικήπ Δ/μρηπ Πέλλαπ». 

6. Aο. 53844/10-7-2013 (ΤΔΙ Β’ 2017/2013) Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ πεοί «Παοξυήπ ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατήπ ποάνεχμ και εγγοάτχμ «Με 

εμςξλή Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ» ρςξμ Ποξψρςάμεμξ ςηπ 

Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Δρχςεοικήπ Λειςξσογίαπ και ρςξσπ Ποξψρςαμέμξσπ ςχμ ξογαμικόμ μξμάδχμ 

ασςήπ» 

7. Αο. 8055/1/14/974/10-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΘΦΔΘ-ΑΝΠ) Απϊταρη Αμάληφηπ Σπξυοέχρηπ ςηπ Δ/μρηπ    

Οικξμξμικόμ  ςξσ Αουηγείξσ ςηπ Δλλημικήπ Αρςσμξμίαπ  πεοί έγκοιρηπ δέρμεσρηπ πίρςχρηπ πξρξϋ  

είκξρι επςά υιλιάδχμ εσοό (27.000€) ρε βάοξπ ςηπ πίρςχρηπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςξσ 

Τπξσογείξσ Δημϊριαπ Σάνηπ & Ποξρςαρίαπ ςξσ Πξλίςη, Υξοέα 43, Διδικξϋ Υξοέα 110, ΚΑΔ 1511 

ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2014 και αοιθμϊ καςαυόοηρηπ ςηπ απϊταρηπ ρςξ Βιβλίξ Δγκοίρεχμ και Δμςξλόμ 

Πληοχμήπ ςηπ Τπηοερίαπ Δημξριξμξμικξϋ Δλέγυξσ ρςξ Τπξσογείξ Ποξρςαρίαπ ςξσ Πξλίςη «8182».  

8. Αο. Οοχς. 8045/22/969-1/22-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΘΦ0Θ-ΔΒΡ) Απϊταρη Αμάληφηπ Σπξυοέχρηπ ςηπ 

Δ/μρηπ    Οικξμξμικόμ  ςξσ Αουηγείξσ ςηπ Δλλημικήπ Αρςσμξμίαπ πεοί  έγκοιρηπ δέρμεσρηπ 

πίρςχρηπ πξρξϋ  ςοιάμςα υιλιάδχμ εσοό (30.000€) ρε βάοξπ ςηπ πίρςχρηπ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ 
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ενϊδχμ ςξσ Τπξσογείξσ Δημϊριαπ Σάνηπ & Ποξρςαρίαπ ςξσ Πξλίςη, Υξοέα 43, Διδικξϋ Υξοέα 110, 

ΚΑΔ 1512 ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2014 και αοιθμϊ καςαυόοηρηπ ςηπ απϊταρηπ ρςξ Βιβλίξ Δγκοίρεχμ και 

Δμςξλόμ Πληοχμήπ ςηπ Τπηοερίαπ Δημξριξμξμικξϋ Δλέγυξσ ρςξ Τπξσογείξ Ποξρςαρίαπ ςξσ Πξλίςη 

«8949».  

9. Αο. ξικ.2899/7-3-2014 Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ  Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ, 

πεοί ρσγκοϊςηρηπ Δπιςοξπόμ για ςη διεμέογεια διαγχμιρμόμ ποξμηθειόμ για ςξσπ κοαςικξϋπ τξοείπ 

ςξσ Ν. Πέλλαπ.  

10. ξ αο. Οοχς. 8055/1/389-β/30-3-2014 έγγοατξ ςηπ Αρςσμξμικήπ Δ/μρηπ Πέλλαπ πεοί καςαμξμήπ 

ςχμ κασρίμχμ κίμηρηπ. 

 

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

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

δικαιξλξγηςικόμ, δεμ εταομϊζεςαι ρε διαγχμιρςικέπ διαδικαρίεπ.   

 

Δ)  Σξ γεγξμϊπ ϊςι η Γ.Γ. Δμπξοίξσ ςξσ ΤΠΑΑ βάρη ςξσ (Β4) ρυεςικξϋ απξτάριρε ςημ διεμέογεια 

κεμςοικξϋ διαγχμιρμξϋ ποξμήθειαπ κασρίμχμ για ςξ  ρϋμξλξ ςχμ τξοέχμ ςξσ  

Δημξρίξσ απϊ 1/1/2015 και ϊυι εμςϊπ ςξσ 2014, και χπ εκ ςξϋςξσ για λϊγξσπ  ενσπηοέςηρηπ  ςχμ 

Τπηοεριόμ ςηπ Αρςσμξμικήπ Δ/μρηπ Πέλλαπ  η Α.Δ.Μ.-Θ. ποέπει μα διεμεογήρει ςξ ρυεςικϊ  

διαγχμιρμϊ. 

 

Ο Π Ξ Ι Ζ Π Σ Ρ Ρ Ξ Σ Λ Δ 

 Ποϊυειοξ μειξδξςικϊ διαγχμιρμϊ με ρτοαγιρμέμεπ  ποξρτξοέπ, για ςημ επιλξγή αμαδϊυξσ / 

αμαδϊυχμ για ςημ ποξμήθεια σγοόμ κασρίμχμ (πεςοέλαιξ κίμηρηπ, αμϊλσβδη βεμζίμη και πεςοέλαιξ 

θέομαμρηπ), για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςχμ Τπηοεριόμ ςηπ Αρςσμξμικήπ Δ/μρηπ Πέλλαπ, έςξσπ 2014, 

ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ πεμήμςα επςά υιλιάδχμ εσοό (57.000,00 €) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 

Υ.Π.Α. (46.341,46€ υχοίπ ΥΠΑ) χπ ενήπ :   

ΔΙΔΟ ΚΑΔ Π/Τ ΦΩΡΙ Υ.Π.Α. Π/Τ ΜΔ Υ.Π.Α. 

Βεμζίμη Αμϊλσβδη CPV 09132100-4 1511 14.634,15 € 18.000,00 € 

Πεςοέλαιξ Κίμηρηπ CPV 09134100-8 1511  7.317,07 €  9.000,00 € 

Πεςοέλαιξ Θέομαμρηπ CPV 09135100-5 1512 24.390,24 € 30.000,00 € 

     

ΤΝΟΛΟ  46.341,46 € 57.000,00 € 

         
Ιοιςήοιξ καςακϋοχρηπ θα είμαι η υαμηλϊςεοη ποξρτξοά, δηλ. ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ (%) 

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

ςχμ κασρίμχμ, ϊπχπ ασςή θα ποξκϋπςει απϊ ςξ εκάρςξςε εκδιδϊμεμξ δελςίξ πιρςξπξίηρηπ ςιμόμ ςξσ 

αομξδίξσ Σμήμαςξπ Δμπξοίξσ ςηπ Π.Δ. Πέλλαπ. 

                

        Ξι διαγχμιζϊμεμξι μπξοξϋμ μα σπξβάλξσμ ποξρτξοά για ςξ ρϋμξλξ ςηπ πξρϊςηςαπ ςχμ κασρίμχμ 

        είςε για Λέοξπ (π.υ. μϊμξ για πεςοέλαιξ κίμηρηπ). 

 

         ξ υοξμικϊ διάρςημα ποξμήθειαπ ςχμ κασρίμχμ ατξοά ρςξ διάρςημα απϊ ςημ ημεοξμημία  

         σπξγοατήπ ςηπ ϋμβαρηπ με ςξμ Αμάδξυξ μέυοι 31/12/2014. 

 
 

1) ΞΟΞΡ – ΥΠΞΜΞΡ ΔΘΔΜΔΠΓΔΘΑΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
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ΣΟΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΗΜΔΡΑ ΩΡΑ 

Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ,  

Σμήμα Διξικηςικξσ-Οικξμξμικξϋ Ν. Πέλλαπ, 

Διξικηςήοιξ (Έδερρα), Γοατειξ 503 
 

16-6-2014 Δεσςέοα 10:30 π.μ. 

 

 

2) ΥΠΖΛΑΞΔΞΖΡΖ  
 

Η δαπάμη βαοϋμει ςημ πίρςχρη ςξσ Ποξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςξσ Τπξσογείξσ Ποξρςαρίαπ ςξσ Πξλίςη 
έςξσπ  2014 χπ ακξλξϋθχπ:  

 

 

 

3) ΣΟΞΒΞΚΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 

Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςξ διαγχμιρμϊ έυξσμ ϊλα ςα τσρικά και μξμικά ποϊρχπα, ημεδαπά ή αλλξδαπά, 
ξι ρσμεςαιοιρμξί και ξι εμόρειπ ποξμηθεσςόμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά και 
δοαρςηοιξπξιξϋμςαι μϊμιμα ρε ςξμείπ ρυεςικξϋπ με ςξ αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ. 
Όρξι επιθσμξϋμ μα λάβξσμ μέοξπ ρςξ διαγχμιρμϊ μπξοξϋμ μα σπξβάλλξσμ ποξρτξοέπ, ρϋμτχμα
 με ςα ξοιζϊμεμα ρςη Διακήοσνη      ςξ αογϊςεοξ μέυοι 16-6-2014   και όοα 10:30 π.μ. 

 ρςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ Σμήμα Διξικηςικξσ-Οικξμξμικξϋ Ν. 
Πέλλαπ,Διξικηςήοιξ (Έδερρα). 
Ποξρτξοέπ πξσ καςαςίθεμςαι μεςά ςημ παοαπάμχ ημεοξμημία και όοα, είμαι 
Δκποϊθερμεπ και επιρςοέτξμςαι. 

 

4) Οι ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξμ ποξρτέοξμςα, για εμεμήμςα (90) ημέοεπ 

ποξρμεςοξϋμεμεπ απϊ ςημ επξμέμη ημέοα ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ.  

Οοξρτξοά πξσ ξοίζει υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ ςξσ παοαπάμχ αματεοξμέμξσ, ΑΟΞΠΠΘΟΔΑΘ ΩΡ 

ΑΟΑΠΑΔΔΙΖ. Η εμ λϊγχ ποξρτξοά δερμεϋει ςξμ Αμάδξυξ πξσ θα ποξκϋφει καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ 

ρϋμβαρηπ.  

Οι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα ζηςήρξσμ εγγοάτχπ (με επιρςξλή ή ςηλεξμξιξςσπία) ρσμπληοχμαςι
κέπ πληοξτξοίεπ ή διεσκοιμίρειπ για ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ Διακήοσνηπ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ 

 ςξσ Άοθοξσ 10 ςξσ Π.Δ. 118/2007. Οι διεσκοιμίρειπ ζηςξϋμςαι ςξ αογϊςεοξ πέμςε (5) ημέοεπ ποιμ  

απϊ ςημ ημεοξμημία  πξσ έυει ξοιρθεί για ςημ παοαλαβή ςχμ ποξρτξοόμ και παοέυξμςαι απϊ  

       ςξ  Σμήμα Διξικηςικξσ-Οικξμξμικξϋ Ν. Πέλλαπ, ςηλ. 2381029874, Υαν 2381023701 

 

4) ΔΖΛΞΡΘΞΖΑ 

       Η παοξϋρα διακήοσνη είμαι διαθέριμη απϊ Σμήμα Διξικηςικξσ-Οικξμξμικξϋ Ν. Πέλλαπ καςά ςιπ   

       εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ, ρςξ ςηλέτχμξ επικξιμχμίαπ  2381029874 και με ηλεκςοξμικϊ  

       ςαυσδοξμείξ (e -mail) ποξπ ςη διεϋθσμρη: etzita@damt.gov.gr.            

ΔΙΔΙΚO 
ΥΟΡΔΑ 

Κ.Α.Δ. ΑΤΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΛΗΧΗ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΓΚΡΙΔΩΝ & ΔΝΣΟΛΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΗ Τ.Δ.Δ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 

43/110 1511 8182 

43/110 1512 8949 
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       Σξ ςεϋυξπ ςηπ διακήοσνηπ απξρςέλλεςαι ρςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ  

       μέρα ρε μια (1) ημέοα απϊ ςη λήφη ςηπ ρυεςικήπ αίςηρηπ.  

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

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

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

 

Η Διακήοσνη θα κξιμξπξιηθεί ηλεκςοξμικά ρςξ Δπιμεληςήοιξ Ν. Πέλλαπ, για εμημέοχρη 

 ςχμ μελόμ ςξσ  και ρςημ Ομξρπξμδία Βεμζιμξπχλόμ Δλλάδξπ (ΟΒΔ).   

 Πεοίληφη ςηπ Διακήοσνηπ αμαοςάςαι ρςξσπ πίμακεπ αμακξιμόρεχμ ρςημ έδοα ςηπ Αρςσμξμικήπ Δ/ρηπ 

Πέλλαπ και ςηπ ΑΔΜΘ-ΣΔΟ Πέλλαπ.  

Καςά ςα λξιπά, ξ διαγχμιρμϊπ θα γίμει ρϋμτχμα με ςξ ρσμημμέμξ Σεϋυξπ Διακήοσνηπ. 

 

                                                                                                           
Λε εμςξλή Γ.Γ.  

                                                                                 Ξ Οοξψρςάμεμξπ Γεμικήπ  Διεϋθσμρηπ 
                                                                                Δρχςεοικήπ Κειςξσογίαπ 

 
                                                                                                                                                      
                                                                                                        Ζλίαπ Ηεξδχοίδηπ 
 
 
Ιξιμξπξίηρη(με ηλ. Σαυσδοξμείξ) 
 

1. Αρςσμξμική Διεϋθσμρη Οέλλαπ  
2. Δπιμεληςήοιξ  Μ. Οέλλαπ 
3. Ομξρπξμδία Βεμζιμξπχλόμ Δλλάδξπ (Ο.Β.Δ.) 

info@obe.gr 
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  Οοξωπξλξγιρμϊπ 

 

Πεμήμςα επςά υιλιάδχμ εσοό (57.000,00 €) 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Υ.Π.Α.  

(46.341,46 € υχοίπ Υ.Π.Α.)                                  

 

 

  Αμαθέςξσρα Αουή: Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ 
 

  Δμδιατεοϊμεμξπ Τξοέαπ / Σπηοερία:  ΑΡΣΜΞΛΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΟΔΚΚΑΡ 
 

  ϊπξπ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ : 

  

Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ,  

Σμήμα Διξικηςικξϋ – Οικξμξμικξϋ  Ν. Πέλλαπ  

Διξικηςήοιξ Έδερραπ, γοατείξ 503, 5ξπ ϊοξτξπ  

 

 
Ζμεοξμημία Διεναγχγήπ Διαγχμιρμξϋ: 

16-6-2014 

Ώοα Διεναγχγήπ Διαγχμιρμξϋ: 

 

10:30 π.μ. 

 

  Διάοκεια Οοξμήθειαπ   μέυοι  31 / 12 / 2014 
 

  
 

 
 

                                         
 

             
ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 
ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 
ΛΖΛΑ ΔΘΞΘΙΖΖΙΞΣ-ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ Μ. ΟΔΚΚΑΡ 
 

 
 

 

ΔΣΥΞΡ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ(1/2014) 

ΟΠΞΥΔΘΠΞΣ ΛΔΘΞΔΞΘΙΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΓΘΑ ΖΜ 

ΟΠΞΛΖΗΔΘΑ ΣΓΠΩΜ ΙΑΣΡΘΛΩΜ (ΒΔΜΕΘΜΖ ΑΛΞΚΣΒΔΖ,  

ΟΔΠΔΚΑΘΞ ΙΘΜΖΡΖΡ ΙΑΘ ΟΔΠΔΚΑΘΞ ΗΔΠΛΑΜΡΖΡ) ΓΘΑ 

ΘΡ ΑΜΑΓΙΔΡ ΩΜ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ ΖΡ ΑΡΣΜΞΛΘΙΖΡ Δ/ΜΡΖΡ 

ΟΔΚΚΑΡ ΔΞΣΡ 2014. 
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1. ΜΞΛΘΙΞ ΟΚΑΘΡΘΞ 
 
Α) Οι Διαςάνειπ: 

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

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

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

ρσμβάρεχμ. 

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

Δημξρίχμ σμβάρεχμ και Κεμςοικξϋ Ηλεκςοξμικξϋ Μηςοόξσ Δημξρίχμ σμβάρεχμ – 

Αμςικαςάρςαρη ςξσ έκςξσ κεταλαίξσ ςξσ Ν.3588/2007 (πςχυεσςικϊπ κόδικαπ) – Ποξπςχυεσςική 

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

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

0,10% σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ. 

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

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

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

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

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

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

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

μϊµχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ 

διαδίκςσξ «Ποϊγοαµµα Διαϋγεια» και άλλεπ διαςάνειπ». 

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

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ - Ποϊγοαμμα Καλλικοάςηπ». 

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

καςαρςοαςηγήρεχμ καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε 

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

διαρτάλιρη ςηπ διατάμειαπ και ςημ απξςοξπή καςαρςοαςηγήρεχμ καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ 

δημξρίχμ ρσμβάρεχμ”». 

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

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

ςηπ τξοξδιατσγήπ και άλλεπ διαςάνειπ». 

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

θεμάςχμ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

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

και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

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

Θοάκηπ». 

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

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

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

ρσμαλλαγέπ. 

 

Β) Οι Απξτάρειπ: 

 

1. Ο.Σ.Ρ. 26/6-8-2012 (ΤΔΙ Α’ 155/2012) «Απξδξυή παοαιςήρεχμ Γεμικόμ Γοαμμαςέχμ ςχμ 

Απξκεμςοχμέμχμ Διξικήρεχμ ςξσ Κοάςξσπ, απαλλαγή απϊ ςα καθήκξμςα ςξσπ και διξοιρμϊπ 

μέχμ Γεμικόμ Γοαμμαςέχμ ρςιπ Απξκεμςοχμέμεπ Διξικήρειπ ςξσ Κοάςξσπ».  

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

μξμαουιακόμ και ςξπικόμ ετημεοίδχμ πξσ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα καςαυόοηρηπ δημξριεϋρεχμ 

ςχμ τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

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

Δμιαίξ Ποϊγοαµµα Ποξμηθειόμ (Δ.Π.Π.)». 
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4. Ο1/241/29-1-2014 απϊταρη ΓΓΔ πεοί μη διεμέογειαπ κεμςοικξϋ διαγχμιρμξϋ ποξμήθειαπ 

πεςοελαιξειδόμ έχπ και 31-12-2014. 

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

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ πεοί «Παοξυήπ ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατήπ ποάνεχμ και εγγοάτχμ «Με 

εμςξλή Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ» ρςξμ Ποξψρςάμεμξ 

ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Δρχςεοικήπ Λειςξσογίαπ και ρςξσπ Ποξψρςαμέμξσπ ςχμ ξογαμικόμ 

μξμάδχμ ασςήπ». 

6. Αο. 1302/13-02-2014 Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ 

πεοί «Παοξυήπ ενξσριξδϊςηρηπ για ποξρτσγή ρε διαδικαρία διαποαγμάςεσρηπ, μέυοι ςημ 

ςελερτϊοηρη μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ για ςημ ποξμήθεια πεςοελαίξσ θέομαμρηπ ςηπ 

Αρςσμξμικήπ Δ/μρηπ Πέλλαπ». 

7. Αο. Οοχς.8055/1/14/974/10-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΘΦΔΘ-ΑΝΠ) Απϊταρη Αμάληφηπ Σπξυοέχρηπ ςηπ 

Δ/μρηπ Οικξμξμικόμ ςξσ Αουηγείξσ ςηπ Δλλημικήπ Αρςσμξμίαπ πεοί έγκοιρηπ δέρμεσρηπ 

πίρςχρηπ πξρξϋ είκξρι επςά υιλιάδχμ εσοό (27.000,00 €) ρε βάοξπ ςηπ πίρςχρηπ ςξσ 

ποξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςξσ Τπξσογείξσ Δημϊριαπ Σάνηπ & Ποξρςαρίαπ ςξσ Πξλίςη, Υξοέα 43, 

Διδικξϋ Υξοέα 110, ΚΑΔ 1511 ξικ. Έςξσπ 2014 και αοιθμϊ καςαυόοηρηπ ςηπ απϊταρηπ ρςξ 

Βιβλίξ Δγκοίρεχμ και Δμςξλόμ Πληοχμήπ ςηπ Τπηοερίαπ Δημξριξμξμικξϋ Δλέγυξσ ρςξ 

Τπξσογείξ Ποξρςαρίαπ ςξσ Πξλίςη «8182». 

8. Αο. Οοχς.8045/22/969-1/22-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΘΦ0Θ-ΔΒΡ) Απϊταρη Αμάληφηπ Σπξυοέχρηπ ςηπ 

Δ/μρηπ Οικξμξμικόμ ςξσ Αουηγείξσ ςηπ Δλλημικήπ Αρςσμξμίαπ πεοί έγκοιρηπ δέρμεσρηπ 

πίρςχρηπ πξρξϋ ςοιάμςα υιλιάδχμ εσοό (30.000,00 €) ρε βάοξπ ςηπ πίρςχρηπ ςξσ 

ποξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςξσ Τπξσογείξσ Δημϊριαπ Σάνηπ & Ποξρςαρίαπ ςξσ Πξλίςη, Υξοέα 43, 

Διδικξϋ Υξοέα 110, ΚΑΔ 1512 ξικ. Έςξσπ 2014 και αοιθμϊ καςαυόοηρηπ ςηπ απϊταρηπ ρςξ 

Βιβλίξ Δγκοίρεχμ και Δμςξλόμ Πληοχμήπ ςηπ Τπηοερίαπ Δημξριξμξμικξϋ Δλέγυξσ ρςξ 

Τπξσογείξ Ποξρςαρίαπ ςξσ Πξλίςη «8949». 

9. Αο. ξικ.2899/7-3-2014 Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – 

Ηοάκηπ πεοί «σγκοϊςηρηπ Δπιςοξπόμ για ςη διεμέογεια διαγχμιρμξϋ ποξμηθειόμ για ςξσπ 

τξοείπ ςξσ Ν. Πέλλαπ». 

10. ξ Αο. Οοχς. 8055/1/389-β/30-3-2014 ςηπ Αρςσμξμικήπ Δ/μρηπ Πέλλαπ πεοί καςαμξμήπ ςχμ 

κασρίμχμ κίμηρηπ 

 

Γ) Ζ αο. 117/2009 γμχμξδϊςηρη ςξσ Νξμικξϋ σμβξσλίξσ ςξσ Κοάςξσπ, η ξπξία έςσυε απξδξυήπ 

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

δικαιξλξγηςικόμ δεμ εταομϊζεςαι ρε διαγχμιρςικέπ διαδικαρίεπ.   

 

 

2. ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 

 

Οοϊυειοξπ μειξδξςικϊπ διαγχμιρμϊπ με ρτοαγιρμέμεπ ποξρτξοέπ για ςημ ποξμήθεια 

κασρίμχμ (βεμζίμη αμϊλσβδη, πεςοέλαιξ κίμηρηπ και πεςοέλαιξ θέομαμρηπ) για ςιπ αμάγκεπ ςχμ 

Σπηοεριόμ ςηπ Αρςσμξμικήπ Δ/μρηπ Πέλλαπ έςξσπ 2014, ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ πεμήμςα 

επςά υιλιάδχμ εσοό (57.0000,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Υ.Π.Α. (46.341,46 € υχοίπ ΥΠΑ) χπ 

ενήπ: 

ΔΘΔΞΡ ΙΑΣΡΘΛΞΣ ΙΑΔ 
Ο/Σ ΥΩΠΘΡ 

Τ.Ο.Α. Ο/Σ ΛΔ Τ.Ο.Α. 

Βεμζίμη Αμϊλσβδη   CPV 09132100-4 1511 14.634,15 € 18.000,00 € 

Πεςοέλαιξ Κίμηρηπ  CPV 09134100-8 1511 7.317,07 € 9.000,00 € 

Πεςοέλαιξ Θέομαμρηπ CPV 09135100-5 1512 24.390,24 € 30.000,00 € 

ΡΣΜΞΚΞ  46.341,46 € 57.000,00 € 
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Ιοιςήοιξ καςακϋοχρηπ θα είμαι η υαμηλϊςεοη ποξρτξοά αμά είδξπ κασρίμξσ (αμά cpv), δηλ. 

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

παοάδξρηπ, μέρη ςιμή λιαμικήπ πόληρηπ ςχμ κασρίμχμ, ϊπχπ ασςή θα ποξκϋπςει απϊ ςξ 

εκάρςξςε εκδιδϊμεμξ δελςίξ πιρςξπξίηρηπ ςιμόμ ςξσ αομξδίξσ Σμήμαςξπ Δμπξοίξσ ςηπ Π.Δ. 

Πέλλαπ. 

Ξι διαγχμιζϊμεμξι μπξοξϋμ μα σπξβάλξσμ ποξρτξοά για ςξ ρϋμξλξ ςηπ πξρϊςηςαπ ςχμ 

κασρίμχμ, είςε για Λέοξπ (π.υ. μϊμξ για πεςοέλαιξ κίμηρηπ). 

ξ υοξμικϊ διάρςημα ποξμήθειαπ ςχμ κασρίμχμ ατξοά ρςξ διάρςημα απϊ ςημ ημεοξμημία 

σπξγοατήπ ςηπ ϋμβαρηπ με ςξμ Αμάδξυξ μέυοι  31/12/2014. 

 

 

3. ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ 

Η Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ (Α.Δ.Μ. – Θ.) (αομϊδια σπηοερία: Διεϋθσμρη 

Οικξμξμικξϋ, Σμήμα Διξικηςικξϋ-Οικξμξμικξϋ Ν. Πέλλαπ), πξσ εδοεϋει ρςημ Έδερρα, Διξικηςήοιξ, 

Σ.Κ. 58 200, Έδερρα. 

4. ΔΜΔΘΑΤΔΠΞΛΔΜΞΡ ΤΞΠΔΑΡ / ΣΟΖΠΔΡΘΑ : ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΔΛΛΑ 

 

5. ΞΟΞΡ – ΥΠΞΜΞΡ ΔΘΔΜΔΠΓΔΘΑΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
 

ΣΟΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΗΜΔΡΑ ΩΡΑ 

Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Μακεδξμίαπ – 

Θοάκηπ, Σμήμα Διξικηςικξϋ – Οικξμξμικξϋ Ν. 

Πέλλαπ, Διξικηςήοιξ Έδερραπ, γοατείξ  503 

5ξπ ϊοξτξπ 

16-6-2014 Δεσςέοα 10:30 π.μ. 

 
6.  ΥΠΖΛΑΞΔΞΖΡΖ 

 

Η δαπάμη βαοϋμει ςημ πίρςχρη ςξσ Ποξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςξσ Τπξσογείξσ Ποξρςαρίαπ ςξσ 

Πξλίςη έςξσπ 2014 χπ ακξλξϋθχπ: 

 
7. ΔΘΑΠΙΔΘΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑΡ 

 

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

ϋμβαρηπ με ςξμ Αμάδξυξ μέυοι 31.12.2014. 

 

8. ΟΑΠΑΚΑΒΖ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ 
 

Η παοξϋρα διακήοσνη είμαι διαθέριμη απϊ ςξ Σμήμα Διξικηςικξϋ – Οικξμξμικξϋ Ν. Πέλλαπ καςά 

ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ, ρςα ςηλέτχμα επικξιμχμίαπ 238129874 και με ηλεκςοξμικϊ 

ςαυσδοξμείξ (e-mail) ποξπ ςη διεϋθσμρη:  etzita@damt.gov.gr. 

ΔΙΔΙΚO 
ΥΟΡΔΑ 

Κ.Α.Δ. ΑΤΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΛΗΧΗ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΓΚΡΙΔΩΝ & ΔΝΣΟΛΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΗ Τ.Δ.Δ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 

43/110 1511 8182 

43/110 1512 8949 
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Σξ ςεϋυξπ ςηπ διακήοσνηπ απξρςέλλεςαι ρςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ 

μέρα ρε μια (1) ημέοα απϊ ςη λήφη ςηπ ρυεςικήπ αίςηρηπ.  

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

αοιθμϊ ρελίδχμ και ετϊρξμ διαπιρςόρξσμ ξπξιαδήπξςε παοάλειφη μα ςξ γμχοίρξσμ εγγοάτχπ 

ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή και μα ζηςήρξσμ μέξ πλήοεπ αμςίγοατξ. Ποξρτσγέπ καςά ςηπ μξμιμϊςηςαπ 

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

Διακήοσνηπ θα απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 

Οι εμδιατεοϊμεμξι πξσ θα παοαλάβξσμ ςη Διακήοσνη μέρχ ςξσ διαδικςσακξϋ ςϊπξσ ςηπ ΑΔΜ-Θ, 

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

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

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

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

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

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

ασςϊπ ξ ξπξίξπ ρσμπληοόμει ςα ρςξιυεία. 

 

9. ΔΖΛΞΡΘΞΖΑ 
 

Η Διακήοσνη θα είμαι διαθέριμη ρςξ διαδίκςσξ ρςη διεϋθσμρη www.damt.gov.gr (Δμϊςηςα 

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

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

 

Η Διακήοσνη θα κξιμξπξιηθεί ηλεκςοξμικά ρςξ Δπιμεληςήοιξ Πέλλαπ, για εμημέοχρη ςχμ μελόμ 

ςξσπ  και ρςημ Ομξρπξμδία Βεμζιμξπχλόμ Δλλάδξπ (ΟΒΔ).  

 

Πεοίληφη ςηπ Διακήοσνηπ αμαοςάςαι ρςξσπ πίμακεπ αμακξιμόρεχμ ρςημ έδοα ςηπ Αρςσμξμικήπ 

Δ/μρηπ Πέλλαπ και ςηπ ΑΔΜ-Θ Σμήμα Διξικηςικξϋ – Οικξμξμικξϋ Ν. Πέλλαπ. 

 

10. ΔΜΖΛΔΠΩΡΖ ΔΜΔΘΑΤΔΠΞΛΔΜΩΜ  
 

Οι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα ζηςήρξσμ εγγοάτχπ (με επιρςξλή ή ςηλεξμξιξςσπία) 

ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ ή διεσκοιμίρειπ για ςξ Διαγχμιρμϊ ή ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ 

Διακήοσνηπ, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Άοθοξσ 10 ςξσ Π.Δ. 118/2007. Οι διεσκοιμίρειπ 

παοέυξμςαι  απϊ ςξ ΣΔΟ Πέλλαπ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. ρε ϊλξσπ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ, ςξ αογϊςεοξ 

ςέρρεοιπ (4) ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία πξσ έυει ξοιρςεί για ςημ σπξβξλή ςχμ ποξρτξοόμ. 

Οι αιςήρειπ παοξυήπ διεσκοιμίρεχμ θα ποέπει μα απεσθϋμξμςαι εγγοάτχπ χπ «Δοχςήμαςα 

ρυεςικά με ςξ Διαγχμιρμϊ ποξμήθειαπ σγοόμ κασρίμχμ (βεμζίμηπ αμϊλσβδηπ, πεςοέλαιξ κίμηρηπ 

και πεςοέλαιξ θέομαμρηπ) για ςιπ αμάγκεπ ςχμ σπηοεριόμ ςηπ Αρςσμξμικήπ Δ/μρηπ Πέλλαπ  έςξσπ  
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2014» ποξπ ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ /Δ/μρη Οικξμξμικξϋ / ΣΔΟ 

Πέλλαπ, Έδερρα, Διξικηςήοιξ,  Σ.Κ. 58 200. 

Ποξπ διεσκϊλσμρη ςηπ διαδικαρίαπ, ξι αιςήρειπ παοξυήπ διεσκοιμίρεχμ μπξοεί μα απξρςέλλξμςαι 

και με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ (e-mail) ποξπ ςη διεϋθσμρη: etzita@damt.gov.gr, ρςημ αομϊδια 

σπάλληλξ, Δλεσθεοία Σζίςα, ςηλ. 2381029874, υχοίπ ϊμχπ η δσμαςϊςηςα ασςή μα απαλλάρρει 

ςξσπ σπξφητίξσπ απϊ ςημ σπξυοέχρη μα σπξβάλξσμ ςα εοχςήμαςα εγγοάτχπ και εμσπϊγοατα  

(με επιρςξλή ή ςηλεξμξιξςσπία), μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι παοαπάμχ.  

Η Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ δε θα απαμςήρει ρε εοχςήμαςα πξσ θα έυξσμ 

σπξβληθεί μϊμξ με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ. Καμέμαπ σπξφήτιξπ δε μπξοεί ρε ξπξιαδήπξςε 

πεοίπςχρη μα επικαλερςεί ποξτξοικέπ απαμςήρειπ εκ μέοξσπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ. 

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

καςάθερηπ ςχμ ποξρτξοόμ ςξσπ δε γίμξμςαι δεκςέπ και απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι ξι παοευϊμεμεπ διεσκοιμήρειπ δε θα ςοξπξπξιξϋμ ξσριχδόπ ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ 

Διακήοσνηπ. 

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

παοξϋρα παοάγοατξ ςχμ ςσυϊμ ρσμπληοχμαςικόμ πληοξτξοιόμ/ διεσκοιμίρεχμ ρσμάγεςαι ϊςι ξ 

εμδιατεοϊμεμξπ έυει λάβει γμόρη ςχμ ιδιαίςεοχμ υαοακςηοιρςικόμ και ςηπ τϋρηπ ςηπ 

ποξμήθειαπ. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι ξι παοευϊμεμεπ διεσκοιμίρειπ δε θα ςοξπξπξιξϋμ ξσριχδόπ ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ 

Διακήοσνηπ και θα διαςίθεμςαι και ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ www.damt.gov.gr. 
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1. ΓΔΜΘΙΑ ΡΞΘΥΔΘΑ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
 

 

1.1 Οοϊυειοξπ μειξδξςικϊπ διαγχμιρμϊπ με ρτοαγιρμέμεπ ποξρτξοέπ για ςημ ποξμήθεια 

κασρίμχμ (βεμζίμη αμϊλσβδη, πεςοέλαιξ κίμηρηπ, πεςοέλαιξ θέομαμρηπ) για ςημ κάλσφη ςχμ 

αμαγκόμ ςχμ σπηοεριόμ ςηπ Αρςσμξμικήπ Δ/μρηπ Οέλλαπ, για ςξ έςξπ 2014.  

Ιοιςήοιξ καςακϋοχρηπ θα είμαι η υαμηλϊςεοη ποξρτξοά, δηλ. ςξ μεγαλϋςεοξ  πξρξρςϊ (%) 

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

πόληρηπ ςχμ κασρίμχμ, ϊπχπ ασςή θα ποξκϋπςει απϊ ςξ εκάρςξςε εκδιδϊμεμξ δελςίξ πιρςξπξίηρηπ 

ςιμόμ ςξσ αομξδίξσ Σμήμαςξπ Δμπξοίξσ ςηπ Π.Δ. Πέλλαπ. 

Ξι διαγχμιζϊμεμξι μπξοξϋμ μα σπξβάλξσμ ποξρτξοά για ςξ ρϋμξλξ ςηπ πξρϊςηςαπ ςχμ 

κασρίμχμ, είςε για Λέοξπ (π.υ. μϊμξ για πεςοέλαιξ κίμηρηπ). 

ξ υοξμικϊ διάρςημα ποξμήθειαπ ςχμ κασρίμχμ ατξοά ρςξ διάρςημα απϊ ςημ ημεοξμημία 

σπξγοατήπ ςηπ Ρϋμβαρηπ με ςξμ Αμάδξυξ μέυοι  31/12/2014. 

Η ρσμμεςξυή ρςξ διαγχμιρμϊ είμαι αμξικςή, επί ίρξιπ ϊοξιπ, ρε ϊρξσπ πληοξϋμ ςιπ μξμικέπ, 

ξικξμξμικέπ και ςευμικέπ ποξωπξθέρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παοξϋρα Διακήοσνη και διαθέςξσμ 

ςημ απαιςξϋμεμη επαγγελμαςική επάοκεια και εμπειοία.  

 

1.2 ΠΞΟΞΡ ΚΖΦΖΡ ΩΜ ΔΓΓΠΑΤΩΜ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΙΑΘ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΩΜ 

 

Οι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα ποξμηθεσςξϋμ ςξ ςεϋυξπ διακήοσνηπ είςε απϊ ςημ ιρςξρελίδα 

www.damt.gov.gr, είςε με ηλεκςοξμική απξρςξλή απϊ ςξ Σμήμα Διξικηςικϊ – Οικξμξμικϊ Ν. Πέλλαπ 

ηλεκςοξμική δ/μρη etzita@damt.gov.gr. 

Οι εμδιατεοϊμεμξι μπξοξϋμ μα ζηςήρξσμ εγγοάτχπ (με επιρςξλή ή ςηλεξμξιξςσπία) 

ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ ή διεσκοιμίρειπ για ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ. 

Οι διεσκοιμίρειπ παοέυξμςαι  απϊ  ςξ  Σμήμα Διξικηςικϊ – Οικξμξμικϊ Ν. Πέλλαπ  ςηπ ΑΔΜ-Θ ςέρρεοιπ 

(4) ςξσλάυιρςξμ ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία πξσ έυει ξοιρςεί για ςημ σπξβξλή ςχμ ποξρτξοόμ. 

Οι εοχςήρειπ ςχμ εμδιατεοξμέμχμ καθόπ και ϊλεπ ξι απαμςήρειπ / διεσκοιμίρειπ ςηπ Αμαθέςξσραπ 

Αουήπ θα αμαοςόμςαι ρςημ ιρςξρελίδα www.damt.gov.gr. καθ’ ϊλη ςημ διάοκεια ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

Η διακήοσνη και η Πεοίληφή ςηπ αμαοςόμςαι ρςη «ΔΙΑΤΓΔΙΑ» και απξρςέλλξμςαι ηλεκςοξμικά ρςξ 

Δπιμεληςήοιξ Πέλλαπ για εμημέοχρη ςχμ μελόμ ςηπ και ρςημ Ομξρπξμδία Βεμζιμξπχλόμ Δλλάδξπ 

(ΟΒΔ).  

Πεοίληφη ςηπ Διακήοσνηπ αμαοςάςαι ρςξσπ πίμακεπ αμακξιμόρεχμ ρςημ έδοα ςηπ Αρςσμξμικήπ 

Δ/μρηπ Πέλλαπ και ςηπ ΑΔΜΘ - ΣΔΟ Πέλλαπ. 

2. ΓΔΜΘΙΔΡ ΟΠΞΫΟΞΗΔΡΔΘΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ  
 

2.1 Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ 

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

αλλξδαπά, ξι ρσμεςαιοιρμξί και ξι εμόρειπ ποξμηθεσςόμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά και 

δοαρςηοιξπξιξϋμςαι μϊμιμα ρε ςξμείπ ρυεςικξϋπ με ςξ αμςικείμεμξ ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ.  
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ςξ διαγχμιρμϊ δε θα γίμξσμ δεκςξί ϊρξι απξκλείρθηκαμ ή κηοϋυθηκαμ έκπςχςξι με 

αμεςάκληςη απϊταρη καςά ςξ παοελθϊμ για ρυεςικά αδικήμαςα. 

 

3. ΑΟΞΙΚΔΘΡΛΞΡ ΣΟΞΦΖΤΘΩΜ  
 
 

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

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

καςαδικαρςική απϊταρη για έμαμ απϊ ςξσπ παοακάςχ λϊγξσπ:  

  

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

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

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

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

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

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

ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ Κξιμξςήςχμ (EE C 316 ςηπ 27.11.1995, ρελ. 

48), 

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

Οδηγίαπ 91/308/ΔΟΚ ςξσ σμβξσλίξσ, ςηπ 10ηπ Ιξσμίξσ 1991, για ςημ ποϊληφη 

υοηριμξπξίηρηπ ςξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςήμαςξπ για ςη μξμιμξπξίηρη απϊ παοάμξμεπ 

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

ςημ Οδηγία 2001/97/ΔΚ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Κξιμξβξσλίξσ και ςξσ σμβξσλίξσ, EE L 344 ςηπ 

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

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

 

3.1.2. α) βοίρκξμςαι ρε πςόυεσρη, εκκαθάοιρη, παϋρη δοαρςηοιξςήςχμ, αμαγκαρςική 

διαυείοιρη ή πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ ή ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη πξσ 

ποξκϋπςει απϊ παοϊμξια διαδικαρία ποξβλεπϊμεμη απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ υόοαπ 

εγκαςάρςαρηπ ςξσπ, 

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

διαυείοιρηπ, πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ, ή ξπξιαδήπξςε άλλη αμάλξγη διαδικαρία 

ποξβλεπϊμεμη απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ ςξσπ,  

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

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

υοεξκξπία), βάρει απϊταρηπ η ξπξία έυει ιρυϋ δεδικαρμέμξσ, 

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

ξπξιξδήπξςε μέρξ απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, 

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

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

ρϋμτχμα με ςη μξμξθερία ςηπ υόοαπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, 

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

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

ελλημικξϋ δικαίξσ,  

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

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

ασςέπ, 

η) ϊρξι απξκλείρθηκαμ ςελερίδικα απϊ Δλλημική Δημϊρια Τπηοερία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.  
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ή Α.Δ. ςξσ Δημϊριξσ Σξμέα γιαςί δεμ εκπλήοχραμ ςιπ ρσμβαςικέπ σπξυοεόρειπ ςξσπ, 

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

Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Δμπξοίξσ, ςξσ Τπξσογείξσ Αμάπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ και 

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

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

παοαπάμχ κσοόρειπ. 

 

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

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

επιρήμχπ μεςατοαρμέμα ρςημ Δλλημική Γλόρρα.  

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

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

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

απξκλείεςαι απϊ ςξ διαγχμιρμϊ. 

 

4. ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ  

 

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

ρςξμ σπξτάκελξ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΦΗ» ςα ακϊλξσθα δικαιξλξγηςικά, καθόπ και ςα 

αμςίγοατα ασςόμ (άοθοξ 6 Π.Δ. 118/2007), ρςημ Δλλημική γλόρρα :  

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

6 Να αμαγοάτξμςαι ςα ρςξιυεία ςξσ διαγχμιρμξϋ ϊπξσ ρσμμεςέυξσμ.  

7 Να δηλόμεςαι ϊςι μέυοι και ςημ ημέοα σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ δε ρσμςοέυει 

κάπξια απϊ ςιπ παοακάςχ ποξωπξθέρειπ : 

 Δεμ έυξσμ καςαδικαρθεί με αμεςάκληςη απϊταρη για κάπξιξ αδίκημα απϊ ςα 
αματεοϊμεμα ρςημ πεοίπςχρη (1) ςξσ εδ. α ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ Π.Δ. 
118/2007,  δηλαδή για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα: ςηπ ρσμμεςξυήπ ρε εγκλημαςική 
ξογάμχρη, ςηπ μξμιμξπξίηρηπ ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ 
σπεναίοερηπ, ςηπ απάςηπ, ςηπ εκβίαρηπ, ςηπ πλαρςξγοατίαπ, ςηπ φεσδξοκίαπ, ςηπ 
δχοξδξκίαπ και ςηπ δϊλιαπ υοεξκξπίαπ. 

 Δεμ ςελξϋμ ρε κάπξια απϊ ςιπ αματεοϊμεμεπ ρςη πεοίπςχρη (2) ςξσ εδ. α ςηπ παο. 2 ςξσ 
άοθοξσ 6 ςξσ Π.Δ. 118/2007 καςαρςάρειπ, δηλαδή ρε πςόυεσρη ή ρε διαδικαρία 
κήοσνηπ πςόυεσρηπ. 

 Δεμ ςελξϋμ ρε κάπξια απϊ ςιπ αματεοϊμεμεπ ρςημ πεο. (2) ςξσ εδ. γ ςηπ παο. 2 ςξσ 
άοθοξσ 6 ςξσ Π.Δ. 118/2007 καςάρςαρη, δηλαδή σπϊ κξιμή εκκαθάοιρη ςξσ Ν. 
2190/1920, ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει ή ειδική εκκαθάοιρη ςξσ Ν. 1892/1990, ϊπχπ 
εκάρςξςε ιρυϋει, ή άλλεπ αμάλξγεπ καςαρςάρειπ (μϊμξ για αλλξδαπά μξμικά ποϊρχπα) 
και ϊςι, επίρηπ, η επιυείοηρη δεμ ςελεί σπϊ διαδικαρία έκδξρηπ απϊταρηπ κξιμήπ ή 
ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ςχμ αμχςέοχ μξμξθεςημάςχμ ή  σπϊ αμάλξγεπ καςαρςάρειπ (μϊμξ 
για αλλξδαπά μξμικά ποϊρχπα) 

 Δεμ ςελξϋμ ρε αμαγκαρςική διαυείοιρη ή ρε καςάρςαρη ενσγίαμρηπ ή ειδικήπ 
εκκαθάοιρηπ ςχμ άοθοχμ 99-106 ια ςξσ Πςχυεσςικξϋ Κόδικα ή δεμ έυξσμ σπξβάλει 
ρυέδιξ αμαδιξογάμχρηπ ςχμ άοθοχμ 107 επ. ςξσ Πςχυεσςικξϋ Κόδικα.
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 Δίμαι τξοξλξγικά και αρταλιρςικά εμήμεοξι χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ 
ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ (κϋοιαπ και επικξσοικήπ) και χπ ποξπ ςιπ 
τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ ςξσπ. 

 Δίμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ ξικείξ Δπιμεληςήοιξ (ή ρε ιρξδϋμαμεπ επαγγελμαςικέπ 
ξογαμόρειπ αμ ποϊκειςαι για αλλξδαπξϋπ) (θα αματέοεςαι οηςά η επχμσμία ςξσ 
ρσγκεκοιμέμξσ Δπιμεληςηοίξσ ρςξ ξπξίξ είμαι εγγεγοαμμέμξι και ςξ αμςικείμεμξ ςχμ 
δοαρςηοιξςήςχμ πξσ αρκξϋμ ποξκειμέμξσ για μξμικά ποϊρχπα ή ςξ ειδικϊ επάγγελμά 
ςξσπ ποξκειμέμξσ για τσρικά ποϊρχπα). 

 Δεμ έυξσμ διαποάνει ρξβαοϊ επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα 
ςξσ Αγξοαμξμικξϋ Κόδικα ρσματέπ με ςξ αμςικείμεμξ ςξσ διαγχμιρμξϋ ή ρε ρυέρη με 
ςημ επαγγελμαςική ςξσπ ιδιϊςηςα. 

 Δεμ είμαι έμξυξι ρξβαοόμ φεσδόμ δηλόρεχμ καςά ςημ παοξυή ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ 
απαιςξϋμςαι µε ςημ παοξϋρα διακήοσνη κας’ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςξσ άοθοξ 43 
παο. 2 Π.∆. 60/2007 ή ϊςαμ δεμ έυξσμ παοάρυει ςιπ πληοξτξοίεπ ασςέπ. 

 

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

καθέμαμ απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ κξιμή ποξρτξοά. 

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

αμεςάκληςη απϊταρη για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςξσ παοϊμςξπ σπξβάλλξσμ: 

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

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

 Ο Ποϊεδοξπ ςξσ σμεςαιοιρμξϋ, ϊςαμ ξ ποξρτέοχμ είμαι σμεςαιοιρμϊπ, 

 Κάθε μέλξπ πξσ ρσμμεςέυει ρςημ Έμχρη ή Κξιμξποανία, ϊςαμ ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ είμαι Έμχρη 

Αμαδϊυχμ ή Κξιμξποανία, και, 

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

 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι η ημεοξμημία σπξγοατήπ ςχμ σπεϋθσμχμ δηλόρεχμ, ρϋμτχμα με ςα 
ποξβλεπϊμεμα ρςημ ΟΜΟ ςηπ 5ηπ Δεκεμβοίξσ 2012 (ΤΔΙ Α’237/2012), ποέπει μα είμαι εμςϊπ 
ςχμ ςελεσςαίχμ 30 ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ ποξ ςηπ καςαληκςικήπ ημέοαπ σπξβξλήπ ςχμ 
ποξρτξοόμ. 
  Απαοαίςηςη ποξωπϊθερη είμαι ξι ποξρτξοέπ μα πεοιέλθξσμ ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή, μέυοι ςημ 
καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ. Ρε πεοίπςχρη εκποϊθερμηπ παοάδξρηπ 

ςχμ ποξρτξοόμ, η ημεοξμημία ρτοαγίδαπ ςξσ ςαυσδοξμείξσ δε λαμβάμεςαι σπϊφη. 

 

Δτϊρξμ ξι ποξµηθεσςέπ ρσµµεςέυξσμ ρςξ διαγχμιρµϊ µε αμςιποϊρχπϊ ςξσπ σπξβάλλξσμ µαζί 

µε ςημ ποξρτξοά, παοαρςαςικϊ εκποξρόπηρηπ, µε βεβαίχρη ςηπ γμηριϊςηςαπ ςηπ σπξγοατήπ 

ςξσπ. 

Δικαιξλξγηςικά πξσ έυξσμ εκδξθεί εκςϊπ Δλλάδαπ θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρή ςξσπ 

ρςημ ελλημική γλόρρα, καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 454 ςξσ Κόδικα Πξλιςικήπ Δικξμξμίαπ 

(Κ.Πξλ.Δικ.) και ςξσ Κόδικα πεοί Δικηγϊοχμ. 

 

 
5. ΣΟΞΒΞΚΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 

 
 

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

Οοξρτξοά πξσ ξοίζει υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ ςξσ παοαπάμχ αματεοξμέμξσ, ΑΟΞΠΠΘΟΔΑΘ 
ΩΡ ΑΟΑΠΑΔΔΙΖ.  

 

5.2 ΞΟΞΡ – ΥΠΞΜΞΡ ΣΟΞΒΞΚΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 

Όρξι επιθσμξϋμ μα λάβξσμ μέοξπ ρςξ διαγχμιρμϊ ποέπει μα σπξβάλξσμ έγγοατεπ ποξρτξοέπ, είςε 
ασςξποξρόπχπ, είςε δια ςξσ μξμίμξσ εκποξρόπξσ ςχμ διαγχμιζϊμεμχμ ή µε μϊμιμα 
ενξσριξδξςημέμξ ποϊρχπξ, ξι ξπξίεπ ποχςξκξλλξϋμςαι ρςξ Σμήμα Γοαμμαςειακήπ Τπξρςήοινηπ & 
Πληοξτξοιόμ Ν. Πέλλαπ ςηπ ΑΔΜ-Θ ςξ αογϊςεοξ μέυοι και ςημ ημέοα διεμέογειαπ ςξσ 
διαγχμιρμξϋ, δηλαδή                      και όοα 10:30 π.μ.  

Οοξρτξοά πξσ καςαςίθεςαι μεςά ςημ όοα ασςή είμαι εκποϊθερμη και επιρςοέτεςαι. 

Οι ποξρτξοέπ μπξοεί μα απξρςέλλξμςαι με ξπξιξμδήπξςε ςοϊπξ και μα παοαλαμβάμξμςαι με 
απϊδεινη, με ςημ απαοαίςηςη, ϊμχπ, ποξωπϊθερη ϊςι ασςέπ θα πεοιέουξμςαι, μέυοι και ςημ 
ημεοξμημία διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, δηλαδή μέυοι                      και όοα 10:30 π.μ.  

Ζ έγκαιοη σπξβξλή ςχμ ποξρτξοόμ θα απξδεικμϋεςαι μϊμξ απϊ ςξμ αοιθμϊ ποχςξκϊλλξσ πξσ 
δίμεςαι απϊ ςξ Σμήμα Γοαμμαςειακήπ Τπξρςήοινηπ & Πληοξτξοιόμ Ν. Πέλλαπ ςηπ ΑΔΜ-Θ. Η 
ημεοξμημία ρτοαγίδαπ ςξσ ςαυσδοξμείξσ δε λαμβάμεςαι σπϊφη ρε πεοίπςχρη εκποϊθερμηπ 
σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ. 

 

5.3 ΠΞΟΞΡ ΣΟΞΒΞΚΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 

 

Όρξι επιθσμξϋμ μα λάβξσμ μέοξπ ρςξ διαγχμιρμϊ ποέπει μα σπξβάλξσμ έγγοατεπ ποξρτξοέπ 
εμςϊπ ςχμ ποξθερμιόμ πξσ αματέοθηκαμ ρςξ ποξηγξϋμεμξ άοθοξ 5.2.  
Ξι ποξρτξοέπ καςαςίθεμςαι ή απξρςέλλξμςαι απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ρςημ ελλημική 
γλόρρα μέρα ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ.  
Σα δικαιξλξγηςικά πξσ εμπεοιέυξμςαι ρςξσπ δϋξ σπξτακέλξσπ (1. Τπξτάκελξπ δικαιξλξγηςικόμ 
ρσμμεςξυήπ και 2. Τπξτάκελξπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ) αοιθμξϋμςαι και μξμξγοάτξμςαι απϊ ςξ 
ρσμμεςέυξμςα. 

 

Οι τάκελξι ςχμ ποξρτξοόμ ποέπει απαοαίςηςα μα τέοξσμ επχμσμία και διεϋθσμρη, ςηλέτχμξ και 

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

 

Οοξρτξοά 

Διακήοσνη Αο. 1/2014 

«ΟΠΞΥΔΘΠΞΡ ΛΔΘΞΔΞΘΙΞΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΡ 

ΓΘΑ ΖΜ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑ ΣΓΠΩΜ ΙΑΣΡΘΛΩΜ (ΒΔΜΕΘΜΖ ΑΛΞΚΣΒΔΖ, 

ΟΔΠΔΚΑΘΞ ΙΘΜΖΡΖΡ, ΟΔΠΔΚΑΘΞ ΗΔΠΛΑΜΡΖΡ) ΓΘΑ 

ΘΡ ΑΜΑΓΙΔΡ ΩΜ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ ΖΡ ΑΡΣΜΞΛΘΙΖΡ Δ/ΜΡΖΡ ΟΔΚΚΑΡ 

ΔΞΣΡ 2014» 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ  
ΔΟ/Σμήμα  Διξικηςικξϋ-Οικξμξμικξϋ Ν. Πέλλαπ 
Διξικηςήοιξ Έδερραπ (γοατείξ 503, 5ξπ ϊοξτξπ), Σ.Κ.: 58200 Έδερρα 
Ημεοξμημία Διαγχμιρμξϋ: ................................. 

 ςξιυεία απξρςξλέα (ποξρτέοξμςξπ) : 

1. Δπχμσμία ........... 

2. Διεϋθσμρη ........... 

3. Αοιθμϊπ ςηλετόμξσ ............ 

4. Αοιθμϊπ ςηλεξμξιξςσπίαπ (ταν) ............... 
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5. Ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ ................... 

«ΜΑ ΛΖΜ ΑΜΞΘΥΗΔΘ ΑΟΞ ΖΜ ΑΥΣΔΠΞΛΘΙΖ ΣΟΖΠΔΡΘΑ ή Ζ ΓΠΑΛΛΑΔΘΑ»  

 
Μέρα ρςξ τάκελξ ςηπ ποξρτξοάπ ςξπξθεςξϋμςαι ϊλα ςα ζηςξϋμεμα με ςημ ποξρτξοά ρςξιυεία και 
ειδικϊςεοα: 

 
Ο τάκελξπ κάθε ποξρτξοάπ πεοιλαμβάμει ςξσπ ακϊλξσθξσπ δσξ (2) επιμέοξσπ Τπξτακέλξσπ, 

αμενάοςηςξσπ, κλειρςξϋπ και ρτοαγιρμέμξσπ με ςη ρτοαγίδα ςξσ σπξφητίξσ και κξλληςική 

ςαιμία, χπ ενήπ: 

 Τπξτάκελξπ «ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ» πξσ πεοιέυει ςα Δικαιξλξγηςικά σμμεςξυήπ. 

 Τπξτάκελξπ «ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ» πξσ πεοιέυει ςημ ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ 

ρσμμεςέυξμςα. 

 

 
Οι ποξρτξοέπ δεμ ποέπει μα έυξσμ νσρίμαςα, ρβηρίμαςα, ποξρθήκεπ και διξοθόρειπ. Δάμ σπάουει 
ρςημ ποξρτξοά ξπξιαδήπξςε ποξρθήκη ή διϊοθχρη, ασςή ποέπει μα είμαι καθαοξγοαμμέμη και 
μξμξγοαμμέμη απϊ ςξμ σπξφήτιξ, ςξ δε αομϊδιξ ϊογαμξ παοαλαβήπ και απξρτοάγιρηπ ςχμ 
ποξρτξοόμ, δηλ. η Δπιςοξπή Ανιξλϊγηρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ καςά ςξμ έλεγυξ, 
μξμξγοάτει και ρτοαγίζει ςημ ςσυϊμ διϊοθχρη ή ποξρθήκη. 
Αμςιποξρτξοέπ και εμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ δεμ γίμξμςαι δεκςέπ και απξοοίπςξμςαι χπ 
απαοάδεκςεπ. 
Οι ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ για εμεμήμςα (90) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ, 
απϊ ςημ επξμέμη ημέοα ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 
Ποξρτξοά πξσ ξοίζει υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ ςξσ παοαπάμχ αματεοξμέμξσ, ΑΟΞΠΠΘΟΔΑΘ ΩΡ 
ΑΟΑΠΑΔΔΙΖ.  
Η ποξρτξοά δερμεϋει ςξμ ποξμηθεσςή καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ και ςηπ εμδευϊμεμηπ 
παοάςαρήπ ςηπ. 
 
Ο ποξρτέοχμ, ετϊρξμ δεμ έυει αρκήρει εμποξθέρμχπ έμρςαρη καςά ςηπ διακήοσνηπ ςξσ 
διαγχμιρμξϋ, ή έυει απξοοιτθεί η αμχςέοχ έμρςαρη, θεχοείςαι ϊςι απξδέυεςαι πλήοχπ και 
αμεπιτσλάκςχπ ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ διακήοσνηπ και δεμ δϋμαςαι, με ςημ ποξρτξοά ςξσ ή με 
ξιξμδήπξςε άλλξ ςοϊπξ, μα απξκοξϋρει, εσθέχπ ή εμμέρχπ, ςξσπ αμχςέοχ ϊοξσπ.  
 
Ζ άρκηρη εμρςάρεχπ καςά ςηπ διακηοϋνεχπ δεμ κχλϋει ςη ρσμμεςξυή ρςξμ διαγχμιρμϊ. 

 

 
6. ΔΘΔΝΑΓΩΓΖ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ – ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 
 
Σξ άμξιγμα και η ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ θα γίμει δημϊρια απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή 
Διαγχμιρμξϋ. Καςά ςημ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ μπξοξϋμ μα παοίρςαμςαι ξι ποξρτέοξμςεπ ή 
ξι μϊμιμξι εκποϊρχπξι ασςόμ. 
Η απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ γίμεςαι καςά ςημ ακϊλξσθη διαδικαρία: 
1. Αοιθμείςαι, μξμξγοάτεςαι και απξρτοαγίζεςαι ξ κσοίχπ τάκελξπ. 
2. Μξμξγοάτεςαι και ρτοαγίζεςαι απϊ ςημ Δπιςοξπή διαγχμιρμξϋ ξ σπξτάκελξπ ςηπ ξικξμξμικήπ 

ποξρτξοάπ, αλλά δεμ απξρτοαγίζεςαι ρ’ ασςϊ ςξ ρςάδιξ. 
3. Μξμξγοάτεςαι και απξρτοαγίζεςαι ξ σπξτάκελξπ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΦΗ» 

ρτοαγίζξμςαι και μξμξγοάτξμςαι απϊ ςημ Δπιςοξπή διαγχμιρμξϋ ϊλα ςα δικαιξλξγηςικά πξσ 
σπξβάλλξμςαι καςά ςξ ρςάδιξ ασςϊ, αμά τϋλλξ. 

4. Καςαυχοξϋμςαι ξι ποξμηθεσςέπ και ςα δικαιξλξγηςικά ςξσπ ρε καςάρςαρη η ξπξία σπξγοάτεςαι 
και ρτοαγίζεςαι απϊ ςημ Δπιςοξπή. Γίμξμςαι απξδεκςξί ή απξοοίπςξμςαι ρσμμεςέυξμςεπ 
αμαλϊγχπ  μεςά απϊ ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςξσπ.  

5. Σξ Ποακςικϊ πξσ ρσμςάρρεςαι ρςη τάρη ασςή ςηπ απξρτοάγιρηπ - ανιξλϊγηρηπ ςχμ 
δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ κξιμξπξιείςαι ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ και ρε ϊπξιξμ έυει έμμξμξ 
ρσμτέοξμ, με δσμαςϊςηςα έμρςαρηπ εμςϊπ ςοιόμ (3) ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ. 

6. Μεςά ςημ παοαπάμχ διαδικαρία, ξ ρυεςικϊπ τάκελξπ ςξσ διαγχμιρμξϋ μαζί με ςξσπ 
ρτοαγιρμέμξσπ σπξτακέλξσπ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» παοαμέμξσμ ρςημ Δπιςοξπή 
Διαγχμιρμξϋ. 
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7. Οι ρτοαγιρμέμξι τάκελξι ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ επαματέοξμςαι απϊ ςημ Δπιςοξπή 

Διαγχμιρμξϋ για ϊρεπ ποξρτξοέπ κοίθηκαμ χπ ρϋμτχμεπ με ςξσπ λξιπξϋπ ϊοξσπ ςηπ 
Διακήοσνηπ, για ςημ απξρτοάγιρή ςξσπ καςά ςημ ημεοξμημία και όοα πξσ θα ξοιρθεί ρςξ 
ρυεςικϊ Ποακςικϊ. Η απξρτοάγιρη και ξ έλεγυξπ ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ γίμεςαι με ςημ 
ίδια διαδικαρία με ασςή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ.  

8. Μεςά ςημ απξρτοάγιρή ςξσπ ξι απξδεκςέπ ξικξμξμικέπ ποξρτξοέπ (πξσ πληοξϋμ και ςιπ 
ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ) ποξυχοξϋμ ρςξ ρςάδιξ ςηπ ανιξλϊγηρηπ εμό ασςέπ πξσ κοίμξμςαι χπ 
μη απξδεκςέπ, επιρςοέτξμςαι υχοίπ μα απξρτοαγιρςξϋμ. Η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ρσμςάρρει 
για ςξ ρκξπϊ ασςϊ ποακςικϊ, ϊπξσ πεοιέυεςαι Πίμακαπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ καςά τθίμξσρα 
ρειοά και ϊπξσ ρςημ ποόςη γοαμμή ταίμεςαι ξ ποόςξπ μειξδϊςηπ. 

9. ε πεοίπςχρη πξσ δικαιξϋμεμξπ ρσμμεςέυχμ δεμ παοαρςάθηκε ρςη διαδικαρία απξρτοάγιρηπ, 
ςϊςε  μπξοεί μα λάβει γμόρη ςχμ ενήπ ρςξιυείχμ και μϊμξ μεςά απϊ έγγοατη αίςηρή ςξσ ποξπ 
ςημ Τπηοερία : 
α) ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςξμ διαγχμιρμϊ και ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ, εκςϊπ ςχμ 
ρςξιυείχμ πξσ υαοακςηοίζξμςαι χπ εμπιρςεσςικά, εμςϊπ ςοιόμ (3) ημεοόμ απϊ ςημ 
απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ. 
β) ςχμ ςιμόμ πξσ ποξρτέοθηκαμ καςά ςημ απξρτοάγιρη ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ εμςϊπ 
ςοιόμ (3) ημεοόμ απϊ ςημ απξρτοάγιρη ασςόμ. 

 
 
7. ΔΟΘΚΞΓΖ ΟΠΞΛΖΗΔΣΖ  - ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΙΑΑΙΣΠΩΡΖΡ – ΑΟΞΔΚΔΡΛΑΑ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 

 

 
1. Μεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, ξ ποξρτέοχμ ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η 
καςακϋοχρη, εμςϊπ ποξθερμίαπ δέκα (10) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ έγγοατηπ 
ειδξπξίηρηπ ρ’ ασςϊμ, ξτείλει μα σπξβάλει ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ ςα ενήπ έγγοατα και 
δικαιξλξγηςικά, ςα ξπξία απξρτοαγίζξμςαι και ελέγυξμςαι καςά ςη διαδικαρία πξσ ποξβλέπεςαι.  
α. Οι Έλλημεπ πξλίςεπ:  
(1) Απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ ποιμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ 
χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει, ϊςι δεμ έυξσμ καςαδικαρθεί με 
αμεςάκληςη δικαρςική απϊταρη, για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 43 ςξσ π. 
δ/ςξπ 60/2007, για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςξσ Αγξοαμξμικξϋ Κόδικα, ρυεςικϊ με ςημ άρκηρη 
ςηπ επαγγελμαςικήπ ςξσπ δοαρςηοιϊςηςαπ, ετϊρξμ ασςϊ ξοίζεςαι ρςη διακήοσνη ή για κάπξιξ απϊ 
ςα αδικήμαςα ςηπ σπεναίοερηπ, ςηπ απάςηπ, ςηπ εκβίαρηπ, ςηπ πλαρςξγοατίαπ, ςηπ φεσδξοκίαπ, 
ςηπ δχοξδξκίαπ και ςηπ δϊλιαπ υοεχκξπίαπ.  
(2) Πιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ εναμήμξσ, 
ποιμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ 
ςελξϋμ ρε πςόυεσρη και, επίρηπ, ϊςι δεμ ςελξϋμ ρε διαδικαρία κήοσνηπ πςόυεσρηπ.  
(3) Πιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ αομϊδια καςά πεοίπςχρη αουή, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει 
ϊςι καςά ςημ ημεοξμημία ςηπ χπ άμχ ειδξπξίηρηπ, είμαι εμήμεοξι χπ ποξπ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ 
πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ (κϋοιαπ και επικξσοικήπ) και χπ ποξπ ςιπ 
τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ ςξσπ.  
ε πεοίπςχρη εγκαςάρςαρήπ ςξσπ ρςημ αλλξδαπή, ςα δικαιξλξγηςικά ςχμ παοαπάμχ πεοιπςόρεχμ 
(2) και (3) εκδίδξμςαι με βάρη ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία ςηπ υόοαπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι, απϊ 
ςημ ξπξία και εκδίδεςαι ςξ ρυεςικϊ πιρςξπξιηςικϊ.  
(4) Πιρςξπξιηςικϊ ςξσ ξικείξσ Δπιμεληςηοίξσ, με ςξ ξπξίξ θα πιρςξπξιείςαι ατεμϊπ η εγγοατή ςξσπ 
ρ’ ασςϊ και ςξ ειδικϊ επάγγελμά ςξσπ, καςά ςημ ημέοα διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, και ατεςέοξσ 
ϊςι ενακξλξσθξϋμ μα παοαμέμξσμ εγγεγοαμμέμξι μέυοι ςηπ επίδξρηπ ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ 
ειδξπξίηρηπ. Για ϊρξσπ αρκξϋμ γεχογικϊ ή κςημξςοξτικϊ επάγγελμα, απαιςείςαι ρυεςική βεβαίχρη 
άρκηρηπ επαγγέλμαςξπ, απϊ αομϊδια αουή ςξσ Δημξρίξσ ή ςξσ ξικείξσ ΟΣΑ.  
β. Οι αλλξδαπξί:  
(1) Απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ ή ιρξδϋμαμξσ εγγοάτξσ αομϊδιαπ διξικηςικήπ ή δικαρςικήπ 
αουήπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ, έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ, ποιμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη 
ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ έυξσμ καςαδικαρθεί με 
αμεςάκληςη δικαρςική απϊταρη για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςηπ πεοίπςχρηπ (1) ςξσ εδ. α ςηπ 
παο. 1 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ.  
(2) Πιρςξπξιηςικϊ ςηπ καςά πεοίπςχρη αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ ςηπ υόοαπ 
εγκαςάρςαρήπ ςξσπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ ςελξϋμ ρε κάπξια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ ςηπ 

Τεύσορ Διακήπςξηρ για την ππομήθεια ςγπών καςσίμων για τιρ ανάγκερ τηρ Αστςνομικήρ Διεύθςνσηρ 
Πέλλαρ έτοςρ 2014 

17 

 

ΑΔΑ: ΒΙΙΩΟΡ1Υ-6Α0



 

πεο. (2) ςξσ εδ. α ή σπϊ άλλη αμάλξγη καςάρςαρη ή διαδικαρία και ϊςι πληοξϋμςαι ξι 
ποξωπξθέρειπ ςηπ πεο. (3) ςξσ εδ. α ςηπ παο. 1 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ.  
(3) Πιρςξπξιηςικϊ ςηπ αομϊδιαπ αουήπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει 
ϊςι ήςαμ εγγεγοαμμέμξι ρςα μηςοόα ςξσ ξικείξσ Δπιμεληςηοίξσ ή ρε ιρξδϋμαμεπ επαγγελμαςικέπ 
ξογαμόρειπ, καςά ςημ ημέοα διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ και ενακξλξσθξϋμ μα παοαμέμξσμ 
εγγεγοαμμέμξι μέυοι ςημ επίδξρη ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ.  
γ. Σα μξμικά ποϊρχπα ημεδαπά ή αλλξδαπά:  
(1) Σα παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά ςχμ πεοιπςόρεχμ ςχμ εδατίχμ α και β, αμςίρςξιυα.  
(2) Πιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ εναμήμξσ, 
ποιμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ςηπ παο. 1, απϊ ςξ ξπξίξ μα 
ποξκϋπςει ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ κξιμή εκκαθάοιρη ςξσ κ.μ. 2190/1920, ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, ή 
ειδική εκκαθάοιρη ςξσ μ. 1892/1990 (A΄101), ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, ή άλλεπ αμάλξγεπ 
καςαρςάρειπ (μϊμξ για αλλξδαπά μξμικά ποϊρχπα) και, επίρηπ, ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ διαδικαρία 
έκδξρηπ απϊταρηπ κξιμήπ ή ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ςχμ αμχςέοχ μξμξθεςημάςχμ ή σπϊ άλλεπ 
αμάλξγεπ καςαρςάρειπ (μϊμξ για αλλξδαπά μξμικά ποϊρχπα).  
(3) Διδικϊςεοα, ςα αμχςέοχ μξμικά ποϊρχπα ποέπει μα ποξρκξμίζξσμ για ςξσπ διαυειοιρςέπ, ρςιπ 
πεοιπςόρειπ ςχμ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Π.Δ.) και ςχμ ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ο.Δ. 
και Δ.Δ.) και για ςξμ ποϊεδοξ και διεσθϋμξμςα ρϋμβξσλξ για ςιπ αμόμσμεπ εςαιοείεπ (Α.Δ.), 
απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ ή άλλξ ιρξδϋμαμξ έγγοατξ αομϊδιαπ διξικηςικήπ ή δικαρςικήπ 
αουήπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι ςα αμχςέοχ ποϊρχπα δεμ έυξσμ 
καςαδικαρςεί με αμεςάκληςη δικαρςική απϊταρη, για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα ςηπ πεοίπςχρηπ (1) 
ςξσ εδ. α ςηπ παο. 1 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ.  
(4) Δπί ημεδαπόμ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ ςα ποξαματεοϊμεμα πιρςξπξιηςικά ςηπ εκκαθάοιρηπ ςηπ 
πεοίπςχρηπ (2) ςξσ εδ. γ ςηπ παο. 1 ςξσ παοϊμςξπ, εκδίδξμςαι, ϊρξμ ατξοά ρςημ κξιμή 
εκκαθάοιρη απϊ ςημ αομϊδια Τπηοερία ςηπ Νξμαουιακήπ Ασςξδιξίκηρηπ, ρςξ μηςοόξ Αμχμϋμχμ 
Δςαιοειόμ ςηπ ξπξίαπ είμαι εγγεγοαμμέμη η ρσμμεςέυξσρα ρςξ διαγχμιρμϊ A.E., ρϋμτχμα με ςιπ 
διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 7α.1.ια΄ και 7β.12 ςξσ κ.μ. 2190/1920, ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, και, ϊρξμ 
ατξοά ρςημ ειδική εκκαθάοιρη ςξσ μ. 1892/1990, ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει, απϊ ςξ αομϊδιξ Δτεςείξ 
ςηπ έδοαπ ςηπ αμχμϋμξσ εςαιοείαπ πξσ ςελεί σπϊ ειδική εκκαθάοιρη.  
Δπί ημεδαπόμ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ και ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ο.Δ. και Δ.Δ.) ςξ 
πιρςξπξιηςικϊ ςηπ εκκαθάοιρηπ, εκδίδεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ ςμήμα ςξσ Ποχςξδικείξσ ςηπ έδοαπ ςηπ 
ρσμμεςέυξσραπ ρςξμ διαγχμιρμϊ επιυείοηρηπ.  
δ. Οι σμεςαιοιρμξί:  
(1) Απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ έκδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ ποιμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ 
χπ άμχ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ, ή άλλξ ιρξδϋμαμξ έγγοατξ αομϊδιαπ διξικηςικήπ ή δικαρςικήπ 
αουήπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι ξ ποϊεδοξπ ςξσ Διξικηςικξϋ ςξσ 
σμβξσλίξσ δεμ έυει καςαδικαρθεί με αμεςάκληςη δικαρςική απϊταρη, για κάπξιξ απϊ ςα 
αδικήμαςα ςηπ πεοίπςχρηπ (1) ςξσ εδ. α ςηπ παο. 1 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ.  
(2) Σα δικαιξλξγηςικά ςχμ πεοιπςόρεχμ (2) και (3) ςξσ εδ. α ςηπ παο. 1 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ, 
ετϊρξμ ποϊκειςαι για ημεδαπξϋπ ρσμεςαιοιρμξϋπ και ςηπ πεοίπςχρηπ (2) ςξσ εδ. β ςηπ παο. 1 ςξσ 
παοϊμςξπ άοθοξσ, ετϊρξμ ποϊκειςαι για αλλξδαπξϋπ ρσμεςαιοιρμξϋπ, αμςίρςξιυα, και ςηπ 
πεοίπςχρηπ (2) ςξσ εδ. γ ςηπ παο. 1 ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ.  
(3) Βεβαίχρη αομϊδιαπ αουήπ ϊςι ξ σμεςαιοιρμϊπ λειςξσογεί μϊμιμα.  
ε. Οι εμόρειπ ποξμηθεσςόμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά:  
Σα παοαπάμχ καςά πεοίπςχρη δικαιξλξγηςικά, για κάθε ποξμηθεσςή πξσ ρσμμεςέυει ρςημ Έμχρη.  
2. Δάμ ρε κάπξια Φόοα βεβαιόμεςαι απϊ ξπξιαδήπξςε αουή ςηπ ϊςι δεμ εκδίδξμςαι ςα παοαπάμχ 
έγγοατα ή πιρςξπξιηςικά, ή δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ χπ άμχ αματεοϊμεμεπ πεοιπςόρειπ ςξσ 
παοϊμςξπ άοθοξσ, δϋμαςαι μα αμςικαςαρςαθξϋμ ασςά χπ ενήπ:  
- Δτϊρξμ ποϊκειςαι για διαγχμιρμϊ με ποξωπξλξγιρθείρα ανία ίρη ή αμόςεοη ςχμ ποξβλεπξμέμχμ 
ξοίχμ ςηπ πεο. ε ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 4 Π.Δ.118/07 (ϊπχπ κάθε τξοά ιρυϋξσμ), απϊ έμξοκη 
βεβαίχρη ςξσ σπϊυοεξσ ποξπ σπξβξλή ςξσ δικαιξλξγηςικξϋ. Δάμ ρςη υόοα ασςή δεμ ποξβλέπεςαι 
ξϋςε έμξοκη βεβαίχρη, δϋμαςαι ασςή μα αμςικαςαρςαθεί με σπεϋθσμη δήλχρη εμόπιξμ αομϊδιαπ 
δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ ή ρσμβξλαιξγοάτξσ ςηπ υόοαπ, ρςημ ξπξία είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ 
ποξμηθεσςήπ.  
- Δτϊρξμ ποϊκειςαι για διαγχμιρμϊ με ποξωπξλξγιρθείρα ανία καςόςεοη ςχμ ποξβλεπξμέμχμ 
ξοίχμ ςηπ πεο. ε ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 4 Π.Δ.118/07 (ϊπχπ κάθε τξοά ιρυϋξσμ), απϊ σπεϋθσμη 
δήλχρη ςξσ ποξμηθεσςή πξσ γίμεςαι εμόπιξμ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ ή ρσμβξλαιξγοάτξσ 
ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ.  
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ςημ καςά ςα άμχ έμξοκη βεβαίχρη ή σπεϋθσμη δήλχρη θα δηλόμεςαι ϊςι ρςημ ρσγκεκοιμέμη 
υόοα δεμ εκδίδξμςαι ςα ρσγκεκοιμέμα έγγοατα και ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ 
ποϊρχπξ ξι αμχςέοχ μξμικέπ καςαρςάρειπ.  
3. Η μη έγκαιοη και ποξρήκξσρα σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παο. 1 ςξσ παοϊμςξπ ρσμιρςά 
λϊγξ απξκλειρμξϋ ςξσ ποξμηθεσςή απϊ ςξμ διαγχμιρμϊ.  
4. Η απαοίθμηρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςα ξπξία μπξοξϋμ μα ζηςηθξϋμ, ρϋμτχμα με ςξ παοϊμ 
άοθοξ είμαι πεοιξοιρςική. 
5. ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ξ ρσµµεςέυχμ δεμ ποξρκξµίζει ςα δικαιξλξγηςικά, πξσ αματέοξμςαι  ρςιπ  
παο.  2  και  3  ςξσ  παοϊμςξπ άοθοξσ µεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, η καςακϋοχρη 
γίμεςαι ρςξμ  ρσµµεςέυξμςα  µε  ςημ  αµέρχπ  επϊµεμη  υαµηλϊςεοη  ςιµή.  Αμ καμέμαπ απϊ ςξσπ 
ρσµµεςέυξμςεπ δεμ ποξρκξµίρει ςα δικαιξλξγηςικά, πξσ αματέοξμςαι ρςιπ παο. 2 και 3 ςξσ 
παοϊμςξπ  άοθοξσ µεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, ξ διαγχμιρµϊπ µαςαιόμεςαι. 

 
Οοϊρθεςα δικαιξλξγηςικά καςακϋοχρηπ: 

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

ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη, εμςϊπ ποξθερμίαπ δέκα (10)  ημεοόμ απϊ ςημ 

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

ρτοαγιρμέμξ τάκελξ και ςα ενήπ έγγοατα και δικαιξλξγηςικά:  

 

 Δπικσοχμέμξ αμςίγοατξ ςηπ άδειαπ διακίμηρηπ πεςοελαιξειδόμ ποξψϊμςχμ (ετϊρξμ σπάουει) 

απϊ ςημ αομϊδια Διξικηςική Αουή. 

 Δπικσοχμέμξ αμςίγοατξ ςηπ άδειαπ λειςξσογίαπ ποαςηοίξσ σγοόμ κασρίμχμ. 

 
 

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

8. ΙΑΑΠΘΡΖ ΡΣΛΒΑΡΖΡ - ΑΜΑΙΞΘΜΩΡΖ ΙΑΑΙΣΠΩΡΖΡ - ΣΟΞΓΠΑΤΖ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 
 
ςξμ Ποξμηθεσςή ρςξμ ξπξίξ έγιμε η ξοιρςική καςακϋοχρη απξρςέλλεςαι ρυεςική απϊταρη και 
ασςϊπ καλείςαι μα  ποξρέλθει εμςϊπ ςοιόμ (3) ημεοόμ για ςημ σπξγοατή ςηπ ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ. 
Η ϋμβαρη οσθμίζει ςιπ λεπςξμέοειεπ για ςημ εταομξγή ςηπ καςακϋοχρηπ και σπξγοάτεςαι και απϊ 
ςα δϋξ ρσμβαλλϊμεμα μέοη.  
Δκ μέοξσπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ η ϋμβαρη σπξγοάτεςαι με Δμςξλή ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα ςηπ 
Α.Δ.Μ.-Θ.  
Δκ μέοξσπ ςξσ Αμαδϊυξσ, η ϋμβαρη σπξγοάτεςαι απϊ ςξμ ίδιξ ή ςξμ Νϊμιμξ Δκποϊρχπξ ςξσ, ξ 
ξπξίξπ μξμξγοάτει επίρηπ και κάθε τϋλλξ ςχμ σμβαςικόμ Σεσυόμ.  
Δεμ υχοεί ξπξιαδήπξςε διαποαγμάςεσρη ρςξ κείμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ. 
Σξ κείμεμξ και η μξοτή ςηπ ϋμβαρηπ μπξοεί μα διατξοξπξιείςαι ρε ρυέρη με ςξ υέδιξ ςξσ 
Παοαοςήμαςξπ αοκεί μα μημ αλλάζξσμ ξσριχδόπ ξι ϊοξι ςξσ υεδίξσ και ςξσ Διαγχμιρμξϋ. 
Σξ κείμεμξ ςηπ ϋμβαρηπ σπεοιρυϋει κάθε άλλξσ κειμέμξσ ρςξ ξπξίξ ςξϋςξ ρςηοίζεςαι, ϊπχπ 
ποξρτξοά, διακήοσνη και απϊταρη καςακϋοχρηπ ή αμάθερηπ, εκςϊπ καςάδηλχμ ρταλμάςχμ ή 
παοαδοξμόμ. Για ϊρα ρημεία δεμ οσθμίζξμςαι με ςημ ϋμβαρη, ιρυϋξσμ ξι γεμικϊςεοεπ διαςάνειπ 
πεοί ποξμηθειόμ ςξσ δημξρίξσ.  
Η Αμαθέςξσρα Αουή μπξοεί μα ενξσριξδξςήρει ςξμ εμδιατεοϊμεμξ Τξοέα μα ποξβεί ρε ϊλεπ ςιπ 
εμέογειεπ πξσ ατξοξϋμ ςημ εκςέλερη ςηπ ποξμήθειαπ μεςά ςξ ρςάδιξ ςηπ καςακϋοχρηπ ή ςηπ ςσυϊμ 
απϊταρηπ για διαποαγμάςεσρη μεςά απϊ άγξμξ διαγχμιρμϊ. 
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9. ΔΜΡΑΡΔΘΡ 

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

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

α) Καςά ςηπ διακήοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ:  

(α) ςξ μιρϊ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ απϊ ςη δημξρίεσρη ςηπ διακήοσνηπ μέυοι ςημ 
ημεοξμημία λήνεχπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ. Για ςξμ καθξοιρμϊ ςηπ 
ποξθερμίαπ ασςήπ ρσμσπξλξγίζξμςαι και ξι ημεοξμημίεπ ςηπ δημξρίεσρηπ και ςηπ σπξβξλήπ ςχμ 
ποξρτξοόμ.  

Η έμρςαρη ενεςάζεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ ςξσ τξοέα πξσ διεμεογεί 
ςξ διαγχμιρμϊ και ςξ απξταρίζξμ ϊογαμξ εκδίδει ςημ ρυεςική απϊταρή ςξσ ςξ αογϊςεοξ ςοειπ 
(3) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςη διεμέογεια ςξσ διαγχμιρμξϋ.  

β) Καςά ςχμ ποάνεχμ ή παοαλείφεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ πξσ ατξοξϋμ ςημ ρσμμεςξυή 
ξπξιξσδήπξςε ποξμηθεσςή ρςξμ διαγχμιρμϊ ή ςημ διεμέογεια ςξσ διαγχμιρμξϋ χπ ποξπ ςη 
διαδικαρία παοαλαβήπ και απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, καςά ςη διάοκεια διεναγχγήπ ςξσ 
ιδίξσ ςξσ διαγχμιρμξϋ και εμςϊπ ςηπ επϊμεμηπ εογάριμηπ ημέοαπ απϊ ασςήμ καςά ςημ ξπξία ξ 
εμιρςάμεμξπ έλαβε γμόρη ςξσ ρυεςικξϋ τακέλξσ.  

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

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

γ) Καςά ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ έχπ και ςημ καςακσοχςική απϊταρη, μέρα ρε υοξμικϊ 
διάρςημα ςοιόμ (3) εογαρίμχμ ημεοόμ, ατϊςξσ ξ εμδιατεοϊμεμξπ ποξμηθεσςήπ έλαβε γμόρη 
ςηπ ρυεςικήπ ποάνεχπ ή παοαλείφεχπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ.   

Η έμρςαρη ασςή κξιμξπξιείςαι σπξυοεχςικά, εμςϊπ δϋξ (2) ημεοόμ απϊ ςημ σπξβξλή ςηπ, ρε 
ασςϊμ καςά ςξσ ξπξίξσ ρςοέτεςαι. Η έμρςαρη ενεςάζεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ 
ρσλλξγικϊ ϊογαμξ και ςξ απξταρίζξμ ϊογαμξ εκδίδει ςη ρυεςική απϊταρή ςξσ ςξ αογϊςεοξ ρε 
πέμςε (10) εογάριμεπ ημέοεπ απϊ ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ εμρςάρεχμ.  

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

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

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

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

5. Ο Ποξμηθεσςήπ µπξοεί καςά ςχμ απξτάρεχμ πξσ επιβάλλξσμ ρε βάοξπ ςξσ κσοόρειπ δσμάµει 
ςχμ άοθοχμ 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 ςξσ Π.Δ. 118/2007 μα σπξβάλει ποξρτσγή για λϊγξσπ 
μξµιµϊςηςαπ και ξσρίαπ µέρα ρε αμαςοεπςική ποξθερµία ςοιάμςα (30) ηµεοόμ, απϊ ςημ ηµεοξµημία 
πξσ έλαβε γμόρη ςηπ ρυεςικήπ απϊταρηπ απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. 
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Δπί ςηπ ποξρτσγήπ, απξταρίζει ςξ αοµϊδιξ για ςη διξίκηρη ςξσ τξοέα ϊογαμξ , δηλαδή ξ Γεμικϊπ 
Γοαμμαςέαπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ, ϋρςεοα απϊ γμχ µξδϊςηρη ςξσ 
αοµϊδιξσ ρσλλξγικξϋ ξογάμξσ, δηλαδή ςημ Δπιςοξπή Ανιξλξ ́γηρηπ Δμρςα ́ρεχμ και Ποξρτσγόμ. 

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

6. Για ςξ παοαδεκςϊ ςηπ άρκηρηπ έμρςαρηπ ρϋμτχμα με ςιπ παοαγοάτξσπ 1 και 2, ποξρκξμίζεςαι 
παοάβξλξ καςάθερηπ σπέο ςξσ Δημξρίξσ πξρξϋ ίρξσ με ςξ 0,10 επί ςξιπ εκαςϊ (0,10%) επί ςηπ 
ποξωπξλξγιρμέμηπ ανίαπ ςχμ σπϊ ποξμήθεια ειδόμ, ςξ ϋφξπ ςξσ ξπξίξσ δε μπξοεί μα είμαι 
μικοϊςεοξ ςχμ υιλίχμ (1.000) και μεγαλϋςεοξ ςχμ πέμςε υιλιάδχμ (5.000) εσοό. Σξ παοάβξλξ 
απξςελεί δημϊριξ έρξδξ και καςαυχοείςαι ρςξμ κχδικϊ αοιθμϊ ειρϊδξσ (Κ.Α.Δ.) 3741 (“παοάβξλα 
απϊ κάθε αιςία”).  

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

 
 
 
 

10. ΙΣΠΩΡΔΘΡ  
 
1.Ο Αμάδξυξπ πξσ δεμ ποξρέουεςαι μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ ςξσ ξοίρςηκε για μα σπξγοάφει ςη 

ρυεςική ϋμβαρη, κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικά έκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη πξσ έγιμε ρςξ ϊμξμά 

ςξσ και απϊ κάθε δικαίχμα πξσ απξοοέει απϊ ασςήμ, με απϊταρη αομξδίξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ 

γμχμξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ. 

2. Με ςημ ι ́δια διαδικαρι ́α, ξ Αμάδξυξπ κηοσ ́ρρεςαι σπξυοεχςικα ́ ε ́κπςχςξπ απξ ́ ςη ρσ ́μβαρη και 

απξ ́ κα ́θε δικαι ́χμα ́ ςξσ πξσ απξοοε ́ει απ’ ασςή, ετϊρξμ δεμ ποαγμαςξπξίηρε ςημ ποξμήθεια και 

παοάδξρη ή αμςικαςάρςαρη ςχμ ειδόμ μέρα ρςξ ρσμβαςικϊ υοϊμξ πξσ ςξσ δϊθηκε. 

3. ςξμ Αμάδξυξ πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη ή ϋμβαρη, επιβάλλξμςαι, με 
απϊταρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ 
Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ, η ξπξία σπξυοεχςικά καλεί ςξμ εμδιατεοϊμεμξ ποξπ 
παοξυή ενηγήρεχμ αθοξιρςικά ή διαζεσκςικά, ξι παοακάςχ κσοόρειπ: 

α. Ποξμήθεια ςχμ σγοόμ κασρίμχμ ρε βάοξπ ςξσ έκπςχςξσ Ποξμηθεσςή είςε απϊ ςξσπ σπξλξίπξσπ 
Ποξμηθεσςέπ πξσ είυαμ λάβει μέοξπ ρςξ διαγχμιρμϊ ή είυαμ κληθεί για διαποαγμάςεσρη, είςε με 
διεμέογεια διαγχμιρμξϋ, είςε με διαποαγμάςεσρη, αμ ρσμςοέυξσμ ξι ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 
22 ςξσ Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμερη ή έμμερη ποξκαλξϋμεμη ζημία ςξσ Δημξρίξσ ή ςσυϊμ 
διατξοά πξσ θα ποξκϋφει, καςαλξγίζεςαι ρε βάοξπ ςξσ εκπςόςξσ Ποξμηθεσςή. Ο καςαλξγιρµϊπ 
ασςϊπ γίμεςαι ακϊµη και ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ ποαγμαςξπξιείςαι μέα σλξπξίηρη ποξμήθειαπ 
ςχμ σγοόμ κασρίμχμ, καςά ςα παοαπάμχ ξοιζϊμεμα. ςημ πεοίπςχρη ασςή, ξ σπξλξγιρµϊπ ςξσ 
καςαλξγιζϊμεμξσ πξρξϋ γίμεςαι µε βάρη κάθε ρςξιυείξ, καςά ςημ κοίρη ςξσ αοµξδίξσ ξογάμξσ 
και µε βάρη ςιπ αουέπ ςηπ καλήπ πίρςηπ και ςχμ ρσμαλλακςικόμ ηθόμ. 

β. Ποξρχοιμϊπ ή ξοιρςικϊπ απξκλειρµϊπ ςξσ ποξµηθεσςή απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξµηθειόμ ςχμ 
τξοέχμ πξσ εµπίπςξσμ ρςξ πεδίξ εταοµξγήπ ςξσ Ν. 2286/1995. Ο απξκλειρµϊπ, ρε 
ξπξιαδήπξςε πεοίπςχρη, επιβάλλεςαι µϊμξ µε απϊταρη ςξσ Τπξσογξϋ Αμάπςσνηπ, ϋρςεοα απϊ 
γμχµξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπήπ Πξλιςικήπ Ποξγοαµµαςιρµξϋ Ποξµηθειόμ, η ξπξία σπξυοεχςικά 
καλεί ςξμ εμδιατεοϊµεμξ για παοξυή ενηγήρεχμ και µεςά απϊ αιςιξλξγηµέμη ειρήγηρη ςξσ 
τξοέα πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρµϊ. 

γ. Καςαλξγιρμϊπ ρςξμ ποξμηθεσςή πξρξϋ ίρξσ με ςξ 10% ςηπ ανίαπ ςχμ σγοόμ κασρίμχμ για ςα 
ξπξία κηοϋυθηκε έκπςχςξπ ϊςαμ ςξσ δϊθηκε ςξ δικαίχμα μα παοαδόρει ςα εμ λϊγχ ποξψϊμςα 
μέυοι ςημ ποξηγξϋμεμη ςηπ ημεοξμημίαπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, αμενάοςηςα εάμ ςελικά 
έκαμε ή ϊυι υοήρη ςξσ δικαιόμαςξπ ασςξϋ. ε πεοίπςχρη πξσ η ποξμήθεια σλικξϋ ρε βάοξπ 
εκπςόςξσ ποξμηθεσςή γίμεςαι με ςοξπξπξίηρη ϊοχμ ή ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ ςηπ 
καςακϋοχρηπ ςηπ αμάθερηπ ή ςηπ ρϋμβαρηπ απϊ ςιπ ξπξίεπ κηοϋυθηκε έκπςχςξπ καςά 
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πεοίπςχρη, καςά ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ διατέοξμςξπ ρε βάοξπ ςξσ, λαμβάμεςαι σπϊφη η διατξοά 
πξσ ςσυϊμ ποξκϋπςει απϊ ςημ ςοξπξπξίηρη ςχμ ρυεςικόμ ϊοχμ ή ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ, η 
ξπξία ρσμφητίζεςαι με ςξ ποξπ καςαλξγιρμϊ πξρϊ. 

4. Ο Ποξμηθεσςήπ δεμ κηοσ ́ρρεςαι ε ́κπςχςξπ απξ ́ ςημ καςακσ ́οχρη η ́ ςη ρσ ́μβαρη ξ ́ςαμ: 

α. Η ρσ ́μβαρη δεμ σπξγοα ́τηκε ή ςα καϋριμα δεμ παοαδϊθηκαμ η ́ αμςικαςαρςα ́θηκαμ με εσθσ ́μη 
ςχμ Τπηοεριόμ.  

β. σμςοε ́υξσμ λξ ́γξι αμχςε ́οαπ βι ́απ 

 

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

 

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

 

11. ΚΣΡΖ  

 

1. H ρϋμβαρη λϋεςαι ασςξδίκαια ρε πεοίπςχρη πξσ ξ Ποξμηθεσςήπ: 

 κηοσυθεί ρε καςάρςαρη πςόυεσρηπ, λσθεί ή αμακληθεί η άδεια λειςξσογίαπ ςξσ ή γίμξσμ 
ποάνειπ αμαγκαρςικήπ εκςελέρεχπ ρε βάοξπ ςξσ, ρςξ ρϋμξλξ ή ρε ρημαμςικϊ μέοξπ ςχμ 
πεοιξσριακόμ ςξσ ρςξιυείχμ ή ςεθεί σπϊ εκκαθάοιρη ή σπϊ καθερςόπ αμαγκαρςικήπ 
διαυείοιρηπ. 

 καθσρςεοήρει απξδεδειγμέμα απϊ σπαιςιϊςηςά ςξσ ςημ εκςέλερη ςηπ ποξμήθειαπ σγοόμ 
κασρίμχμ. 

 ξ Ποξμηθεσςήπ δεμ σλξπξιεί ςημ ποξμήθεια με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοίζεςαι ρςη ϋμβαρη, παοά ςιπ 
ποξπ ςξϋςξ επαμειλημμέμεπ ξυλήρειπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

 ξ Ποξμηθεσςήπ εκυχοεί ςη ϋμβαρη ή αμαθέςει εογαρίεπ σπεογξλαβικά υχοίπ ςημ άδεια ςηπ 
Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

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

 

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

 

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

Τεύσορ Διακήπςξηρ για την ππομήθεια ςγπών καςσίμων για τιρ ανάγκερ τηρ Αστςνομικήρ Διεύθςνσηρ 
Πέλλαρ έτοςρ 2014 

22 

 

ΑΔΑ: ΒΙΙΩΟΡ1Υ-6Α0



 

 

4.Με ςημ απϊταρη κήοσνηπ ποξμηθεσςή εκπςόςξσ απϊ ςη ρϋμβαρη παοέυεςαι ρ’ ασςϊμ η 
δσμαςϊςηςα μα παοαδόρει ςα καϋριμα μέυοι ςημ ποξηγξϋμεμη ςηπ ημεοξμημίαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ 
πξσ διεμεογείςαι ειπ βάοξπ ςξσ, επιβάλλεςαι ρσμξλικά ποϊρςιμξ για εκποϊθερμη παοάδξρη ίρξ με 
πξρξρςϊ 10% ςηπ ρσμβαςικήπ ςιμήπ, αμενάοςηςα απϊ ςημ ημεοξμημία παοάδξρηπ μέρα ρςξ 
παοευϊμεμξ υοξμικϊ διάρςημα. Δάμ ξ έκπςχςξπ παοαδόρει ςα καϋριμα, ξ διαγχμιρμϊπ ή ςα 
απξςελέρμαςα ασςξϋ, μαςαιόμξμςαι, με απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ ϋρςεοα απϊ ςημ ξοιρςική 
παοαλαβή ςχμ κασρίμχμ. 

 

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

 

12. ΟΞΘΜΘΙΔΡ ΠΖΠΔΡ  

1. Η παοάδξρη και η παοαλαβή ςχμ ειδόμ θα γίμει ρϋμτχμα με ςξ υοξμξδιάγοαμμα σλξπξίηρηπ 
ςηπ ποξμήθειαπ σγοόμ κασρίμχμ, ϊπχπ ασςϊ θα καθξοιρθεί ρςη ρυεςική ϋμβαρη.  

2. ε πεοιπςόρειπ καθσρςεοήρεχμ χπ ποξπ ςιπ ρσμτχμημέμεπ ημεοξμημίεπ παοάδξρηπ ςχμ 
ποξμηθεσξμέμχμ ειδόμ με σπαιςιϊςηςα ςξσ Ποξμηθεσςή, επιβάλλξμςαι εκςϊπ ςχμ ςσυϊμ 
ποξβλεπξμέμχμ, καςά πεοίπςχρη, κσοόρεχμ και ποϊρςιμξ ρϋμτχμα με ςα παοακάςχ: 

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

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

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

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

3. Σα παοαπάμχ, καςά πεοίπςχρη, πξρξρςά ποξρςίμχμ σπξλξγίζξμςαι ρςη ρσμβαςική ανία ςξσ 
ποξψϊμςξπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα, υχοίπ ςξ Υ.Π.Α. 

4. Οι πξιμικέπ οήςοεπ δεμ επιβάλλξμςαι και η έκπςχρη δεμ επέουεςαι αμ ξ Ποξμηθεσςήπ απξδείνει 
ϊςι η καθσρςέοηρη ξτείλεςαι ρε αμόςεοη βία ή ρε σπαιςιϊςηςα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

5. Αμ ξ ποξμηθεσςήπ καθσρςεοήρει ςημ παοάδξρη ςχμ ειδόμ πάμχ απϊ έμα μήμα χπ ποξπ ςη 
ρσμτχμημέμη ημεοξμημία παοάδξρηπ, η Αμαθέςξσρα Αουή έυει ςξ δικαίχμα μα καςαγγείλει ςη 
ϋμβαρη και μα κηοϋνει έκπςχςξ ςξμ ποξμηθεσςή για ςξ ρϋμξλξ ςηπ ποξμήθειαπ. 

6. Οι οήςοεπ καθσρςέοηρηπ ςχμ παοαδϊρεχμ, ξι ξπξίεπ πεοιέυξμςαι ρςη ϋμβαρη, θα 
επιβάλλξμςαι με απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπήπ 
Παοαλαβήπ και θα παοακοαςξϋμςαι απϊ ςημ επξμέμη πληοχμή ςξσ Ποξμηθεσςή. 

7. ε πεοίπςχρη Έμχρηπ/ Κξιμξποανίαπ ξι χπ αμχςέοχ πξιμικέπ οήςοεπ και ςϊκξι επιβάλλξμςαι 
αμαλξγικά ρε ϊλα ςα μέλη ςηπ Έμχρηπ/ Κξιμξποανίαπ. 

 

13. ΞΠΞΘ ΟΚΖΠΩΛΖΡ  

 
 

Η πληοχμή ςηπ ανίαπ ςχμ ποξπ ποξμήθεια ειδόμ θα γίμεςαι ςμημαςικά μεςά ςημ ξοιρςική, πξιξςική 
και πξρξςική παοαλαβή ςχμ παοαδξθέμςχμ ειδόμ απϊ ςημ Δπιςοξπή Παοαλαβήπ. 

Απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά για ςημ πληοχμή ςξσ ποξμηθεσςή είμαι: 
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α) Σιμξλϊγιξ Πόληρηπ (ςξ ξπξίξ θα καςαςίθεςαι ρςημ αομϊδια Τπηοερία με μέοιμμα ςξσ 
Ποξμηθεσςή). 

β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ και  

γ) Ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ. 

Ο Υ.Π.Α. βαοϋμει  ςημ εμδιατεοϊμεμη Τπηοερία Τπξσογείξ Δημϊριαπ Σάνηπ & Ποξρςαρίαπ ςξσ 
Πξλίςη (Αρςσμξμική Δ/μρη Πέλλαπ). 

ςημ καθαοή ανία ποξ Υ.Π.Α. και ρε βάοξπ ςξσ ποξμηθεσςή, επιβάλλξμςαι ξι παοακάςχ 
κοαςήρειπ:  

 

  2,72% σπέο Σ.Δ.Α.Π.Α..Α. 

  2,72% σπέο Μ.Σ.. 

  0,96%  σπέο Μ.Σ.Π.Τ. 

  0,25% σπέο Δημξρίξσ  

  0,30% σπέο Σ.Α.Τ.Τ.Δ. 

 

ςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ ανίαπ ςχμ κασρίμχμ, γίμεςαι παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 1%, ρϋμτχμα 
με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Άοθοξσ 24 ςξσ Ν. 2198/94 (ΥΔΚ Α’ 43/ 1994), και βαοϋμει ςξμ Αμάδξυξ. 
ημειόμεςαι ϊςι η αμχςέοχ παοακοάςηρη ατξοά ποξκαςαβξλή τϊοξσ ειρξδήμαςξπ και 
ρσμφητίζεςαι καςά ςημ εςήρια τξοξλξγική δήλχρη ςξσ Ποξμηθεσςή. 

Δπίρηπ, παοακοαςείςαι πξρϊ ϋφξσπ 0,10% επί ςηπ ρσμξλικήπ καθαοήπ ρσμβαςικήπ ανίαπ σπέο ςηπ 
Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ (άοθοξ 4 Ν. 4013/2011), 3%  υαοςϊρημξ επί 
κοαςήρεχμ Δ.Α.Α.Δ.. και 20 % ΟΓΑ υαοςξρήμξσ . 

  

14. ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ ΟΠΞΛΖΗΔΣΖ   

Ο Ποξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα ποξμηθεϋει με σγοά καϋριμα ςιπ Τπηοερίεπ απϊ ςημ ήμεοα 
σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Για ςημ παοάδξρη ςχμ σγοόμ κασρίμχμ θέομαμρηπ θα ειδξπξιείςαι ξ 
ποξμηθεσςήπ 24 όοεπ ποιμ. 

ε πεοίπςχρη πξσ για ξπξιξδήπξςε λϊγξ ξ Ποξμηθεσςήπ θα παοαλείφει μα παοαδόρει καϋριμα 
πξσ ςξσ παοαγγέλθηκαμ, η Τπηοερία μπξοεί μα ποξμηθεσςεί ασςά απϊ ςξ ελεϋθεοξ εμπϊοιξ, ξπϊςε 
και η ςσυϊμ επιπλέξμ διατξοά, μεςανϋ ςηπ ρσμβαςικήπ ςιμήπ κας’ ασςήπ ςξσ ελεϋθεοξσ εμπξοίξσ, 
καθόπ και κάθε άλλη ποϊρθεςη δαπάμη πξσ έγιμε για ςημ αιςία ασςή, θα βαοϋμξσμ ςξμ ποξμηθεσςή 
και θα καςαλξγίζξμςαι ρε βάοξπ ςξσ. Ασςϊ θα γίμει με ρυεςική απϊταρη ςηπ Τπηοερίαπ, 
αμενάοςηςα απϊ ςιπ κσοόρειπ ςιπ ξπξίεπ μπξοεί μα ποξςείμει η Δπιςοξπή Παοαλαβήπ καςά ςξσ 
Ποξμηθεσςή για ςξμ ίδιξ λϊγξ. 

Οι παοαδϊρειπ ςχμ κασρίμχμ θα γίμξμςαι με βσςιξτϊοξ ςξσ Ποξμηθεσςή, ρςιπ δεναμεμέπ ςηπ 
Τπηοερίαπ για ςημ ξπξία ποξξοίζξμςαι, εμό θα λαμβάμεςαι κάθε μέοιμμα, έςρι όρςε η εκτϊοςχρη 
ςχμ βσςιξτϊοχμ ασςξκιμήςχμ μα γίμεςαι αμέρχπ και υχοίπ καθσρςεοήρειπ.  

Δπιρημαίμεςαι ϊςι ξ ποξμηθεσςήπ ξτείλει μα παοαδίδει ςα καϋριμα ρςιπ δεναμεμέπ ςηπ 
Σπηοερίαπ, με δική ςξσ εσθϋμη, μέοιμμα και δαπάμεπ υχοίπ καμία απξλϋςχπ επιβάοσμρη ςηπ 
Σπηοερίαπ. 

Η παοακξλξϋθηρη ςηπ εκςέλερηπ ςηπ ποξμήθειαπ και η πιρςξπξίηρη ςηπ εκςέλερηπ ςχμ 
σπξυοεόρεχμ ςξσ, ρϋμτχμα με ςα ϊρα ξοίζξμςαι ρςη παοαπάμχ παοάγοατξ, θα γίμεςαι με εσθϋμη 
ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ Παοαλαβήπ.  

 

15. ΟΑΠΑΚΑΒΖ – ΟΑΠΑΙΞΚΞΣΗΖΡΖ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑΡ 

Η παοακξλξϋθηρη και παοαλαβή ςχμ ποξμηθειόμ θα γίμεςαι με εσθϋμη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ 
Παοαλαβήπ. Σξ παοαπάμχ ϊογαμξ μπξοεί μα ειρηγείςαι ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή ςημ επιβξλή 
κσοόρεχμ ρςξμ Ποξμηθεσςή, ρε πεοίπςχρη ρσμπεοιτξοάπ ςξσ αμςίθεςηπ ποξπ ςα αματεοϊμεμα ρςη 
ρϋμβαρη.  
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ε πεοίπςχρη πξσ για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ ξ Ποξμηθεσςήπ θα παοαλείφει μα παοαδόρει καϋριμα 
πξσ ςξσ παοαγγέλθηκαμ και παοαδόρει ασςά με καθσρςέοηρη, ξι Τπηοερίεπ μπξοξϋμ μα ςα 
ποξμηθεσςξϋμ απϊ ςξ ελεϋθεοξ εμπϊοιξ ξπϊςε και η ςσυϊμ επιπλέξμ διατξοά μεςανϋ ςηπ 
ρσμβαςικήπ ςιμήπ κας’ ασςήπ ςξσ ελεϋθεοξσ εμπξοίξσ, καθόπ και κάθε άλλη ποϊρθεςη δαπάμη 
πξσ έγιμε για ςημ αιςία ασςή, θα βαοϋμξσμ ςξμ Οοξμηθεσςή και θα καςαλξγίζξμςαι ρε βάοξπ ςξσ. 
Ασςϊ θα γίμει με ρυεςική απϊταρη ςηπ Τπηοερίαπ αμενάοςηςα απϊ ςιπ κσοόρειπ ςιπ ξπξίεπ μπξοεί μα 
ποξςείμει η Δπιςοξπή Παοαλαβήπ καςά ςξσ Ποξμηθεσςή για ςξμ ίδιξ λϊγξ. 

Ζ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ μπξοεί μα ζηςήρει απϊ ςιπ αομϊδιεπ Σπηοερίεπ δειγμαςξληφία 
κασρίμχμ, ρϋμτχμα με ςημ ποξβλεπϊμεμη διαδικαρία. Ξι δειγμαςξληφίεπ θα γίμξμςαι απϊ ςιπ 
αομϊδιεπ αουέπ, η δε αμάλσρη ςχμ δειγμάςχμ σγοόμ κασρίμχμ απϊ ςημ αομϊδια Διεϋθσμρη 
Υημικόμ Σπηοεριόμ ρςημ έδοα ςξσ Μξμξϋ. Ρε πεοίπςχρη παοαλαβήπ είδξσπ πξιξςικά 
καςόςεοξσ, πξσ δεμ πληοξί ςιπ ποξδιαγοατέπ, θα επιβάλλξμςαι ξι ποξβλεπϊμεμεπ απϊ ςξ 
Μ.2286/1995 και ςξ Ο.Δ. 118/2007, κσοόρειπ. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ 
 

   ΟΘΜΑΙΑΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ   
 
 
 
 

ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ  

ΔΟΩΜΣΛΘΑ ΟΠΞΡΤΔΠΞΜΞΡ  : 

ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ  :  ΑΔΛΗ 

ΔΜΔΘΑΤΔΠΞΛΔΜΖ ΑΠΥΖ  :  ΑΡΣΜΞΛΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΟΔΚΚΑΡ  

ΑΠΘΗΛΞΡ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ :  1/2014  

ΘΚΞΡ : Οοϊυειοξπ μειξδξςικϊπ διαγχμιρμϊπ για ςημ ποξμήθεια σγοόμ κασρίμχμ (βεμζίμη αμϊλσβρη, 
πεςοέλαιξ κίμηρηπ και πεςοελαίξ θέομαμρηπ) για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Αρςσμξμικήπ 
Δ/μρηπ Οέλλαπ, έςξσπ 2014 

  Οοξρτεοϊμεμη έκπςχρη επί ςξιπ % επί ςηπ μέρηπ ςιμήπ 

 ΔΘΔΞΡ  (Ολξγοάτχπ) (Αοιθμηςικόπ) 

 Βεμζίμη Αμϊλσβδη     

  Πεςοέλαιξ Κίμηρηπ     

 Πεςοέλαιξ Θέομαμρηπ    

 
 

 
 
 
 

                         ……………...(ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ) …….……………… 

 

     Ξ ΟΠΞΡΤΔΠΩΜ 

 

 

 

                            (ΡΤΠΑΓΘΔΑ/ ΣΟΞΓΠΑΤΖ) 
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ΡΥΔΔΘΞ ΡΣΛΒΑΡΖΡ   
 
 

 

 

                                      

         

      

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

 

 

 
 
 
 

ΡΣΛΒΑΡΖ ΑΠ. …../2014 
 
 

 
Οοξμήθειαπ πεςοελαίξσ θέομαμρηπ για ςιπ αμάγκεπ ςηπ Αρςσμξμικήπ Δ/μρηπ Οέλλαπ για ςξ έςξπ 
2014. 
(Η σύμβαση μπορεί μα προσαρμοστεί στα στοιχεία της Αστυμομικής Δ/μσης Πέλλας αμ είμαι 
συμβαλλόμεμο μέρος)  
 
ςη ………………, ρήμεοα ....................., ςξσ μημϊπ…………………., ςξσ έςξσπ ….., ήμεοα ..................., 

ρςημ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., ξι 

παοακάςχ ρσμβαλλϊμεμξι: 

 
Ατεμϊπ 

 
 

……………………………………………., με Α.Υ.Μ. .................. & Δ.Ο.Τ. ............................., και 

ρσμβάλλεςαι ρςημ παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμξ απϊ ςξ …………………………………………………, κ. 

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

 
και ατεςέοξσ 

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

ρςημ………………………… (πεοιξυή), ………………………………… (ξδϊπ, αοιθμϊπ), Σ.Κ. ......, με Α.Υ.Μ. 

.................... & Δ.Ο.Τ. ......................, ςηλ. ................., ταν ..............., πξσ ρσμβάλλεςαι 
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ρςημ παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμη για ςημ σπξγοατή ςηπ απϊ .......................... 

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

 

και έυξμςαπ σπϊφη: 
 
Σημ αο. ……………………… απϊταρη ………………………………………………… με ςημ ξπξία καςακσοόθηκε ρςξμ 

Ποξμηθεσςή ςξ απξςέλερμα ςξσ ποϊυειοξσ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ για ςημ ποξμήθεια σγοόμ 

κασρίμχμ για ςιπ αμάγκεπ ςηπ Αρςσμξμικήπ Δ/μρηπ Πέλλαπ για ςξ έςξπ 2014 (Διακήοσνη…/……) πξσ ρςξ 

ενήπ θα καλείςαι υάοιμ ρσμςξμίαπ «Οοξμήθεια», 

 
ρσμτχμήθηκαμ και έγιμαμ αμξιβαία απξδεκςά ςα ακϊλξσθα :  
 
 

Άοθοξ 1 
Αμςικείμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ – Οοξδιαγοατέπ 

 
Με ςημ παοξϋρα ϋμβαρη, η  ……………….. αμαθέςει ρςξμ Ποξμηθεσςή, ξ ξπξίξπ απξδέυεςαι και 
αμαλαμβάμει μα ποξμηθεϋρει καϋριμα ςημ ............................. ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ 
(ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ  Υ.Π.Α.) ..........................................., αμά είδξπ κασρίμξσ, 
εμδεικςική πξρϊςηςα και δαπάμη ρϋμτχμα με ςξμ παοακάςχ πίμακα: 
 

ΔΙΔΟ ΚΑΤΙΜΟΤ 
 

ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣΑ Δ ΛΙΣΡΑ 
(lt) 

 

ΔΑΠΑΝΗ Δ 
ΔΤΡΩ (ΦΩΡΙ 

Υ.Π.Α.) 
ΔΑΠΑΝΗ Δ ΔΤΡΩ 

ME Υ.Π.Α.) 

    Βεμζίμη Αμϊλσβδη 

 
 
 

 
 

 
 

Πεςοέλαιξ Κίμηρηπ 
   

Πεςοέλαιξ Θέομαμρηπ 
   

 

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

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

 

 
Άοθοξ 2 

Οξιϊςηςα και υαοακςηοιρςικέπ ιδιϊςηςεπ 
 

Σα πξιξςικά υαοακςηοιρςικά ςχμ κασρίμχμ( Βεμζίμη Αμϊλσβδη, Πεςοέλαιξ Κίμηρηπ και πεςοέλαιξ 

θέομαμρηπ) θα είμαι ρϋμτχμα με ςημ ιρυϋξσρα μξμξθερία και ςιπ ιρυϋξσρεπ ποξδιαγοατέπ, ϊπχπ ασςέπ 

ξοίζξμςαι απϊ ςξ ΓΦςΚ. 

 
 

Άοθοξ 3 
Υοϊμξπ Οαοάδξρηπ Ιασρίμχμ 

Ο Ποξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα ποξμηθεϋει με σγοά καϋριμα ςιπ Τπηοερίεπ ςηπ Αρςσμξμικήπ Δ/μρηπ 

Πέλλαπ απξ ́ ςημ ημέοα σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Η παοάδξρη ςχμ σγοόμ κασρίμχμ, ποξκειμέμξσ για 

παοαδϊρειπ ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ παοαλήπςη, θα γίμεςαι άμερα ρςιπ επϊμεμεπ είκξρι ςέρρεοιπ (24) 

όοεπ απϊ ςη λήφη ςηπ κάθε παοαγγελίαπ και θα διεμεογείςαι ρε όοεπ λειςξσογίαπ ςξσ και ακϊμη ρε 

όοεπ πέοαμ ςξσ χοαοίξσ ςχμ Τπηοεριόμ, ετϊρξμ δϋμαςαι η Δπιςοξπή μα ςα παοαλάβει.  

Οι παοαδϊρειπ θα γίμξμςαι με βσςιξτϊοξ ςξσ Ποξμηθεσςή ρςα σπηοεριακά ποαςήοια με έδοα ςημ 

κϋδοα, ςηπ Αρςσμξμικήπ Δ/μρηπ Πέλλαπ για ςημ ξπξία ποξξοίζξμςαι, εμό θα λαμβάμεςαι κάθε μέοιμμα 

έςρι όρςε  
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η εκτϊοςχρη ςχμ βσςιξτϊοχμ ασςξκιμήςχμ μα γίμεςαι αμέρχπ και υχοίπ καθσρςεοήρειπ.  

Δπιρημαίμεςαι ϊςι ξ ποξμηθεσςήπ ξτείλει μα παοαδίδει ςα καϋριμα θέομαμρηπ ρςιπ δεναμεμέπ ςχμ 

Σπηοεριόμ, με δική ςξσ εσθϋμη, μέοιμμα και δαπάμεπ, υχοίπ καμία απξλϋςχπ επιβάοσμρη ςηπ 

Σπηοερίαπ. 

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

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

άοθοξ, θα γίμεςαι με εσθϋμη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ Παοαλαβήπ.  

 

Άοθοξ 4 
Διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ 

 
Σξ υοξμικϊ διάρςημα ποξμήθειαπ ςχμ σγοόμ κασρίμχμ ατξοά ςξ διάρςημα, απϊ ςημ ημεοξμημία  

σπξγοατήπ ςηπ ϋμβαρηπ μέυοι ςιπ 31.12.2014.  

Η ρσ ́μβαρη θεχοείςαι ϊςι εκςελέρςηκε ϊςαμ:  

1. Παοαδϊθηκε ξλϊκληοη η πξρϊςηςα ςξσ κάθε ποξψϊμςξπ, ή εάμ ασςή πξσ παοαδϊθηκε, σπξλείπεςαι 

ςηπ ρσμβαςικήπ, καςά μέοξπ πξσ κοίμεςαι απϊ ςημ Δπιςοξπή Ανιξλϊγηρηπ χπ αρήμαμςξ. 

2. Δκδϊθηκαμ ςα ποχςϊκξλλα παοάδξρηπ-παοαλαβήπ µε ςα ξπξία πιρςξπξιείςαι η ξοιρςική και 

πξιξςική παοαλαβή ςχμ σγοόμ κασρίμχμ.  

3. Έγιμε η απξπληοχμή ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ, ατξϋ ποξηγξσμέμχπ επιβληθήκαμ ςσυϊμ 

κσοόρειπ η εκπςόρειπ.  

4. Δκπληοόθηκαμ και ξι ςσυϊμ λξιπέπ ρσμβαςικέπ σπξυοεόρειπ και απξ ́ ςα δϋξ ρσμβαλλϊμεμα μέοη 

και απξδερμεϋςηκαμ ξι ρυεςικέπ εγγσήρειπ καςά ςα ποξβλεπϊμεμα απξ ́ ςη ρσ ́μβαρη. 

 
Άοθοξ 5 

Οαοακξλξϋθηρη και Οαοαλαβή ςηπ Οοξμήθειαπ 

Η παοακξλξϋθηρη και παοαλαβή ςχμ ποξμηθειόμ θα γίμεςαι με εσθϋμη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ 

Παοαλαβήπ. Σξ παοαπάμχ ϊογαμξ μπξοεί μα ειρηγείςαι ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή ςημ επιβξλή κσοόρεχμ 

ρςξμ Ποξμηθεσςή, ρε πεοίπςχρη ρσμπεοιτξοάπ ςξσ αμςίθεςηπ ποξπ ςα αματεοξ ́μεμα ρςημ ρσ ́μβαρη.  

ε πεοίπςχρη πξσ για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ ξ Ποξμηθεσςήπ θα παοαλείφει μα παοαδόρει καϋριμα πξσ 

ςξσ παοαγγέλθηκαμ και παοαδόρει ασςά με καθσρςέοηρη, ξι Τπηοερίεπ μπξοξϋμ μα ςα ποξμηθεσςξϋμ 

απϊ ςξ ελεϋθεοξ εμπϊοιξ ξπϊςε και η ςσυϊμ επιπλέξμ διατξοά μεςανϋ ςηπ ρσμβαςικήπ ςιμήπ κας’ 

ασςήπ ςξσ ελεϋθεοξσ εμπξοίξσ, καθόπ και κάθε άλλη ποϊρθεςη δαπάμη πξσ έγιμε για ςημ αιςία 

ασςή, θα βαοϋμξσμ ςξμ Οοξμηθεσςή και θα καςαλξγίζξμςαι ρε βάοξπ ςξσ. Ασςϊ θα γίμει με ρυεςική 

απϊταρη ςηπ Τπηοερίαπ αμενάοςηςα απϊ ςιπ κσοόρειπ ςιπ ξπξίεπ μπξοεί μα ποξςείμει η Δπιςοξπή 

Παοαλαβήπ καςά ςξσ Ποξμηθεσςή για ςξμ ίδιξ λϊγξ. 

Ζ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ μπξοεί μα ζηςήρει απϊ ςιπ αομϊδιεπ Σπηοερίεπ δειγμαςξληφία κασρίμχμ, 

ρϋμτχμα με ςημ ποξβλεπϊμεμη διαδικαρία. Ξι δειγμαςξληφίεπ θα γίμξμςαι απϊ ςιπ αομϊδιεπ αουέπ, 

η δε αμάλσρη ςχμ δειγμάςχμ σγοόμ κασρίμχμ απϊ ςημ αομϊδια Διεϋθσμρη Υημικόμ Σπηοεριόμ 

ρςημ έδοα ςξσ Μξμξϋ. Ρε πεοίπςχρη παοαλαβήπ είδξσπ πξιξςικά καςόςεοξσ, πξσ δεμ πληοξί ςιπ 

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

κσοόρειπ.  

 
Άοθοξ 6 

Αμξιβή Οοξμηθεσςή 

Η αμξιβή ξοίζεςαι ρςξ ρσμξλικϊ πξρϊ ςχμ …………..Δσοό (………€) υχοίπ Υ.Π.Α. και …………..Δσοό 

(………€)  (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Υ.Π.Α.). 

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

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

εκάρςξςε εκδιδϊμεμξ δελςίξ πιρςξπξίηρηπ ςιμόμ ςξσ αομξδίξσ Σμήμαςξπ Δμπξοίξσ. 
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ΔΘΔΞΡ 
Οξρξρςϊ έκπςχρηπ επί ςηπ μέρηπ ςιμήπ 

(Ξλξγοάτχπ) (Αοιθμηςικόπ) 

   Βεμζίμη Αμϊλσβδη   

Πεςοέλαιξ Κίμηρηπ   

Πεςοέλαιξ Θέομαμρηπ   

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

μέυοι και 31-12-2014. 

 
Άοθοξ 7 

οϊπξπ Οληοχμήπ Οοξμηθεσςή 
 
1. Η πληοχμή ςηπ ανίαπ ςχμ σγοόμ κασρίμχμ ρςξμ Ποξμηθεσςή θα γίμεςαι ςμημαςικά μεςά 

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

Δπιςοξπή Παοαλαβήπ πξσ θα εκςελεί ςη ρσγκεκοιμέμη ποξμήθεια. Απαιςξϋμεμα 

δικαιξλξγηςικά για ςημ πληοχμή ςξσ Ποξμηθεσςή είμαι: 

 

α) Σιμξλϊγιξ Πόληρηπ (ςξ ξπξίξ θα καςαςίθεςαι ρςημ αομϊδια Τπηοερία με μέοιμμα ςξσ 

Ποξμηθεσςή) θεχοημέμξ για ςημ καμξμικϊςηςα ςηπ ςιμήπ απϊ ςξ αομϊδιξ Σμήμα 

Δμπξοίξσ & Σξσοιρμξϋ ςηπ ξικείαπ Πεοιτεοειακήπ Δμϊςηςαπ, 

β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ, και,  

γ) Ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ πξιξςικήπ και πξρξςικήπ παοαλαβήπ ςχμ κασρίμχμ. 

 

2. ςημ καθαοή ανία ποξ Υ.Π.Α. επιβάλλξμςαι ξι παοακάςχ κοαςήρειπ ρε βάοξπ ςξσ 

ποξμηθεσςή:   

• 2,72% Τπέο  Σ.Δ.ΑΠ.Α..Α 

• 2,72% σπέο Μ.Σ. 

• 0,96% σπέο Μ.Σ.Π.Τ 

 0,25% σπέο Δημξρίξσ 

 0,30% σπέο Σ.Α.Τ.Τ.Δ. 

 

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

ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Άοθοξσ 24 ςξσ Ν. 2198/94 (ΥΔΚ Α’ 43/ 1994), και 

βαοϋμει ςξμ Ποξμηθεσςή. ημειόμεςαι ϊςι η αμχςέοχ παοακοάςηρη ατξοά 

ποξκαςαβξλή τϊοξσ ειρξδήμαςξπ και ρσμφητίζεςαι καςά ςημ εςήρια τξοξλξγική 

δήλχρη ςξσ Ποξμηθεσςή. 

 

                 Δπίρηπ, παοακοαςείςαι πξρϊ ϋφξσπ 0,10% επί ςηπ ρσμξλικήπ καθαοήπ ρσμβαςικήπ ανίαπ   
                 σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ (άοθοξ 4 Ν. 4013/2011), 3%  
   
                υαοςϊρημξ επί κοαςήρεχμ Δ.Α.Α.Δ.. και 20 % ΟΓΑ υαοςξρήμξσ. 

 

4. Ο Υ.Π.Α. βαοϋμει ςξμ εμδιατεοϊμεμξ Υξοέα / Τπηοερία. 

 

5.        Η δαπάμη βαοϋμει ςημ πίρςχρη ςξσ Ποξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςξσ Τπξσογείξσ Ποξρςαρίαπ  

          ςξσ Πξλίςη έςξσπ 2014 χπ ακξλξϋθχπ: 

 

ΔΙΔΙΚO 
ΥΟΡΔΑ 

Κ.Α.Δ. ΑΤΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΛΗΧΗ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΔΓΚΡΙΔΩΝ & ΔΝΣΟΛΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΗ Τ.Δ.Δ. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 
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Άοθοξ 8  
Δκυόοηρη Απαιςήρεχμ  

 

Ο Ποξμηθεσςήπ δε δικαιξϋςαι μα μεςαβιβάρει ή εκυχοήρει ςη ϋμβαρη ή μέοξπ ασςήπ ή  
ςιπ εν ασςήπ πηγάζξσρεπ σπξυοεόρειπ ςξσ υχοίπ ςημ έγγοατη ρσμαίμερη ςηπ  
Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Ιας' εναίοερη ξ Ποξμηθεσςήπ δικαιξϋςαι μα εκυχοήρει, υχοίπ  
έγκοιρη, ςιπ απαιςήρειπ ςξσ έμαμςι ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ για ςημ καςαβξλή σμβαςικξϋ  
Σιμήμαςξπ, με βάρη ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ϋμβαρηπ, ρε Σοάπεζα ςηπ επιλξγήπ ςξσ πξσ  
λειςξσογεί μϊμιμα ρςημ Δλλάδα. 

 
 

Άοθοξ 9 
Σπξυοεόρειπ Οοξμηθεσςή 

 
1. Ο Ποξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋµβαρηπ μα ακξλξσθεί πιρςά ςιπ ξδηγίεπ και 

ςιπ σπξδείνειπ ςχμ Τπηοεριόμ.  

2. Ο Ποξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα παοέυει ρςιπ Τπηοερίεπ ξπξιερδήπξςε αματξοέπ και 

πληοξτξοίεπ ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικά µε ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋµβαρηπ.  

3. Ο Ποξμηθεσςήπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλίρει ςημ έγκαιοη και άοιρςηπ πξιϊςηςαπ ποξμήθεια ςχμ 

κασρίµχμ, πξσ ρσμιρςξϋμ ςξ αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ ρϋµβαρηπ. Δπιπλέξμ, ϊςι ςα 

ποξρτεοϊμεμα είδη θα πληοξϋμ ςη ρυεςική μξµξθερία πεοί  εµπξοίαπ, αρτάλειαπ, µεςατξοάπ, 

απξθήκεσρηπ και ςσπξπξίηρηπ κασρίµχμ– πεςοελαιξειδόμ 

4. Οι δαπάμεπ επιρςοξτήπ ρςξμ ποξμηθεσςή ςχμ ακαςάλληλχμ κασρίμχμ και απξρςξλήπ ρςιπ 

Τπηοερίεπ ςχμ μέχμ ρε αμςικαςάρςαρη ςχμ ακαςάλληλχμ, θα βαοϋμξσμ ςξμ ποξμηθεσςή, 

επιπλέξμ ξ ποξμηθεσςήπ σπξυοεξϋμςαι μα αμαλάβει ϊλεπ ςιπ δαπάμεπ απξκαςάρςαρηπ ςηπ 

βλάβηπ πξσ ποξνέμηρε απϊ ςξ ακαςάλληλξ ποξψϊμ. 

5. Αμ ξ ποξμηθεσςήπ καςαρςεί σπϊςοξπξπ με ςημ ποξμήθεια ακαςάλληλξσ κασρίμξσ, κηοϋρρεςαι 

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

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

διάρςηµα ϊπξσ ποαγμαςξπξιείςαι ξ ετξδιαρµϊπ ςξσ κασρίµξσ.  

 

 
Άοθοξ 10  

Οξιμικέπ Πήςοεπ 
 

 Η παοάδξρη και η παοαλαβή ςχμ ειδόμ θα γίμει ρϋμτχμα με ςξ υοξμξδιάγοαμμα σλξπξίηρηπ 

ςηπ ποξμήθειαπ σγοόμ κασρίμχμ, ϊπχπ ασςϊ θα καθξοιρθεί ρςη ρυεςική ϋμβαρη.  

 ε πεοιπςόρειπ καθσρςεοήρεχμ χπ ποξπ ςιπ ρσμτχμημέμεπ ημεοξμημίεπ παοάδξρηπ ςχμ 

ποξμηθεσξμέμχμ ειδόμ με σπαιςιϊςηςα ςξσ Ποξμηθεσςή, επιβάλλξμςαι εκςϊπ ςχμ ςσυϊμ 

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

α. Για καθσρςέοηρη πξσ πεοιξοίζεςαι ρε υοξμικϊ διάρςημα πξσ δεμ σπεοβαίμει ςξ 1/4 ςξσ 

μέγιρςξσ ποξβλεπϊμεμξσ, απϊ ςξ άοθοξ 26 Π.Δ. 118/07, υοϊμξσ παοάςαρηπ, πξρξρςϊ 1% επί 

ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

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

43/110 1511 8182 

43/110 1512 8949 
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Δάμ καςά ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ υοϊμξσ παοάςαρηπ, ςχμ πεοιπςόρεχμ α και β ποξκϋπςει κλάρμα 
ημέοαπ, θεχοείςαι ξλϊκληοη μέοα. 
γ. Για καθσρςέοηρη πξσ σπεοβαίμει ςξ παοαπάμχ 1/2 πξρξρςϊ 5% επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ 
πξρϊςηςαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

 Σα παοαπάμχ, καςά πεοίπςχρη, πξρξρςά ποξρςίμχμ σπξλξγίζξμςαι ρςη ρσμβαςική ανία ςξσ 

ποξψϊμςξπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα, υχοίπ ςξ Υ.Π.Α. 

 Οι πξιμικέπ οήςοεπ δεμ επιβάλλξμςαι και η έκπςχρη δεμ επέουεςαι αμ ξ Ποξμηθεσςήπ απξδείνει 

ϊςι η καθσρςέοηρη ξτείλεςαι ρε αμόςεοη βία ή ρε σπαιςιϊςηςα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

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

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

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

 Οι οήςοεπ καθσρςέοηρηπ ςχμ παοαδϊρεχμ, ξι ξπξίεπ πεοιέυξμςαι ρςη ϋμβαρη, θα 

επιβάλλξμςαι με απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπήπ 

Παοαλαβήπ και θα παοακοαςξϋμςαι απϊ ςημ επξμέμη πληοχμή ςξσ Ποξμηθεσςή. 

 ε πεοίπςχρη Έμχρηπ/ Κξιμξποανίαπ ξι χπ αμχςέοχ πξιμικέπ οήςοεπ και ςϊκξι επιβάλλξμςαι 

αμαλξγικά ρε ϊλα ςα μέλη ςηπ Έμχρηπ/ Κξιμξποανίαπ. 

 

 

Άοθοξ 11 
Ισοόρειπ 

  
 

1. Ο Αμάδξυξπ πξσ δεμ ποξρέουεςαι μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ ςξσ ξοίρςηκε για μα σπξγοάφει ςη 

ρυεςική ϋμβαρη, κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικά έκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη πξσ έγιμε ρςξ 

ϊμξμά ςξσ και απϊ κάθε δικαίχμα πξσ απξοοέει απϊ ασςήμ, με απϊταρη αομξδίξσ ξογάμξσ, 

ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ 

Ποξρτξοόμ. 

2. Με ςημ ι ́δια διαδικαρι ́α, ξ Αμάδξυξπ κηοσ ́ρρεςαι σπξυοεχςικα ́ ε ́κπςχςξπ απξ ́ ςη ρσ ́μβαρη και 

απξ ́ κα ́θε δικαι ́χμα ́ ςξσ πξσ απξοοε ́ει απ’ ασςή, ετϊρξμ δεμ ποαγμαςξπξίηρε ςημ ποξμήθεια και 

παοάδξρη ή αμςικαςάρςαρη ςχμ ειδόμ μέρα ρςξ ρσμβαςικϊ υοϊμξ πξσ ςξσ δϊθηκε. 

3. ςξμ Αμάδξυξ πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη ή ϋμβαρη, επιβάλλξμςαι, με 

απϊταρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ 

Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ Ποξρτξοόμ, η ξπξία σπξυοεχςικά καλεί ςξμ εμδιατεοϊμεμξ 

ποξπ παοξυή ενηγήρεχμ αθοξιρςικά ή διαζεσκςικά, ξι παοακάςχ κσοόρειπ: 

α. Ποξμήθεια ςχμ σγοόμ κασρίμχμ ρε βάοξπ ςξσ έκπςχςξσ Ποξμηθεσςή είςε απϊ ςξσπ 

σπξλξίπξσπ Ποξμηθεσςέπ πξσ είυαμ λάβει μέοξπ ρςξ διαγχμιρμϊ ή είυαμ κληθεί για 

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

ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 22 ςξσ Π.Δ. 118/2007. Κάθε άμερη ή έμμερη ποξκαλξϋμεμη ζημία ςξσ 

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

Ποξμηθεσςή. Ο καςαλξγιρµϊπ ασςϊπ γίμεςαι ακϊµη και ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ 

ποαγμαςξπξιείςαι μέα σλξπξίηρη ποξμήθειαπ ςχμ σγοόμ κασρίμχμ, καςά ςα παοαπάμχ 

ξοιζϊμεμα. ςημ πεοίπςχρη ασςή, ξ σπξλξγιρµϊπ ςξσ καςαλξγιζϊμεμξσ πξρξϋ γίμεςαι µε βάρη 

κάθε ρςξιυείξ, καςά ςημ κοίρη ςξσ αοµξδίξσ ξογάμξσ και µε βάρη ςιπ αουέπ ςηπ καλήπ πίρςηπ 

και ςχμ ρσμαλλακςικόμ ηθόμ. 

β. Ποξρχοιμϊπ ή ξοιρςικϊπ απξκλειρµϊπ ςξσ ποξμηθεσςή απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξµηθειόμ ςχμ 

τξοέχμ πξσ εµπίπςξσμ ρςξ πεδίξ εταοµξγήπ ςξσ Ν. 2286/1995. Ο απξκλειρµϊπ, ρε 

ξπξιαδήπξςε πεοίπςχρη, επιβάλλεςαι µϊμξ µε απϊταρη ςξσ Τπξσογξϋ Αμάπςσνηπ, ϋρςεοα απϊ 

γμχµξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπήπ Πξλιςικήπ Ποξγοαµµαςιρµξϋ Ποξµηθειόμ, η ξπξία σπξυοεχςικά 

καλεί ςξμ εμδιατεοϊµεμξ για παοξυή ενηγήρεχμ και µεςά απϊ αιςιξλξγηµέμη ειρήγηρη ςξσ 

τξοέα πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρµϊ. 

γ. Καςαλξγιρμϊπ ρςξμ ποξμηθεσςή πξρξϋ ίρξσ με ςξ 10% ςηπ ανίαπ ςχμ σγοόμ κασρίμχμ για ςα 

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

μέυοι ςημ ποξηγξϋμεμη ςηπ ημεοξμημίαπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, αμενάοςηςα εάμ ςελικά 
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έκαμε ή ϊυι υοήρη ςξσ δικαιόμαςξπ ασςξϋ. ε πεοίπςχρη πξσ η ποξμήθεια σλικξϋ ρε βάοξπ 

εκπςόςξσ ποξμηθεσςή γίμεςαι με ςοξπξπξίηρη ϊοχμ ή ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ ςηπ 

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

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

πξσ ςσυϊμ ποξκϋπςει απϊ ςημ ςοξπξπξίηρη ςχμ ρυεςικόμ ϊοχμ ή ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ, η 

ξπξία ρσμφητίζεςαι με ςξ ποξπ καςαλξγιρμϊ πξρϊ. 

4. Ο Ποξμηθεσςήπ δεμ κηοσ ́ρρεςαι ε ́κπςχςξπ απξ ́ ςημ καςακσ ́οχρη η ́ ςη ρσ ́μβαρη ξ ́ςαμ: 

α. Η ρσ ́μβαρη δεμ σπξγοα ́τηκε η ́ ςα καϋριμα δεμ παοαδϊθηκαμ η ́ αμςικαςαρςα ́θηκαμ με εσθσ ́μη 

ςχμ Τπηοεριόμ.  

β. σμςοε ́υξσμ λξ ́γξι αμχςε ́οαπ βι ́απ 

5. ε πεοι ́πςχρη αμχςε ́οαπ βι ́απ, η απξ ́δεινη ςηπ ξπξι ́απ βαοσ ́μει εν ξλξκλη ́οξσ ςξμ Ποξμηθεσςή, αμ 

δεμ κα ́μει γμχρςξ ́ με ε ́γγοατξ ρςημ Τπηοερι ́α, ςα πεοιρςαςικα ́ πξσ μα απξδεικμσ ́ξσμ ςημ 

αμχ ́ςεοη βι ́α με ́ρα ρε είκξρι (20) ημέοεπ απξ ́ ςξ́ςε πξσ ρσμε ́βηραμ και ςα ξπξι ́α ει ́υαμ χπ 

ρσμε ́πεια ςημ αδσμαμι ́α ςξσ Ποξμηθεσςή για ςημ ξλικη ́ η ́ μεοικη ́ εκςε ́λερη ςηπ ρσ ́μβαρηπ πξσ 

αμε ́λαβε, δεμ ε ́υει δικαι ́χμα μα επικαλερςει ́ ςημ αμχ ́ςεοη βι ́α και ςα μξ ́μιμα δικαιχ ́μαςα ́ ςξσ πξσ 

ποξκσ ́πςξσμ απξ ́ ασςη ́. 

6. Σα ποϊρςιμα, ξι καςαλξγιρμξί και κάθε άλλη απαίςηρη ςξσ Δημξρίξσ ή ςχμ τξοέχμ καςά ςξσ 

Ποξμηθεσςή θα κοαςξϋμςαι απϊ ςξ λξγαοιαρμϊ ςξσ Ποξμηθεσςή ρςξ τξοέα, θα βεβαιξϋμςαι ρα 

Δημϊριξ έρξδξ και θα ειρποάςςεςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ πεοί Δημξρίχμ Δρϊδχμ. ε 

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

 
 

Άοθοξ 12 
 Κϋρη Ρϋμβαρηπ – Ιαςαγγελία 

 

H ρϋμβαρη λϋεςαι ασςξδίκαια ρε πεοίπςχρη πξσ ξ Ποξμηθεσςήπ: 

1. κηοσυθεί ρε καςάρςαρη πςόυεσρηπ, λσθεί ή αμακληθεί η άδεια λειςξσογίαπ ςξσ ή γίμξσμ ποάνειπ 

αμαγκαρςικήπ εκςελέρεχπ ρε βάοξπ ςξσ, ρςξ ρϋμξλξ ή ρε ρημαμςικϊ μέοξπ ςχμ πεοιξσριακόμ ςξσ 

ρςξιυείχμ ή ςεθεί σπϊ εκκαθάοιρη ή σπϊ καθερςόπ αμαγκαρςικήπ διαυείοιρηπ. 

2. καθσρςεοήρει απξδεδειγμέμα απϊ σπαιςιϊςηςά ςξσ ςημ εκςέλερη ςηπ ποξμήθειαπ σγοόμ κασρίμχμ. 

3. ξ Ποξμηθεσςήπ δεμ σλξπξιεί ςημ ποξμήθεια με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοίζεςαι ρςη ϋμβαρη, παοά ςιπ ποξπ 

ςξϋςξ επαμειλημμέμεπ ξυλήρειπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

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

Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

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

επαγγέλμαςϊπ ςξσ. 

 

Η Αμαθέςξσρα Αουή έυει δικαίχμα μα καςαγγείλει ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη αζημίχπ γι΄ασςήμ, υχοίπ ςημ 

ςήοηρη ξπξιαρδήπξςε ποξθερμίαπ με γοαπςή ειδξπξίηρη ρε πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία ξ Ποξμηθεσςήπ 

παοαβεί ξπξιξμδήπξςε ϊοξ ςηπ παοξϋραπ θεχοξσμέμχμ ϊλχμ χπ ξσριχδόμ και δεμ απξκαςαρςήρει 

ςημ παοάβαρη ασςή εμςϊπ δέκα (10) εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςη ρυεςική έγγοατη ειδξπξίηρή ςηπ απϊ 

ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ.. 

 

Σα απξςελέρμαςα ςηπ καςαγγελίαπ επέουξμςαι απϊ ςημ πεοιέλεσρη ρςξμ Ποξμηθεσςή ςηπ εκ μέοξσπ 

ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ καςαγγελίαπ. Κας’ εναίοερη, η Αμαθέςξσρα Αουή δϋμαςαι, κας’ εμάρκηρη 

διακοιςικήπ ςηπ εσυέοειαπ, για ϊρεπ απϊ ςιπ πεοιπςόρειπ καςαγγελίαπ είμαι ασςϊ δσμαςϊ, μα ςάνει 

εϋλξγη (κας’ ασςήμ) ποξθερμία θεοαπείαπ ςηπ παοαβάρεχπ, ξπϊςε ςα απξςελέρμαςα ςηπ καςαγγελίαπ 

επέουξμςαι ασςϊμαςα με ςημ πάοξδξ ςηπ ςαυθείραπ ποξθερμίαπ, εκςϊπ εάμ η Αμαθέςξσρα Αουή 

γμχρςξπξιήρει εγγοάτχπ ποξπ ςξμ Αμάδξυξ ϊςι θεχοεί ςημ παοάβαρη θεοαπεσθείρα. 

 

Με ςημ απϊταρη κήοσνηπ ποξμηθεσςή εκπςόςξσ απϊ ςη ρϋμβαρη παοέυεςαι ρ’ ασςϊμ η δσμαςϊςηςα μα 

παοαδόρει ςα καϋριμα μέυοι ςημ ποξηγξϋμεμη ςηπ ημεοξμημίαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ πξσ διεμεογείςαι ειπ 
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βάοξπ ςξσ, επιβάλλεςαι ρσμξλικά ποϊρςιμξ για εκποϊθερμη παοάδξρη ίρξ με πξρξρςϊ 10% ςηπ 

ρσμβαςικήπ ςιμήπ, αμενάοςηςα απϊ ςημ ημεοξμημία παοάδξρηπ μέρα ρςξ παοευϊμεμξ υοξμικϊ 

διάρςημα. Δάμ ξ έκπςχςξπ παοαδόρει ςα καϋριμα, ξ διαγχμιρμϊπ ή ςα απξςελέρμαςα ασςξϋ, 

μαςαιόμξμςαι, με απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ ϋρςεοα απϊ ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςχμ 

κασρίμχμ. 

 

Σξ ρσμςξμϊςεοξ δσμαςϊ μεςά ςημ καςαγγελία ςηπ ϋμβαρηπ, η Αμαθέςξσρα Αουή βεβαιόμει ςημ ανία 

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

ημεοξμημία καςαγγελίαπ. Η Αμαθέςξσρα Αουή αμαρςέλλει ςημ καςαβξλή ξπξιξσδήπξςε πξρξϋ 

πληοχςέξσ ρϋμτχμα με ςημ ϋμβαρη ποξπ ςξμ Ποξμηθεσςή μέυοιπ εκκαθαοίρεχπ ςχμ μεςανϋ ςξσπ 

σπξυοεόρεχμ και ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ καςαπίπςξσμ.  

 

 

Άοθοξ 13 
Δταομξρςέξ Δίκαιξ – Δπίλσρη Διατξοόμ 

 
H παοξϋρα ϋμβαρη διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Ν. 2286/1995, ςξσ Ν. 2362/1995, ςξσ Ν. 3871/2010, 

ςξσ Π.Δ. 60/2007, ςξσ Π.Δ.118/2007, ςξσπ ξ ́οξσπ ςηπ αο. 2/2014 Διακήοσνηπ και ςξσπ ξ ́οξσπ 

ποξρτξοάπ ςξσ αμαδϊυξσ. 

H παοξϋρα ϋμβαρη διέπεςαι απξκλειρςικά απϊ ςξ Δλλημικϊ Δίκαιξ και εομημεϋεςαι ρϋμτχμα με ασςϊ.  

Οπξιαδήπξςε διατξοά, διέμενη ή διατχμία πξσ εμδευξμέμχπ αμακϋφει μεςανϋ ςχμ μεοόμ, απϊ ςημ 

εταομξγή ςηπ παοξϋραπ και ατξοά ςημ εομημεία ή ςημ εκςέλερη ϊοχμ ασςήπ και ςημ έκςαρη ςχμ εν 

ασςήπ δικαιχμάςχμ και σπξυοεόρεχμ ςχμ μεοόμ και πξσ δε δϋμαςαι μα διεσθεςηθεί τιλικά, σπάγεςαι 

ρςημ απξκλειρςική αομξδιϊςηςα και δχριδικία ςχμ Δικαρςηοίχμ ςηπ Θερραλξμίκηπ.  

 

Άοθοξ 14  
Δκποξρόπηρη Οοξμηθεσςή 

 

Ωπ εκποϊρχπξπ ςξσ Ποξμηθεσςή για ςξ ρϋμξλξ ςηπ ϋμβαρηπ ξοίζεςαι ……………  

Αλλαγή ποξρόπξσ ή διεϋθσμρηπ ςξσ εκποξρόπξσ γμχρςξπξιείςαι γοαπςά ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή και 

ιρυϋει μεςά ςη γοαπςή έγκοιρη ασςήπ.  

Ο εκποϊρχπξπ εμεογεί κας’ εμςξλή και λξγαοιαρμϊ ςξσ Ποξμηθεσςή για ϊλα ςα ζηςήμαςα πξσ 

ρυεςίζξμςαι με ςη ϋμβαρη και είμαι ενξσριξδξςημέμξπ μα διεσθεςεί για λξγαοιαρμϊ ςξσ Ποξμηθεσςή 

ξπξιαδήπξςε διατξοά ποξκϋπςει ή ρυεςίζεςαι με ςη ϋμβαρη, ρσμμεςέυξμςαπ ϊπξςε και ϊπξσ κληθεί 

ρε ρσμαμςήρειπ με ςα αομϊδια για ςημ παοακξλξϋθηρη και ςξμ έλεγυξ ϊογαμα ςηπ Αμαθέςξσραπ 

Αουήπ.  

 
Άοθοξ 15  

οξπξπξίηρη ςηπ Ρϋμβαρηπ  

Οπξιαδήπξςε ςοξπξπξίηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ παοξϋραπ ϋμβαρηπ απαιςεί ςη ρσμαίμερη και ςχμ δϋξ 

ρσμβαλλξμέμχμ μεοόμ.  

Άοθοξ 16 
Ρσμβαςικά Έγγοατα  

Σα ρσμβαςικά έγγοατα εομημεϋξμςαι καςά ςημ καλή πίρςη και ςα ρσμαλλακςικά ήθη και 

αλληλξρσμπληοόμξμςαι με ρκξπϊ ςημ αοςιϊςεοη και πληοέρςεοη εκςέλερη ςξσ Έογξσ και ςημ 

εναρτάλιρη ςξσ βέλςιρςξσ απξςελέρμαςξπ για ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. Ωρςϊρξ, ρε πεοίπςχρη 

αμςίταρηπ ή αρσμτχμίαπ μεςανϋ ςξσπ, εταομϊζξμςαι και ιρυϋξσμ με ςημ ρειοά ποξςεοαιϊςηςαπ με ςημ 

ξπξία παοαςίθεμςαι καςχςέοχ:  

α) Η ϋμβαρη.  
β) Η αο. ………….…… απϊταρη καςακϋοχρηπ ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Α.Δ.Μ.-Θ. 
γ) Η Διακήοσνη αο.  1/2014. 
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δ) Η ποξρτξοά ςξσ Ποξμηθεσςή.  

Η σπξβληθείρα απϊ ςξμ Ποξμηθεσςή ποξρτξοά και καςά ςα ρημεία πξσ δεμ καλϋπςεςαι απϊ ςιπ 
ποξδιαγοατέπ ςηπ Ποξμήθειαπ και ςημ παοξϋρα ϋμβαρη είμαι δερμεσςική για ςξμ Ποξμηθεσςή και επ’ 
χτελεία ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ.  

Άοθοξ 17  
Οοξηγξϋμεμεπ Ρσμτχμίεπ  

Η παοξϋρα ϋμβαρη αμςικαθιρςά και ακσοόμει κάθε ποξηγξϋμεμη ρσμτχμία μεςανϋ ςχμ μεοόμ επί 

ςξσ ιδίξσ με ςημ παοξϋρα αμςικειμέμξσ. Η παοξϋρα ϋμβαρη απξςελεί ςημ απϊλσςη και μξμαδική 

εκδήλχρη ςηπ ποαγμαςικήπ βξϋληρηπ ςχμ μεοόμ για ςξ ρσγκεκοιμέμξ θέμα- αμςικείμεμξ ςηπ 

ϋμβαρηπ.  

ε πίρςχρη ςηπ παοξϋραπ, η ϋμβαρη σπξγοάτεςαι απϊ ςξ ……………………………………., εμεογόμςαπ εκ 

μέοξσπ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ. και ςξμ εκποϊρχπξ ςξσ Αμαδϊυξσ, ρε ςοία (3) αμςίςσπα.  

ΞΘ ΡΣΛΒΑΚΚΞΛΔΜΞΘ 

 

 

Για ςημ ………………… 

 

 

………………. 

Για ςξμ Οοξμηθεσςή 

 

………………. 
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