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1. ΜΞΛΘΙΞ ΟΚΑΘΡΘΞ 
 

Α) Ξι διαςάνειπ: 

 

1. ΙΑ' ΔΝΞΣΡΘΞΔΞΖΡΖ ΙΑΜΞΜΘΡΛΞΡ (ΔΔ) 2017/2365 ΖΡ ΔΟΘΠΞΟΖΡ ςηπ 18ηπ Δεκεμβοίξσ 

2017, για ςημ ςοξπξπξίηρη ςηπ ξδηγίαπ 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ 

Ρσμβξσλίξσ ϊρξμ ατξοά ςα καςόςαςα ϊοια εταομξγήπ για ςιπ διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ 

ρσμβάρεχμ. 

2. ηπ Ξδηγίαπ 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 26ηπ 

Τεβοξσαοίξσ 2014, ρυεςικά με ςιπ διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και ςημ 

καςάογηρη ςηπ Ξδηγίαπ 2004/18/ΔΙ (L94), ϊπχπ διξοθόθηκε (L135/24.5.2016) 

3. Μ. 4497/2017 “Άρκηρη σπαίθοιχμ εμπξοικόμ δοαρςηοιξςήςχμ, εκρσγυοξμιρμϊπ ςηπ 

επιμεληςηοιακήπ μξμξθερίαπ και άλλεπ διαςάνειπ 

4. Μ.4412/16 (ΤΔΙ 147/Α/08-08-2016) «Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ 

(ποξραομξγή ρςιπ Ξδηγίεπ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)». 

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

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

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

Δρχςεοικόμ» 

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

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

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

Απλξσρςεϋρειπ – Ιαςαογήρειπ, Ρσγυχμεϋρειπ Μξμικόμ Οοξρόπχμ και Σπηοεριόμ ςξσ Δημξρίξσ 

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

9. Μ. 4152/2013 (Α' 107) «Οοξραομξγή ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ ρςημ Ξδηγία 2011/7 ςηπ 16.2.2011 

για ςημ καςαπξλέμηρη ςχμ καθσρςεοήρεχμ πληοχμόμ ρςιπ εμπξοικέπ ρσμαλλαγέπ» 

10. Μ. 4013/2011 (ΤΔΙ Α΄204/2011) «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και 

Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ – Αμςικαςάρςαρη ςξσ έκςξσ κεταλαίξσ 

ςξσ Μ.3588/2007 (πςχυεσςικϊπ κόδικαπ) – Οοξπςχυεσςική διαδικαρία ενσγίαμρηπ και άλλεπ 

διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει  

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

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

και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ 

«Οοϊγοαµµα Διαϋγεια» και άλλεπ διαςάνειπ» 

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

Διξίκηρηπ - Οοϊγοαμμα Ιαλλικοάςηπ» 

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

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

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

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

οξπξπξιήρειπ επεμδσςικόμ μϊμχμ και άλλεπ διαςάνειπ» 

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

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

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

διαρτάλιρη ςηπ διατάμειαπ και ςημ απξςοξπή καςαρςοαςηγήρεχμ καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ 

δημξρίχμ ρσμβάρεχμ”» 

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

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

τξοξδιατσγήπ και άλλεπ διαςάνειπ» 

17. Μ.2690/1999 (Α' 45) “Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και άλλεπ διαςάνειπ”  και ιδίχπ 
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ςχμ άοθοχμ 7 και 13 έχπ 15, 

18. Μ. 2121/1993 (Α' 25) “Ομεσμαςική Θδιξκςηρία, Ρσγγεμικά Δικαιόμαςα και Οξλιςιρςικά Ηέμαςα”, 

19. Ο.Δ. 80/2016 (ΤΔΙ Α΄145) “Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ Διαςάκςεπ” 

20.  Ο.Δ 28/2015 (Α' 34) “Ιχδικξπξίηρη διαςάνεχμ για ςημ ποϊρβαρη ρε δημϊρια έγγοατα και 

ρςξιυεία”,  

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

Ηοάκηπ» 

 

Β) Ξι απξτάρειπ: 

 

1. Απϊταρη Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. με αο.ποχς. ξικ. 3995/22-01-2018 (ΑΔΑ: 68ΕΒΞΠ1Σ-ΦΞΥ) για ςημ 

ρσγκοϊςηρη Οεμςαμελξϋπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ ποξρτξοόμ 

ποξωπξλξγιρμξϋ καθαοήπ ανίαπ άμχ ςχμ ενήμςα υιλιάδχμ εσοό (60000€)  

2. Σ.Α.2879/ 2.3.2018 (ΤΔΙ Β' 879/13.3.2018) «Ιαθξοιρμϊπ ημεοήριχμ και εβδξμαδιαίχμ 

μξμαουιακόμ και ςξπικόμ ετημεοίδχμ πξσ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα καςαυόοιρηπ δημξριεϋρεχμ ςχμ 

τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει 

3. Απξτ. Σπξσογξϋ Δρχςεοικόμ με αοιθμ. 14138/15-05-2017 (ΤΔΙ εϋυξπ Σ.Ξ.Δ.Δ./ 250/26-5-2017 

«Διξοιρμϊπ ςξσ Θχάμμη Ράββα ςξσ Ιχμρςαμςίμξσ, χπ Ρσμςξμιρςή ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ»). 

4. To αοίθμ. ποχς. ξικ. 57113/19-09-2018 (ΑΔΑΛ:18REQ003709490) Δρχςεοικϊ Ρημείχμα- 

Οοχςξγεμέπ αίςημα ςξσ μήμαςξπ Οοξμηθειόμ, Διαυείοιρηπ Σλικξϋ και Ιοαςικόμ Ξυημάςχμ  

ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ. 

5. Απϊταρη έγκοιρηπ αμάληφηπ πξλσεςξϋπ σπξυοέχρηπ με αοιθ. ποχς. ξικ. 5999/09-10-2018 

(ΑΔΑ:7Η20ΞΠ1Σ-ΘΤΕ  ΑΔΑΛ :18REQ003809367 2018-10-09) ρσμξλικήπ ανίαπ Δκαςϊμ Δνήμςα Δπςά 

Υιλιάδχμ Δσοό και οιάμςα Κεπςόμ (167.000,30€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., για ςα έςη 2019-

2020 ρε βάοξπ ςχμ πιρςόρεχμ ςχμ ΙΑΔ 0861 και ΙΑΔ 1321 ςχμ ειδικόμ τξοέχμ 071,072,073.  

6. Απϊταρη Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. με αο.ποχς.ξικ. 71120/15-11-2018 (ΑΔΑ:6ΕΡ7ΞΠ1Σ-ΚΛΕ) πεοί 

έγκοιρηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ ςξσ θέμαςξπ. 

 

Γ) Ξι ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκδξθείρεπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ, ξι λξιπέπ διαςάνειπ πξσ 

αματέοξμςαι οηςά ή απξοοέξσμ απϊ ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη ςηπ παοξϋραπ,  καθόπ και 

ςξ ρϋμξλξ ςχμ διαςάνεχμ ςξσ αρταλιρςικξϋ, εογαςικξϋ, κξιμχμικξϋ, πεοιβαλλξμςικξϋ και 

τξοξλξγικξϋ δικαίξσ πξσ διέπει ςημ αμάθερη και εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, έρςχ και αμ 

δεμ αματέοξμςαι οηςά παοαπάμχ 

 

 

2. ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ 
 

Επωνυμία/NUTS ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ/ NUTS EL51-EL52 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ/ Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΡΩΙΔΗ 11,Σ.Κ. 54655 

Πόλθ Ζδρασ-NUTS ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-NUTS EL 522, 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Σθλζφωνο 2313 309437,151 

Φαξ 2310 424346 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο  tpdy@damt.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Νικιτασ Γεϊργιοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.damt.gov.gr 

mailto:tpdy@damt.gov.gr
http://www.damt.gov.gr/
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Ζ ΑΔΛ-Η είμαι Kεμςοική Ισβεομηςική Αουή (ΙΙΑ) και αμήκει ρςη Γεμική Ισβέομηρη Ζ κϋοια 

δοαρςηοιϊςηςα ςηπ είμαι: ξ έλεγυξπ μξμιμϊςηςαπ ςχμ ποάνεχμ ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ, η Διαυείοιρη 

θεμάςχμ κςήρηπ ςηπ ελλημικήπ ιθαγέμειαπ και πξλιςξγοάτηρηπ, η Διαυείοιρη θεμάςχμ υξοήγηρηπ, 

αμαμέχρηπ, απϊοοιφηπ, αμάκληρηπ αδειόμ διαμξμήπ, η διαυείοιρη, επξπςεία και εκκαθάοιρη 

ιδοσμάςχμ, κληοξδξςημάςχμ και ρυξλαζξσρόμ κληοξμξμιόμ, η ενειδίκεσρη γεμικόμ καςεσθϋμρεχμ 

και εταομξγή ξδηγιόμ πεοιβαλλξμςικήπ, υχοξςανικήπ και πξλεξδξμικήπ πξλιςικήπ, ποξρςαρία και 

ανιξπξίηρη σδάςιμχμ πϊοχμ, ξοσκςόμ πϊοχμ και αμαμεόριμχμ πηγόμ εμέογειαπ, εογαρςηοιακϊπ 

έλεγυξπ σλικόμ δημξρίχμ έογχμ και εκςέλερη πξιξςικόμ ελέγυχμ και η επξπςεία, ποξρςαρία και 

εκμεςάλλεσρη δαρόμ και δαρικόμ εκςάρεχμ ρςξ πλαίριξ ςηπ αειτϊοξσ αμάπςσνηπ και ενάλειφηπ 

πσοκαγιόμ, ρϋμςανη δαρικόμ υαοςόμ, θέμαςα αμαδαρμξϋ, επξικιρμξϋ, αλιείαπ και γεχογικόμ 

εκμεςαλλεϋρεχμ. 

 

3. ΞΟΞΡ - ΥΠΞΜΞΡ ΔΘΔΜΔΠΓΔΘΑΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
 

Όρξι επιθσμξϋμ μα ρσμμεςάρυξσμ ρςξ διαγχμιρμϊ, απαιςείςαι μα καςαοςίρξσμ και μα σπξβάλξσμ 
ηλεκςοξμικά, με υοήρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ 
Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ) μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr, ποξρτξοά με ςα 
απαοαίςηςα δικαιoλoγηςικά και ϊ,ςι άλλξ απαιςείςαι απϊ ςημ παοξϋρα διακήοσνη, ρςξ Ρϋρςημα, 
μέυοι ςημ καςαληκςική ημεοξμημία και όοα πξσ ξοίζει η παοξϋρα διακήοσνη, ρςημ ελλημική 
γλόρρα, ρε ηλεκςοξμικϊ τάκελξ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςα άοθοα 92 και 96 ςξσ Μ.4412/16 
καθόπ και ρςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ ςξσ άοθοξσ 11 ςηπ ΣΑ Ο1/2390/16.10.2013.Λεςά 
ςημ παοέλεσρη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ και όοαπ, δεμ σπάουει η δσμαςϊςηςα σπξβξλήπ 
ποξρτξοάπ ρςξ Ρϋρςημα.  

 
Ζ Σπηοερία διαςηοεί ςξ δικαίχμα παοάςαρηπ ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ςχμ 
ποξρτξοόμ ρε ξπξιαδήπξςε πεοίπςχρη κοιθεί ρκϊπιμξ. 
 
Ξ υοϊμξπ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ και ξπξιαδήπξςε ηλεκςοξμική επικξιμχμία, μέρχ ςξσ 
ρσρςήμαςξπ, βεβαιόμεςαι ασςϊμαςα απϊ ςξ ρϋρςημα με σπηοερίεπ υοξμξρήμαμρηπ, ρϋμτχμα με ςα 
ξοιζϊμεμα ρςημ παοαγο. 3 ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ Μ. 4155/13 και ςξ άοθοξ 6 ςηπ ΣΑ Ο1/2390/16-10-2013. 
«ευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ 
Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ.)». 
 

Διαδικςσακή πϋλη www.promitheus.gov.gr  ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ. 

 
4. ΥΠΖΛΑΞΔΞΖΡΖ 
 

Ξ διαγχμιρμϊπ θα διεναυθεί με ςημ αμξικςή διαδικαρία ςξσ άοθοξσ 27 ςξσ μ. 4412/16.  

Ζ δαπάμη βαοϋμει ςιπ πιρςόρειπ ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςηπ Α.Δ.Λ. – Η. έςξσπ 2019 και 2020 

ΙΑΔ 0861 και ΙΑΔ 1321, ρϋμτχμα με ςημ έγκοιρη αμάληφηπ πξλσεςξϋπ σπξυοέχρηπ πξσ αματέοεςαι 

ρςημ παοάγοατξ Β ςχμ ρυεςικόμ . 

 

5. ΡΣΜΞΟΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΡΞΘΥΔΘΩΜ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 
 

Διακήοσνη Ζλεκςοξμικξϋ Δημϊριξσ Αμξικςξϋ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ (κάςχ ςχμ ξοίχμ), για 
ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ (CPV 34300000-0), ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ (CPV 50112000-3) 
ςχμ ξυημάςχμ (ςεςοάςοξυχμ και δίςοξυχμ) ςχμ σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. πεοιϊδξσ 2019-2020. 

 
  Ζ διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ θα είμαι δόδεκα μήμεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ με δικαίχμα ςοίμημηπ 

παοάςαρηπ και ρσμξλικήπ εκςιμόμεμηπ ανίαπ, εκαςϊμ ενήμςα επςά υιλιάδχμ Δσοό και ςοιάμςα 
λεπςόμ (167.000,30 €) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. ή εκαςϊμ ςοιάμςα ςερράοχμ υιλιάδχμ 
ενακξρίχμ εβδξμήμςα επςά εσοό και ενήμςα ένι λεπςόμ (134.677,66 €) υχοίπ Τ.Ο.Α.  

http://www.promitheus.gov.gr/




ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 
 

 

εϋυξπ Διακήοσνηπ για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ–ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η.  
πεοιϊδξσ 2019-2020 

8 

 

 
Ιοιςήοιξ καςακϋοχρηπ θα είμαι ςξ σφηλϊςεοξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ επί ςξιπ εκαςϊ % επί ςηπ 
ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. ρε εσοό.  

Ιάθε ποξρτξοά θα πεοιλαμβάμει σπξυοεχςικά αμςαλλακςικά και εογαρίεπ εμό ςξ πξρξρςϊ 

έκπςχρηπ θα ποέπει μα είμαι ςξ ίδιξ  και για ςα δσξ ασςά ςμήμαςα ςηπ ξμάδαπ. Ρε αμςίθεςη 

πεοίπςχρη η ποξρτξοά θα απξοοίπςεςαι. 

Ξι διαγχμιζϊμεμξι έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα σπξβάλλξσμ ποξρτξοέπ για μία ή πεοιρρϊςεοεπ ή και 

για ϊλεπ ςιπ Οϊλειπ αμά Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα/επ, για μία ή και για ςιπ δσξ καςηγξοίεπ 

ξυημάςχμ (ςεςοάςοξυα, δίςοξυα) ςξσ ΟΑΠΑΠΖΛΑΞΡ Δ΄, χρςϊρξ η ποξρτξοά ςξσπ θα ατξοά 

σπξυοεχςικά α)και ρε εογαρία και ρε αμςαλλακςικά, β) ρςξ ρϋμξλξ, ςχμ αμά Οϊλη ξυημάςχμ 

κάθε καςηγξοίαπ και γ) ρςξ ρϋμξλξ ςχμ τξοέχμ (071,072 & 073) ρε κάθε Οϊλη Οεοιτεοειακήπ 

εμϊςηςαπ., αλλιόπ θα απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ζηςά απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςξιυεία απαοαίςηςα 
για ςημ ςεκμηοίχρη ςχμ ποξρτεοξμέμχμ ςιμόμ (ιδίχπ ϊςαμ ασςέπ είμαι αρσμήθιρςα υαμηλέπ), ξι 
δε ρσμμεςέυξμςεπ σπξυοεξϋμςαι μα παοέυξσμ ςα ρςξιυεία ασςά και μα διεσκξλϋμξσμ κάθε 
ρυεςικϊ έλεγυξ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 
 
Ζ παοξϋρα διακήοσνη ατξοά ςξ ρϋμξλξ ςχμ ξυημάςχμ ςξσ ΟΑΠΑΠΖΛΑΞΡ Δ΄ καθόπ και ςα 
ξυήμαςα πξσ θα απξκςηθξϋμ με ξπξιξμδήπξςε ςοϊπξ ( αγξοά, ΞΔΔΣ κ.λπ.) απϊ ςημ Α.Δ.Λ.Η ςξ 
διάρςημα ςηπ ρϋμβαρηπ.  
 
Ζ παοάδξρη ςχμ αμςαλλακςικόμ και ςχμ εογαριόμ θα γίμεςαι ρςα καςά ςϊπξσπ ρσμεογεία ςχμ 
Οϊλεχμ-Οξλεξδξμικόμ ρσγκοξςημάςχμ ϊπξσ εδοεϋξσμ ξι Σπηοερίεπ. 
 
Ξ διαγχμιρμϊπ θα ποαγμαςξπξιηθεί με υοήρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ 
Ζλεκςοξμικόμ  Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ) μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ  
www.promitheus.gov.gr ςξσ ρσρςήμαςξπ.Ζ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ θα γίμει ηλεκςοξμικά, 
ςοειπ (3) εογάριμεπ ημέοεπ μεςά ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ, απϊ ςξ 
αομϊδιξ, πιρςξπξιημέμξ ρςξ ρϋρςημα, ρσλλξγικϊ ϊογαμξ (Δπιςοξπή διεμέογειαπ και ανιξλϊγηρηπ 
ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ Διαγχμιρμξϋ [ετενήπ : «Δπιςοξπή ςξσ Διαγχμιρμξϋ»]) ϊπχπ αμαλσςικά 
πεοιγοάτεςαι ρςξ ΛΔΠΞΡ Γ΄παο. 1 (ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΟΞΡΤΠΑΓΘΡΖΡ –ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ-
ΙΑΑΙΣΠΩΡΖ ΑΟΞΔΚΔΡΛΑΩΜ), εταομξζϊμεμχμ καςά ςα λξιπά ςχμ κείμεμχμ διαςάνεχμ για ςημ 
αμάθερη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και διαδικαριόμ 
 
Ζ παοακξλξϋθηρη ςηπ εκςέλερηπ ςηπ ποξμήθειαπ και η πιρςξπξίηρη ςηπ καλήπ εκςέλερηπ ςχμ 
σπξυοεόρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίμεςαι με εσθϋμη ςηπ αμά Σπηοερία αομϊδιαπ ςοιμελξϋπ Δπιςοξπήπ 
Οαοαλαβήπ πξσ έυει ρσγκοξςηθεί για ςξ ρκξπϊ ασςϊ.  
 
Ζ ρσμξλική ποξωπξλξγιρθείρα δαπάμη πξσ αμςιρςξιυεί ρςα ποξρτεοϊμεμα είδη-σπηοερίεπ πξσ θα 
αμαλάβξσμ ξι Οοξμηθεσςέπ ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ αλλά και η καςαμξμή αμά Οεοιτεοειακή 
Δμϊςηςα / Οϊλη, είδξπ αμαγοάτεςαι ρςξσπ πίμακεπ πξσ ακξλξσθξϋμ: 

 
  
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οίμακαπ 1  ΔΠΑΠΞΥΑ ΞΥΖΛΑΑ: 

(ατξοά ςιπ πιρςόρειπ ςξσ 2019) 

 

 
ΠΟΑ ΓΙΑ ΣΟ 2019 

           

        071 072 073       

Α/Α 
ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ 

ΔΜΞΖΑ ΟΞΚΖ NUTS 
ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ  

0861 
ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΑ  

1321 
ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ  

0861 
ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΑ     

1321 
ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ    

0861 
ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΑ    

1321 

ΡΣΜΞΚΑ 
0861 ΛΔ 

ΤΟΑ 

ΡΣΜΞΚΑ 
1321 ΛΔ 

ΤΟΑ 

ΓΔΜΘΙΑ 
ΡΣΜΞΚΑ ΛΔ 

ΤΟΑ 

1 Δοάμαπ Δοάμα EL514 399,96 1.359,96     1.900,04 3.050,04 2.300,00 4.410,00 6.710,00 

2 Δοάμαπ Μεσοξκϊπι EL514         960,00 1.440,00 960,00 1.440,00 2.400,00 

3 Έβοξσ Αλεν/πξλη EL511 480,00 1.359,96     1.760,04 2.160,00 2.240,04 3.519,96 5.760,00 

4 Έβοξσ Διδσμξςειυξ EL511         1.440,00 1.200,00 1.440,00 1.200,00 2.640,00 

5 Έβοξσ Ρξστλί EL511         560,04 800,04 560,04 800,04 1.360,08 

6 Ζμαθίαπ Βέοξια EL521         960,00 1.599,96 960,00 1.599,96 2.559,96 

7 Ζμαθίαπ Μάξσρα EL521         480,00 720,00 480,00 720,00 1.200,00 

8 Ηερραλξμίκηπ Ηερραλξμίκη EL522 8.040,04 16.440,04 5.760,00 4.640,04 3.999,96 5.600,04 17.800,00 26.680,12 44.480,12 

9 Ηερραλξμίκηπ Καγκαδάπ EL522         1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 2.400,00 

10 Ηερραλξμίκηπ Ρςασοϊπ EL522         720,00 1.359,96 720,00 1.359,96 2.079,96 

11 Ιαβάλαπ Ιαβάλα EL515     960,00 1.280,04 1.200,00 2.079,96 2.160,00 3.360,00 5.520,00 

12 Ιαβάλαπ Ηάρξπ EL515         720,00 1.280,04 720,00 1.280,04 2.000,04 

13 Ιιλκίπ Ιιλκίπ EL523 600,00 900,00     960,00 1.599,96 1.560,00 2.499,96 4.059,96 

14 Ιιλκίπ Γξσμέμιρα EL523         800,04 1.440,00 800,04 1.440,00 2.240,04 

15 Νάμθηπ Νάμθη EL512 200,00 200,00     1.200,00 2.000,04 1.400,00 2.200,04 3.600,04 

16 Νάμθηπ Ρςασοξϋπξλη EL512         560,04 960,00 560,04 960,00 1.520,04 

17 Οέλλαπ Έδερρα EL524 480,00 720,00     1.440,00 1.839,96 1.920,00 2.559,96 4.479,96 

18 Οέλλαπ Αοιδαία EL524         1.119,96 1.760,04 1.119,96 1.760,04 2.880,00 

19 Οιεοίαπ Ιαςεοίμη EL525         1.760,04 2.880,00 1.760,04 2.880,00 4.640,04 
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20 Πξδϊπηπ Ιξμξςημή EL513 960,00 1.680,00 800,04 1.280,04 1.359,96 2.079,96 3.120,00 5.040,00 8.160,00 

21 Ρεοοόμ Ρέοοεπ EL526 800,04 1.359,96 480,00 800,04 1.280,04 2.319,96 2.560,08 4.479,96 7.040,04 

22 Ρεοοόμ Μιγοίςα EL526         960,00 1.280,04 960,00 1.280,04 2.240,04 

23 Ρεοοόμ Ριδηοϊκαρςοξ EL526         879,96 1.280,04 879,96 1.280,04 2.160,00 

24 Υαλκιδικήπ Οξλϋγσοξπ EL527 639,96 879,96     1.200,00 1.599,96 1.839,96 2.479,92 4.319,88 

25 Υαλκιδικήπ Αομαία EL527         1.040,04 1.440,00 1.040,04 1.440,00 2.480,04 

26 Υαλκιδικήπ Ιαρράμδοα EL527         639,96 1.280,04 639,96 1.280,04 1.920,00 

  ΡΣΜΞΚΞ     12.600,00 24.899,88 8.000,04 8.000,16 31.100,12 46.250,04 51.700,16 79.150,08 130.850,24 
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Οίμακαπ 2: ΙΑΖΓΞΠΘΑ ΔΠΑΠΞΥΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ 

(ατξοά ςιπ πιρςόρειπ ςξσ 2020) 

 
        071 072 073       

Α/Α ΟΔΠΘΤ ΔΜΞ. ΟΞΚΖ NUTS 
ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ  

0861 ΑΜ/ΙΑ 1321 ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ 0861 
ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΑ 

1321 
ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ    

0861 
ΑΜΑΚΚΑΙΘ
ΙΑ    1321 

ΡΣΜ 0861 
ΛΔ ΤΟΑ 

ΡΣΜΞΚΑ 1321 
ΛΔ ΤΟΑ 

ΓΔΜ. ΡΣΜΞΚ 
ΛΔ ΤΟΑ 

1 Δοάμαπ Δοάμα EL514 99,99 339,99     500,01 800,01 600,00 1.140,00 1.740,00 

2 Δοάμαπ Μεσοξκϊπι EL514         240,00 360,00 240,00 360,00 600,00 

3 Έβοξσ Αλεν/πξλη EL511 120,00 339,99     440,01 540,00 560,01 879,99 1.440,00 

4 Έβοξσ Διδσμξςειυξ EL511         360,00 300,00 360,00 300,00 660,00 

5 Έβοξσ Ρξστλί EL511         140,01 200,01 140,01 200,01 340,02 

6 Ζμαθίαπ Βέοξια EL521         240,00 399,99 240,00 399,99 639,99 

7 Ζμαθίαπ Μάξσρα EL521         120,00 180,00 120,00 180,00 300,00 

8 Ηερραλξμίκηπ Ηερραλξμίκη EL522 2.060,01 4.160,01 1.440,00 1.160,01 999,99 1.400,01 4.500,00 6.720,03 11.220,03 

9 Ηερραλξμίκηπ Καγκαδάπ EL522         300,00 300,00 300,00 300,00 600,00 

10 Ηερραλξμίκηπ Ρςασοϊπ EL522         180,00 339,99 180,00 339,99 519,99 

11 Ιαβάλαπ Ιαβάλα EL515     240,00 320,01 300,00 519,99 540,00 840,00 1.380,00 

12 Ιαβάλαπ Ηάρξπ EL515         180,00 320,01 180,00 320,01 500,01 

13 Ιιλκίπ Ιιλκίπ EL523 200,00 300,00     240,00 399,99 440,00 699,99 1.139,99 

14 Ιιλκίπ Γξσμέμιρα EL523         200,01 360,00 200,01 360,00 560,01 

15 Νάμθηπ Νάμθη EL512         300,00 500,01 300,00 500,01 800,01 

16 Νάμθηπ Ρςασοξϋπξλη EL512         140,01 240,00 140,01 240,00 380,01 

17 Οέλλαπ Έδερρα EL524 120,00 180,00     360,00 459,99 480,00 639,99 1.119,99 

18 Οέλλαπ Αοιδαία EL524         279,99 440,01 279,99 440,01 720,00 

19 Οιεοίαπ Ιαςεοίμη EL525         440,01 720,00 440,01 720,00 1.160,01 

20 Πξδϊπηπ Ιξμξςημή EL513 240,00 420,00 200,01 320,01 339,99 519,99 780,00 1.260,00 2.040,00 

21 Ρεοοόμ Ρέοοεπ EL526 200,01 339,99 120,00 200,01 320,01 579,99 640,02 1.119,99 1.760,01 

22 Ρεοοόμ Μιγοίςα EL526         240,00 320,01 240,00 320,01 560,01 

23 Ρεοοόμ Ριδηοϊκαρςοξ EL526         219,99 320,01 219,99 320,01 540,00 

24 Υαλκιδικήπ Οξλϋγσοξπ EL527 159,99 219,99     300,00 399,99 459,99 619,98 1.079,97 

25 Υαλκιδικήπ Αομαία EL527         260,01 360,00 260,01 360,00 620,01 

26 Υαλκιδικήπ Ιαρράμδοα EL527         159,99 320,01 159,99 320,01 480,00 

 
ΡΣΜΞΚΞ 

  
3.200,00 6.299,97 2.000,01 2.000,04 7.800,03 11.600,01 13.000,04 19.900,02 32.900,06 
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ΟΘΜΑΙΑΡ 3:ΙΑΖΓΞΠΘΑ ΔΘΠΞΥΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ 

073 
     

Α/Α ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ ΔΜΞΖΑ ΟΞΚΖ NUTS ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ  0861 ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΑ  1321 ΓΔΜΘΙΑ ΡΣΜΞΚΑ ΛΔ ΤΟΑ 

1 Δοάμαπ Δοάμα EL514 150,00 290,00 440,00 

2 Δοάμαπ Μεσοξκϊπι EL514       

3 Έβοξσ Αλεν/πξλη EL511 50,00 140,00 190,00 

4 Έβοξσ Διδσμξςειυξ EL511       

5 Έβοξσ Ρξστλί EL511 40,00 60,00 100,00 

6 Ζμαθίαπ Βέοξια EL521 40,00 60,00 100,00 

7 Ζμαθίαπ Μάξσρα EL521 40,00 60,00 100,00 

8 Ηερραλξμίκηπ Ηερραλξμίκη EL522 40,00 60,00 100,00 

9 Ηερραλξμίκηπ Καγκαδάπ EL522 40,00 60,00 100,00 

10 Ηερραλξμίκηπ Ρςασοϊπ EL522 40,00 60,00 100,00 

11 Ιαβάλαπ Ιαβάλα EL515 50,00 140,00 190,00 

12 Ιαβάλαπ Ηάρξπ EL515 40,00 60,00 100,00 

13 Ιιλκίπ Ιιλκίπ EL523 40,00 60,00 100,00 

14 Ιιλκίπ Γξσμέμιρα EL523 50,00 140,00 190,00 

15 Νάμθηπ Νάμθη EL512 40,00 60,00 100,00 

16 Νάμθηπ Ρςασοξϋπξλη EL512 40,00 60,00 100,00 

17 Οέλλαπ Έδερρα EL524 40,00 60,00 100,00 

18 Οέλλαπ Αοιδαία EL524 50,00 140,00 190,00 

19 Οιεοίαπ Ιαςεοίμη EL525 50,00 140,00 190,00 

20 Πξδϊπηπ Ιξμξςημή EL513 50,00 140,00 190,00 

21 Ρεοοόμ Ρέοοεπ EL526       

22 Ρεοοόμ Μιγοίςα EL526 40,00 60,00 100,00 

23 Ρεοοόμ Ριδηοϊκαρςοξ EL526 40,00 60,00 100,00 

24 Υαλκιδικήπ Οξλϋγσοξπ EL527       

25 Υαλκιδικήπ Αομαία EL527 50,00 135,00 185,00 

26 Υαλκιδικήπ Ιαρράμδοα EL527 50,00 135,00 185,00 

  ΡΣΜΞΚΞ     1.070,00 2.180,00 3.250,00 
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ΟΘΜΑΙΑΡ 4: ΡΣΜΞΚΞ ΟΔΠΘΞΔΞΣ 2019-2020 ΑΜΑ ΟΞΚΖ ΔΠΑΠΞΥΑ ΞΥΖΛΑΑ 

Α/Α 
ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ 

ΔΜΞΖΑ ΟΞΚΖ 

ΡΣΜΞΚΑ 
0861 ΥΩΠΘΡ 

ΤΟΑ 

ΡΣΜΞΚΑ 
1321 
ΥΩΠΘΡ 
ΤΟΑ 

ΓΔΜΘΙΑ 
ΡΣΜΞΚΑ 

ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 

1 Δοάμαπ Δοάμα 2.338,71 4.475,81 6.814,52 

2 Δοάμαπ Μεσοξκϊπι 967,74 1.451,61 2.419,35 

3 Έβοξσ Αλεν/πξλη 2.258,10 3.548,35 5.806,45 

4 Έβοξσ Διδσμξςειυξ 1.451,61 1.209,68 2.661,29 

5 Έβοξσ Ρξστλί 564,56 806,49 1.371,05 

6 Ζμαθίαπ Βέοξια 967,74 1.612,86 2.580,60 

7 Ζμαθίαπ Μάξσρα 483,87 725,81 1.209,68 

8 Ηερραλξμίκηπ Ηερραλξμίκη 17.983,87 26.935,60 44.919,48 

9 Ηερραλξμίκηπ Καγκαδάπ 1.209,68 1.209,68 2.419,35 

10 Ηερραλξμίκηπ Ρςασοϊπ 725,81 1.370,93 2.096,73 

11 Ιαβάλαπ Ιαβάλα 2.177,42 3.387,10 5.564,52 

12 Ιαβάλαπ Ηάρξπ 725,81 1.290,36 2.016,17 

13 Ιιλκίπ Ιιλκίπ 1.612,90 2.580,60 4.193,51 

14 Ιιλκίπ Γξσμέμιρα 806,49 1.451,61 2.258,10 

15 Νάμθηπ Νάμθη 1.370,97 2.177,46 3.548,43 

16 Νάμθηπ Ρςασοξϋπξλη 564,56 967,74 1.532,30 

17 Οέλλαπ Έδερρα 1.935,48 2.580,60 4.516,09 

18 Οέλλαπ Αοιδαία 1.128,99 1.774,23 2.903,23 

19 Οιεοίαπ Ιαςεοίμη 1.774,23 2.903,23 4.677,46 

20 Πξδϊπηπ Ιξμξςημή 3.145,16 5.080,65 8.225,81 

21 Ρεοοόμ Ρέοοεπ 2.580,73 4.516,09 7.096,81 

22 Ρεοοόμ Μιγοίςα 967,74 1.290,36 2.258,10 

23 Ρεοοόμ Ριδηοϊκαρςοξ 887,06 1.290,36 2.177,42 

24 Υαλκιδικήπ Οξλϋγσοξπ 1.854,80 2.499,92 4.354,72 

25 Υαλκιδικήπ Αομαία 1.048,43 1.451,61 2.500,04 

26 Υαλκιδικήπ Ιαρράμδοα 645,12 1.290,36 1.935,48 

  ΡΣΜΞΚΞ   52.177,58 79.879,11 132.056,69 

ΟΘΜΑΙΑΡ 5: ΡΣΜΞΚΞ ΟΔΠΘΞΔΞΣ 2019-2020 ΑΜΑ ΟΞΚΖ ΔΘΠΞΥΑ ΞΥΖΛΑΑ 

Α/Α 
ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ 

ΔΜΞΖΑ ΟΞΚΖ 

ΡΣΜΞΚΑ 
0861 
ΥΩΠΘΡ 
ΤΟΑ 

ΡΣΜΞΚΑ 
1321 
ΥΩΠΘΡ 
ΤΟΑ 

ΓΔΜΘΙΑ 
ΡΣΜΞΚΑ 
ΥΩΠΘΡ 
ΤΟΑ 

1 Δοάμαπ Δοάμα 120,97 233,87 354,84 

2 Δοάμαπ Μεσοξκϊπι       

3 Έβοξσ Αλεν/πξλη 40,32 112,90 153,22 

4 Έβοξσ Διδσμξςειυξ       

5 Έβοξσ Ρξστλί 32,26 48,39 80,65 
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6 Ζμαθίαπ Βέοξια 32,26 48,39 80,65 

7 Ζμαθίαπ Μάξσρα 32,26 48,39 80,65 

8 Ηερραλξμίκηπ Ηερραλξμίκη 32,24 48,39 80,63 

9 Ηερραλξμίκηπ Καγκαδάπ 32,26 48,39 80,65 

10 Ηερραλξμίκηπ Ρςασοϊπ 32,26 48,39 80,65 

11 Ιαβάλαπ Ιαβάλα 40,32 112,90 153,22 

12 Ιαβάλαπ Ηάρξπ 32,26 48,39 80,65 

13 Ιιλκίπ Ιιλκίπ 32,26 48,39 80,65 

14 Ιιλκίπ Γξσμέμιρα 40,32 112,90 153,22 

15 Νάμθηπ Νάμθη 32,26 48,39 80,65 

16 Νάμθηπ Ρςασοξϋπξλη 32,26 48,39 80,65 

17 Οέλλαπ Έδερρα 32,26 48,39 80,65 

18 Οέλλαπ Αοιδαία 40,32 112,90 153,22 

19 Οιεοίαπ Ιαςεοίμη 40,32 112,90 153,22 

20 Πξδϊπηπ Ιξμξςημή 40,32 112,90 153,22 

21 Ρεοοόμ Ρέοοεπ       

22 Ρεοοόμ Μιγοίςα 32,26 48,39 80,65 

23 Ρεοοόμ Ριδηοϊκαρςοξ 32,26 48,39 80,65 

24 Υαλκιδικήπ Οξλϋγσοξπ       

25 Υαλκιδικήπ Αομαία 40,32 108,87 149,19 

26 Υαλκιδικήπ Ιαρράμδοα 40,32 108,87 149,19 

  ΡΣΜΞΚΞ   862,89 1.758,08 2.620,97 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ 5: ΡΣΜΞΚΞ ΑΜΑ ΔΘΔΘΙΞΣΡ ΤΞΠΔΘΡ ΙΑΘ ΙΑΔ 

 
 

Ρςξμ παοακάςχ πίμακα 6 αματέοξμςαι ξι ρσμξλικά 48 ξμάδεπ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ κάθε μια απϊ 
ςιπ ξπξίεπ πεοιλαμβάμει δσξ γοαμμέπ (α. αμςαλλακςικά και β.εογαρίεπ), ρςημ ποξρτξοά για κάθε μια απϊ 
ασςέπ θα ποξβλέπεςαι σπξυοεχςικά ςξ ίδιξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ. 
 

ΟΘΜΑΙΑΡ 6:ΓΠΑΛΛΔΡ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 

Ο
μ

ά
δ

εσ
 

δ
ια

γω
νι

ς
μ

ο
φ

 

Περιγραφι 
Προχπολογι
ςκείςα τιμι 

1 Π.Ε. Δράμασ/ΔΡΑΜΑ. ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 4475,81 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 2338,71 

ΠΟΑ ΓΙΑ ΣΟ 2019-2020 με ΦΠΑ Κ.Α.Ε. 071 072 073 ΤΝΟΛΑ 

ΔΙΣΡΟΧΑ-ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 0861 15.800,00 10.000,05 39.970,15 65.770,20 

ΔΙΣΡΟΧΑ-ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ ΟΧΗΜΑΣΑ 1321 31.199,85 10.000,20 60.030,05 101.230,10 

ΤΝΟΛΑ με ΦΠΑ   46.999,85 20.000,25 100.000,20 167.000,30 

ΣΥΝΟΛΑ χωρίσ ΦΠΑ 
    

134.677,66 
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2 Π.Ε. Δράμασ/ΔΡΑΜΑ ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 233,87 

 Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 120,97 

3 Π.Ε. Δράμασ/ΝΕΤΡ. ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 1451,61 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 967,74 

4 Π.Ε. Ζβρου/ΑΛΕΞ. ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 3548,35 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 2258,1 

5 Π.Ε. Ζβρου/ΑΛΕΞ. ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 112,9 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 40,32 

6 Π.Ε. Ζβρου/ΔΙΔΤΜ. ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 1209,68 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 1451,61 

7 Π.Ε. Ζβρου/ΟΤΦΛ. ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 806,49 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 564,56 

8 Π.Ε. Ζβρου/ΟΤΦΛ. ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 48,39 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 32,26 

9 Π.Ε. Ημακίασ/ΒΕΡ.  ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 1612,86 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 967,74 

10 Π.Ε. Ημακίασ/ΒΕΡ.  ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 48,39 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 32,26 

11 Π.Ε. Ημακίασ/ΝΑΟΤ.  ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 725,81 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 483,87 

12 Π.Ε. Ημακίασ/ΝΑΟΤ.  ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 48,39 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 32,26 

13 Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ/ΘΕ.  ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 26935,6 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 17983,87 

14 Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ/ΘΕ.  ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 48,39 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 32,24 

15 Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ/ΛΑΓΚ.  ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 1209,68 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 1209,68 

16 Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ/ΛΑΓΚ. ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 48,39 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 
32,26 
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17 Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ/ΣΑΤΡ.  ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 1370,93 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 725,81 

18 Π.Ε. Θεςςαλονίκθσ/ΣΑΤΡ. ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 48,39 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 32,26 

19 Π.Ε. Καβάλα/ΚΑΒΑΛ.  ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 3387,1 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 2177,42 

20 Π.Ε. Καβάλα/ΚΑΒΑΛ. ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 112,9 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 40,32 

21 Π.Ε. Καβάλα/ΘΑΟ ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 1290,36 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 725,81 

22 Π.Ε. Καβάλα/ΘΑΟ ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 48,39 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 32,26 

23 Π.Ε. Κιλκίσ/ΚΙΛΚ. ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 2580,6 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 1612,9 

24 Π.Ε. Κιλκίσ/ΚΙΛΚ.  ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 48,39 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 32,26 

25 Π.Ε. Κιλκίσ/ΓΟΤΜ. ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 1451,61 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 806,49 

26 Π.Ε. Κιλκίσ/ΓΟΤΜ.  ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 112,9 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 40,32 

27 Π.Ε. Ξάνκθ/ΞΑΝΘ. ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 2177,46 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 1370,97 

28 Π.Ε.Ξάνκθσ/ΞΑΝΘ.  ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 48,39 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 32,26 

29 Π.Ε. Ξάνκθ/ΣΑΤΡ. ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 967,74 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 564,56 

30 Π.Ε.Ξάνκθσ/ΣΑΤΡ.  ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 48,39 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 32,26 

31 Π.Ε. Πζλλασ/ΕΔΕ. ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 2580,6 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 
1935,48 
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32 Π.Ε. Πζλλασ/ΕΔΕ.  ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 48,39 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 32,26 

33 Π.Ε. Πζλλασ/ΑΡΙΔ. ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 1774,23 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 1128,99 

34 Π.Ε. Πζλλασ/ΑΡΙΔ.  ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 112,9 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 40,32 

35 Π.Ε. Πιερίασ/ΚΑΣΕΡ. ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 2903,23 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 1774,23 

36 Π.Ε.Πιερίασ/ΚΑΣΕΡ. ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 112,9 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 40,32 

37 Π.Ε. Ροδόπθ/ΚΟΜΟΣ. ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 5080,65 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 3145,16 

38 Π.Ε. Ροδόπθ/ΚΟΜΟΣ. ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 112,9 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 40,32 

39 Π.Ε. ερρϊν/ΕΡΡΕ. ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 4516,09 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 2580,73 

40 Π.Ε. ερρϊν/ΝΙΓΡ. ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 1290,36 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 967,74 

41 Π.Ε. ερρϊν/ΝΙΓΡ. ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 48,39 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 32,26 

42 Π.Ε. ερρϊν/ΙΔΗΡ. ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 1290,36 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 887,06 

43 Π.Ε. ερρϊν/ΙΔΗΡ. ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 48,39 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 32,26 

44 Π.Ε. Χαλκιδικισ/ΠΟΛΤΓ. ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 2499,92 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 1854,8 

45 Π.Ε. Χαλκιδικισ/ΑΡΝ. ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 1451,61 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 1048,43 

46 Π.Ε. Χαλκιδικισ/ΑΡΝ. ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 108,87 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 
40,32 
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47 Π.Ε. Χαλκιδικισ/ΚΑ. ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 1290,36 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 645,12 

48 Π.Ε. Χαλκιδικισ/ΚΑ. ΔΙΣΡΟΧΑ  

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και για τουσ κινθτιρεσ τουσ 108,87 

Β.Τπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 40,32 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 134677,65€ 

 

6. ΔΖΛΞΡΘΔΣΡΖ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ 

 

 
 Η παπούςα διακήπτξη θα δημοςιετθεί ρςξ Ιεμςοικϊ Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 

(ΙΖΛΔΖΡ) 
 Ζ ποξκήοσνη και ςξ πλήοεπ κείμεμξ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ θα αμαοςηθξϋμ ρςη διαδικςσακή πϋλη 

ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ. :  http://www.promitheus.gov.gr, 
 

 Οεοίληφη ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ δημξριεϋεςαι και ρςξμ Δλλημικϊ ϋπξ , ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 
66 ςξσ Μ. 4412/2016 με ςημ επιτϋλανη ςηπ παοαγοάτξσ 12 ςξσ άοθοξσ 379 ςξσ Μ. 4412/16) ρε 
ετημεοίδεπ πξσ εκπληοόμξσμ ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ Μ.3548/2007 και πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ Σ.Α. 
αοιθ. 2879/ 2.3.2018 (ΤΔΙ Β' 879/13.3.2018) «Ιαθξοιρμϊπ ημεοήριχμ και εβδξμαδιαίχμ 
μξμαουιακόμ και ςξπικόμ ετημεοίδχμ πξσ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα καςαυόοηρηπ δημξριεϋρεχμ ςχμ 
τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ»)ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει και ρσγκεκοιμέμα: 

 ρςιπ ετημεοίδεπ «Ζμεοήρια Υοξμικά» (Μ. Δοάμαπ), «ΔΚΔΣΗΔΠΖ ΗΠΑΙΖ» (Μ. Έβοξσ), 

«ΚΑΞΡ» (Μ. Ζμαθίαπ), «ΣΟΞΡ ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ» (Μ. Ηερραλξμίκηπ), «μεα εγμαςια» (Μ. 

Ιαβάλαπ), «ΟΠΩΘΜΖ» (Μ. Ιιλκίπ), «ΔΛΟΠΞΡ» (Μ. Νάμθηπ), «ΟΔΚΚΑ NEWS» (Μ. Οέλλαπ), 

«ΞΚΣΛΟΘΞ ΒΖΛΑ» (Μ. Οιεοίαπ), «Οαοαςηοηςήπ Ηοάκηπ» (Μ. Πξδϊπηπ), «ΡΔΠΠΑΧΙΞΜ ΗΑΠΠΞΡ» 

(Μ. Ρεοοόμ), «ΣΟΞΡ ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ» (Μ. Υαλκιδικήπ) 

 
 Ξι δαπάμεπ δημξρίεσρηπ ςηπ διακήοσνηπ ρςξμ Μξμαουιακϊ ϋπξ θα καςαβάλλξμςαι ρε πεοίπςχρη 

καςακϋοχρηπ, απϊ ςξμ αμάδξυξ πξσ αμακηοϋυθηκε με ςη διαδικαρία, με ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ 

μϊμιμχμ παοαρςαςικόμ. (παο. 3 ςξσ άοθοξσ 4 ςξσ μ. 3548/2007).  

 
 Οεοίληφη ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ) ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςημ πεοίπςχρη 16 ςηπ παοαγοάτξσ 4 ςξσ 

άοθοξσ 2 ςξσ Μ. 3861/2010, θα αμαοςηθεί ρςξ διαδίκςσξ, ρςξμ ιρςϊςξπξ http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΔΘΑΣΓΔΘΑ)  

 Ζ Διακήοσνη θα καςαυχοηθεί ρςξ διαδίκςσξ, ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ρςη 
διεϋθσμρη (URL) : www.damt.gov.gr  ρςημ διαδοξμή : Αμακξιμόρειπ/Διαγχμιρμξί 

 

7. ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑ-ΥΠΞΜΞΡ ΙΑΘ ΠΞΟΞΡ ΟΠΞΡΒΑΡΖΡ ΡΑ ΔΓΓΠΑΤΑ – ΚΖΦΖ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΩΜ  
 
 

I. ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑ-ΠΞΟΞΡ ΟΠΞΡΒΑΡΖΡ ΡΑ ΔΓΓΠΑΤΑ 
 

Όλεπ ξι επικξιμχμίεπ ρε ρυέρη με ςα βαρικά ρςξιυεία ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, καθόπ 
και ϊλεπ ξι αμςαλλαγέπ πληοξτξοιόμ, ιδίχπ η ηλεκςοξμική σπξβξλή, εκςελξϋμςαι με ςη υοήρη ςηπ 
πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ), μέρχ ςηπ 
Διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr ςξσ χπ άμχ ρσρςήμαςξπ. 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαγχμιρςική διαδικαρία έυξσμ ποϊρβαρη ρςα έγγοατα 

πξσ παοάγξμςαι ρςξ ρϋρςημα με ςξμ ςοϊπξ και ρςξ υοϊμξ πξσ ξοίζεςαι απϊ ςιπ καςά πεοίπςχρη 

κείμεμεπ διαςάνειπ, εταομξζϊμεμχμ καςά ςα λξιπά ςχμ διαςάνεχμ ςξσ άοθοξσ 5 ςξσ Μ. 2690/1999, 

ςχμ διαςάνεχμ για ςξ ηλεκςοξμικϊ δημϊριξ έγγοατξ (ΣΑΟ/Τ.40.4/3/1031/2012 ΤΔΙ Β' 

1317/23.04.2012) και ασςόμ ςηπ πεοίπςχρηπ β ςηπ παοαγοάτξσ 2 ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ Μ. 4155/2013. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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II. ΟΠΞΡΒΑΡΖ ΡΑ ΔΓΓΠΑΤΑ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 

Ρςα ςεϋυη και έμςσπα ςξσ διαγχμιρμξϋ παοέυεςαι ελεϋθεοη άμερη και πλήοη ποϊρβαρη:  
  

 είςε μέρχ ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 

(ΔΡΖΔΖΡ) μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr κάμξμςαπ αμαζήςηρη με βάρη 

ςξμ τξοέα (Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ) 

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

www.damt.gov.gr, ϊπξσ θα αμαοςηθεί,  

 είςε ρςξ δικςσακϊ ςϊπξ ςξσ Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ) 

κάμξμςαπ αμαζήςηρη είςε με ςξμ ΑΔΑΛ είςε ρςιπ διακηοϋνειπ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. 

 

III. ΟΑΠΞΥΖ ΔΘΔΣΙΠΘΜΘΡΔΩΜ 
 

Δτϊρξμ έυξσμ ζηςηθεί εγκαίοχπ και ςξ πξλϋ ένι ημέοεπ ποιμ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ 
ποξρτξοόμ, η Αμαθέςξσρα αουή παοέυει ρε ϊλξσπ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη 
διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςιπ ποξδιαγοατέπ και 
ξπξιαδήπξςε ρυεςικά δικαιξλξγηςικά. 
α αμχςέοχ αιςήμαςα σπξβάλλξμςαι ηλεκςοξμικά μέρχ ςηπ εταομξγήπ πξσ παοέυεςαι απϊ ςξ 
δικςσακϊ ςϊπξ ςξσ διαγχμιρμξϋ ρςη Διαδικςσακή πϋλη www.promitheus.gov.gr, ςξσ ΔΡΖΔΖΡ και 
ρσμξδεϋξμςαι σπξυοεχςικά απϊ επιρσμαπςϊμεμξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ φητιακά σπξγεγοαμμέμξ ρε 
μξοτή pdf ςξ ξπξίξ θα πεοιλαμβάμει ςξ κείμεμξ ςχμ εοχςημάςχμ. Αιςήμαςα παοξυήπ 
ρσμπληοχμαςικόμ πληοξτξοιόμ-διεσκοιμίρεχμ σπξβάλλξμςαι μϊμξ απϊ εγγεγοαμμέμξσπ ρςξ 
ρϋρςημα ξικξμξμικξϋπ τξοείπ, δηλαδή ϊρξσπ διαθέςξσμ ρυεςικά διαπιρςεσςήοια πξσ ςξσπ έυξσμ 
υξοηγηθεί (ϊμξμα υοήρςη και κχδικϊ ποϊρβαρηπ).Ζ Αμαθέςξσρα Αουή δεμ θα ενεςάρει εοχςήμαςα 
πξσ θα έυξσμ σπξβληθεί με άλλξμ απϊ ςξμ χπ άμχ ςοϊπξ ή πξσ ςξ επιρσμαπςϊμεμξ ηλεκςοξμικϊ 
αουείξ ςξσπ δεμ είμαι φητιακά σπξγεγοαμμέμξ.Ιαμέμαπ σπξφήτιξπ δεμ μπξοεί, ρε ξπξιαδήπξςε 
πεοίπςχρη μα επικαλερθεί ποξτξοικέπ απαμςήρειπ εκ μέοξσπ ςηπ Σπηοερίαπ, ρυεςικά με ςξσπ ϊοξσπ 
ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ. 

Κήφη πληοξτξοιόμ: Tμήμα Οοξμηθειόμ, Διαυείοιρηπ Σλικξϋ και Ιοαςικόμ Ξυημάςχμ Δ/μρηπ 

Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ.-Η. (Οληοξτξοίεπ: Γιόογξπ Μικήςαπ, Δλέμη Αβοαμίδξσ ςηλ: 2313 309-437,151,388 

e-mail: tpdy@damt.gov.gr). 

 

8. ΓΚΩΡΡΑ 
 

α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ έυξσμ ρσμςαυθεί ρςημ ελλημική γλόρρα  
συϊμ ποξδικαρςικέπ ποξρτσγέπ σπξβάλλξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα. 
Ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 92 ςξσ Μ. 4412/16 ξι ποξρτξοέπ και ςα πεοιλαμβαμϊμεμα ρε ασςέπ ρςξιυεία 
ρσμςάρρξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα ή ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρη ςξσπ ρςημ ελλημική 
γλόρρα. Ρςα αλλξδαπά δημϊρια έγγοατα και δικαιξλξγηςικά εταομϊζεςαι η Ρσμθήκη ςηπ Υάγηπ ςηπ 
5ηπ.10.1961, πξσ κσοόθηκε με ςξ μ. 1497/1984 (A' 188).Ρε πεοίπςχρη διατχμίαπ σπεοιρυϋει η 
επίρημη μεςάτοαρη ρςημ Δλλημική Γλόρρα. Οιρςξπξιηςικά αλλξδαπόμ αουόμ γίμξμςαι δεκςά, ετϊρξμ 
ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρη ρςημ Δλλημική Γλόρρα. Δμημεοχςικά και ςευμικά τσλλάδια και 
άλλα έμςσπα -εςαιοικά ή μη- με ειδικϊ ςευμικϊ πεοιευϊμεμξ μπξοξϋμ μα σπξβάλλξμςαι ή/και ρςημ 
αγγλική, υχοίπ μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ μεςάτοαρη ρςημ ελλημική γλόρρα. 
α απξδεικςικά έγγοατα ρσμςάρρξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα ή ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη 
μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα. Ρςα αλλξδαπά δημϊρια έγγοατα και δικαιξλξγηςικά 
εταομϊζεςαι η Ρσμθήκη ςηπ Υάγηπ ςηπ 5.10.1961, πξσ κσοόθηκε με ςξ Μ. 1497/1984 (Α΄188). 
Διδικϊςεοα, ϊλα ςα δημϊρια έγγοατα πξσ ατξοξϋμ αλλξδαπξϋπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ και πξσ θα 
καςαςεθξϋμ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ ρςημ παοξϋρα διαδικαρία, θα είμαι μϊμιμα επικσοχμέμα, και η 
μεςάτοαρη ςχμ εμ λϊγχ εγγοάτχμ μπξοεί μα γίμει είςε απϊ ςη μεςατοαρςική σπηοερία ςξσ ΣΟ.ΔΝ., 
είςε απϊ ςξ αομϊδιξ ποξνεμείξ, είςε απϊ δικηγϊοξ καςά ςημ έμμξια ςχμ άοθοχμ 454 ςξσ Ι.Οξλ.Δ. και 
53 ςξσ Ιόδικα πεοί Δικηγϊοχμ, είςε απϊ ξοκχςϊ μεςατοαρςή ςηπ υόοαπ ποξέλεσρηπ, αμ στίρςαςαι 
ρςη υόοα ασςή ςέςξια σπηοερία. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.damt.gov.gr/
mailto:tpdy@damt.gov.gr
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Δπιςοέπεςαι αμςίρςξιυα η καςάθερη ξιξσδήπξςε δημϊριξσ εγγοάτξσ και δικαιξλξγηςικξϋ πξσ ατξοά 
αλλξδαπή Δπιυείοηρη με ςη μξοτή επικσοχμέμηπ τχςξςσπίαπ ποξεουϊμεμηπ είςε απϊ ςξ μϊμιμξ 
επικσοχμέμξ έγγοατξ απϊ ςξ αομϊδιξ Οοξνεμείξ ςηπ υόοαπ ςξσ ποξρτέοξμςξπ, είςε απϊ ςξ 
ποχςϊςσπξ έγγοατξ με ςημ ρτοαγίδα „‟Apostile” ρϋμτχμα με ςημ ρσμθήκη ςηπ Υάγηπ ςηπ 05-10-61. Ζ 
επικϋοχρη ασςή ποέπει μα έυει γίμει απϊ δικηγϊοξ καςά ςημ έμμξια ςχμ άοθοχμ 454 ςξσ Ι.Ο.Δ. και 53 
ςξσ Ιόδικα πεοί Δικηγϊοχμ. Ιάθε μξοτήπ επικξιμχμία με ςημ αμαθέςξσρα αουή, καθόπ και μεςανϋ 
ασςήπ και ςξσ αμαδϊυξσ, θα γίμξμςαι σπξυοεχςικά ρςημ ελλημική γλόρρα 

 
 
9. ΑΠΥΔΡ ΔΤΑΠΛΞΕΞΛΔΜΔΡ ΡΖ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΡΣΜΑΦΖΡ 
 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δερμεϋξμςαι ϊςι: 
 
α) ςηοξϋμ και θα ενακξλξσθήρξσμ μα ςηοξϋμ καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, ετϊρξμ επιλεγξϋμ,  ςιπ 
σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ, κξιμχμικξαρταλιρςικήπ και 
εογαςικήπ μξμξθερίαπ, πξσ έυξσμ θερπιρςεί με ςξ δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ 
ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ 
απαοιθμξϋμςαι ρςξ Οαοάοςημα Υ ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α ςξσ μ. 4412/2016. Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ 
σπξυοεόρεχμ ελέγυεςαι και βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα πξσ επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςχμ δημξρίχμ 
ρσμβάρεχμ και ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ και σπηοερίεπ πξσ εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςηπ εσθϋμηπ και 
ςηπ αομξδιϊςηςάπ ςξσπ   
 
β) δεμ θα εμεογήρξσμ αθέμιςα, παοάμξμα ή καςαυοηρςικά καθ΄ϊλη ςη διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ, 
αλλά και καςά ςξ ρςάδιξ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ετϊρξμ επιλεγξϋμ 
 
γ) λαμβάμξσμ ςα καςάλληλα μέςοα για μα διατσλάνξσμ ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ έυξσμ 
υαοακςηοιρθεί χπ ςέςξιεπ. 
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1 ΔΓΓΠΑΤΑ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
 

 Ζ Οοξκήοσνη ςηπ Ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή έυει δημξριεσςεί ρςξ ΙΖΛΔΖΡ  
 Ζ παοξϋρα Διακήοσνη αο. 6/2018 με ςα Οαοαοςήμαςά ςηπ Β-Δ:  (Β. Σπϊδειγμα εγγσηςικήπ 

Δπιρςξλήπ Ρσμμεςξυήπ, Γ.Σπϊδειγμα Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ Ιαλήπ Δκςέλερηπ Δ. Οίμακαπ 
Ξυημάςχμ, Δ΄Σπϊδειγμα Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ), ϊπχπ ασςή θα δημξριεσθεί ρςξ ΙΖΛΔΖΡ 

 σπξπξιημέμξ Έμςσπξ Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ (Οαοάοςημα Ρ‟ ςηπ παοξϋραπ) ςξ ξπξίξ θα 
αμαοςηθεί ρςξ ΔΡΖΔΖΡ και ρε μξοτή αουείξσ doc μαζί με ςα σπϊλξιπα έγγοατα ςξσ 
διαγχμιρμξϋ. 

 Ξι ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ ςσυϊμ παοέυξμςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ διαδικαρίαπ, ιδίχπ 
ρυεςικά με ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςα ρυεςικά δικαιξλξγηςικά 

 ξ ρυέδιξ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ Οαοάοςημα Α΄ ςηπ παοξϋραπ 
 

 
2 ΔΘΙΑΘΩΛΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ-ΙΠΘΖΠΘΑ ΟΞΘΞΘΙΖΡ ΔΟΘΚΞΓΖΡ  

2.1 Δικαίωμα ρσμμεςξυής 
 

Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ έυξσμ τσρικά ή μξμικά ποϊρχπα 
και, ρε πεοίπςχρη εμόρεχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςα μέλη ασςόμ, πξσ είμαι εγκαςερςημέμα ρε: 
 
α) κοάςξπ-μέλξπ ςηπ Έμχρηπ, 
β) κοάςξπ-μέλξπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ (Δ.Ξ.Υ.), 
γ) ςοίςεπ υόοεπ πξσ έυξσμ σπξγοάφει και κσοόρει ςη ΡΔΡ, ρςξ βαθμϊ πξσ η σπϊ αμάθερη δημϊρια ρϋμβαρη 
καλϋπςεςαι απϊ ςα Οαοαοςήμαςα 1, 2, 4 και 5 και ςιπ γεμικέπ ρημειόρειπ ςξσ ρυεςικξϋ με ςημ Έμχρη 
Οοξραοςήμαςξπ I ςηπ χπ άμχ Ρσμτχμίαπ, καθόπ και  
δ) ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ πεοίπςχρη γ΄ ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ και έυξσμ ρσμάφει 
διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε θέμαςα διαδικαριόμ αμάθερηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ 
 
ςα ξπξία αρκξϋμ μϊμιμα ςημ εμπξοία ή διακίμηρη ςχμ σπϊ ποξμήθεια ειδόμ και παοέυξσμ σπηοερίεπ 
επιρκεσήπ ξυημάςχμ 
 
Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ ποξρχοιμόμ ρσμποάνεχμ, δεμ απαιςείςαι 
μα πεοιβληθξϋμ ρσγκεκοιμέμη μξμική μξοτή για ςημ σπξβξλή ποξρτξοάπ. Ρςιπ πεοιπςόρειπ σπξβξλήπ 
ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ϊλα ςα μέλη ςηπ εσθϋμξμςαι έμαμςι ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ 
αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξμ.  
 
Δπιρημαίμεςαι ϊςι κάθε διαγχμιζϊμεμξπ, τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ, δεμ μπξοεί μα μεςέυει ρε πεοιρρϊςεοεπ 
ςηπ μιαπ ποξρτξοάπ. 

2.2 Ιοιςήοια Οξιξςικήπ Δπιλξγήπ 
 

Ωπ κοιςήοιξ πξιξςικήπ επιλξγήπ ςίθεςαι η καςαλληλϊςηςα άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ, έςρι για 
ςη ρσμμεςξυή ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ: 
 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ 
απαιςείςαι μα αρκξϋμ μϊμιμα ςημ δοαρςηοιϊςηςα ςηπ εμπξοίαπ ή διακίμηρηπ ςχμ σπϊ ποξμήθεια ειδόμ 
καθόπ και ςηπ παοξυήπ σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ξυημάςχμ 

  
 Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρε κοάςξπ μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ απαιςείςαι 

μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε έμα απϊ ςα επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα πξσ ςηοξϋμςαι ρςξ κοάςξπ 
εγκαςάρςαρήπ ςξσπ. Ρςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ εγκαςερςημέμχμ ρε κοάςξπ μέλξπ ςξσ 
Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ (Δ.Ξ.Υ) ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ έυξσμ ποξρυχοήρει ρςη ΡΔΡ, ή ρε 
ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ ποξηγξϋμεμη πεοίπςχρη και έυξσμ ρσμάφει διμεοείπ ή 
πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε θέμαςα διαδικαριόμ αμάθερηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ, 
απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε αμςίρςξιυα επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα.  
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3 ΑΟΞΙΚΔΘΡΛΞΡ ΣΟΞΦΖΤΘΩΜ –ΟΠΞΙΑΑΠΙΘΙΖ ΑΟΞΔΔΘΝΖ ΙΑΑ ΖΜ ΣΟΞΒΞΚΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 
 
 
3.1 Ζ αμαθέςξσρα αουή απξκλείει έμαμ ξικξμξμικϊ τξοέα απϊ ςη ρσμμεςξυή ρε διαδικαρία ρϋμαφηπ 

ρϋμβαρηπ ϊςαμ απξδεικμϋει, με ςημ επαλήθεσρη πξσ ποξβλέπεςαι ρςα άοθοα 79 έχπ 81 ςξσ Μ. 
4412/16 ή είμαι γμχρςϊ ρςημ αμαθέςξσρα αουή με άλλξ ςοϊπξ, ϊςι σπάουει ειπ βάοξπ ςξσ ςελερίδικη 
καςαδικαρςική απϊταρη για έμαμ απϊ ςξσπ ακϊλξσθξσπ λϊγξσπ: (άοθοξ 73 Μ.4412/2016) 

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

2008/841/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 24ηπ Ξκςχβοίξσ 2008, για ςημ καςαπξλέμηρη ςξσ 
ξογαμχμέμξσ εγκλήμαςξπ (ΔΔ L 300 ςηπ 11.11.2008 ρ.42), 

β) δχοξδξκία, ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 3 ςηπ ρϋμβαρηπ πεοί ςηπ καςαπξλέμηρηπ ςηπ διατθξοάπ ρςημ 
ξπξία εμέυξμςαι σπάλληλξι ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ ή ςχμ κοαςόμ-μελόμ ςηπ Έμχρηπ (ЕЕ 
С 195 ςηπ 25.6.1997, ρ. 1) και ρςημ παοάγοατξ 1 ςξσ άοθοξσ 2 ςηπ απϊταρηπ-πλαίριξ 
2003/568/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 22απ Θξσλίξσ 2003, για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ δχοξδξκίαπ 
ρςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα (ЕЕ L 192 ςηπ 31.7.2003, ρ. 54), καθόπ και ϊπχπ ξοίζεςαι ρςημ κείμεμη 
μξμξθερία ή ρςξ εθμικϊ δίκαιξ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, 

γ) απάςη, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ ρϋμβαρηπ ρυεςικά με ςημ ποξρςαρία ςχμ ξικξμξμικόμ 
ρσμτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ (ЕЕ С 316 ςηπ 27.11.1995, ρ. 48), η ξπξία 
κσοόθηκε με ςξ μ. 2803/2000 (A' 48), 

δ) ςοξμξκοαςικά εγκλήμαςα ή εγκλήμαςα ρσμδεϊμεμα με ςοξμξκοαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ 
ξοίζξμςαι, αμςιρςξίυχπ, ρςα άοθοα 1 και 3 ςηπ απϊταρηπ-πλαίριξ 2002/475/ΔΔΣ ςξσ 
Ρσμβξσλίξσ ςηπ 13ηπ Θξσμίξσ 2002, για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ (ЕЕ L 164 ςηπ 
22.6.2002, ρ. 3) ή ηθική ασςξσογία ή ρσμεογεία ή απϊπειοα διάποανηπ εγκλήμαςξπ, ϊπχπ 
ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 4 ασςήπ, 

ε) μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ή υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ, ϊπχπ 
ασςέπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 1 ςηπ Ξδηγίαπ 2005/60/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ 
Ρσμβξσλίξσ ςηπ 26ηπ Ξκςχβοίξσ 2005, ρυεςικά με ςημ ποϊληφη ςηπ υοηριμξπξίηρηπ ςξσ 
υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςήμαςξπ για ςη μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ 
και ςη υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ (ЕЕ L 309 ςηπ 25.11.2005, ξ. 15), η ξπξία 
εμρχμαςόθηκε ρςημ εθμική μξμξθερία με ςξ μ. 3691/2008 (A' 166), 

ρς) παιδική εογαρία και άλλεπ μξοτέπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 2 ςηπ Ξδηγίαπ 
2011/36/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 5ηπ Αποιλίξσ 2011, για ςημ 
ποϊληφη και ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ και για ςημ ποξρςαρία ςχμ θσμάςχμ 
ςηπ, καθόπ και για ςημ αμςικαςάρςαρη ςηπ απϊταρηπ-πλαίριξ 2002/629/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ 
(ЕЕ L 101 ςηπ 15.4.2011, ξ. 1), η ξπξία εμρχμαςόθηκε ρςημ εθμική μξμξθερία με ςξ μ. 
4198/2013 (A' 215). 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ απξκλείεςαι, επίρηπ, ϊςαμ ςξ ποϊρχπξ ειπ βάοξπ ςξσ ξπξίξσ εκδϊθηκε 
αμεςάκληςη καςαδικαρςική απϊταρη είμαι μέλξπ ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ξογάμξσ 
ςξσ ή έυει ενξσρία εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊ.  
Ρςιπ πεοιπςόρειπ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.) και ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ξ.Δ. και Δ.Δ.) 
και IKE ιδιχςικόμ κεταλαιξσυικόμ εςαιοειόμ, η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ  ατξοά ρε 
ϊλξσπ ςξσπ διαυειοιρςέπ. 
Ρςιπ πεοιπςόρειπ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ (Α.Δ.), η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ατξοά ρςξμ 
Διεσθϋμξμςα Ρϋμβξσλξ, καθόπ και ρε ϊλα ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 
Ρςιπ πεοιπςόρειπ Ρσμεςαιοιρμόμ, η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ατξοά ρςα μέλη ςξσ 
Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 
Ρε ϊλεπ ςιπ σπϊλξιπεπ πεοιπςόρειπ μξμικόμ ποξρόπχμ, η σπξυοέχρη ςχμ ποξηγξϋμεμχμ εδατίχμ 
ατξοά ρςξσπ μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςξσπ. 
Δάμ ρςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ (α) έχπ (ρς) η πεοίξδξπ απξκλειρμξϋ δεμ έυει καθξοιρςεί με αμεςάκληςη 
απϊταρη, ασςή αμέουεςαι ρε πέμςε (5) έςη απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ καςαδίκηπ με αμεςάκληςη απϊταρη. 

 
3.2 Δπίρηπ, απξκλείεςαι απϊ ςη ρσμμεςξυή ρε διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ξπξιξρδήπξςε ξικξμξμικϊπ 

τξοέαπ, εάμ η αμαθέςξσρα αουή: 
 
α) ϊςαμ ξ ποξρτέοχμ έυει αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή 
ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ και ασςϊ έυει διαπιρςχθεί απϊ δικαρςική ή διξικηςική απϊταρη με 
ςελερίδικη και δερμεσςική ιρυϋ, ρϋμτχμα με διαςάνειπ ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ  ή ςημ 
εθμική μξμξθερία ή/και   
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β) ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα απξδείνει με ςα καςάλληλα μέρα ϊςι ξ ποξρτέοχμ έυει 
αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοά ςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ. 
Αμ ξ ποξρτέοχμ είμαι Έλλημαπ πξλίςηπ ή έυει ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςημ Δλλάδα, ξι σπξυοεόρειπ 
ςξσ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ καλϋπςξσμ ςϊρξ ςημ κϋοια ϊρξ και ςημ 
επικξσοική αρτάλιρη. 
Δεμ απξκλείεςαι ξ ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, ϊςαμ έυει εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ είςε 
καςαβάλλξμςαπ ςξσπ τϊοξσπ ή ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ πξσ ξτείλει, 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ, καςά πεοίπςχρη, ςχμ δεδξσλεσμέμχμ ςϊκχμ ή ςχμ ποξρςίμχμ είςε 
σπαγϊμεμξπ ρε δερμεσςικϊ διακαμξμιρμϊ για ςημ καςαβξλή ςξσπ.  
Ιαι  
γ) Ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2 εδάτιξ γ ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ Μ. 4412/16 για ρσμβάρειπ 
ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ ίρηπ ή αμόςεοηπ ςχμ είκξρι υιλιάδχμ εσοό, ϊςαμ »η Αμαθέςξσρα Αουή  
γμχοίζει ή μπξοεί μα απξδείνει με ςα καςάλληλα μέρα ϊςι έυξσμ επιβληθεί ρε βάοξπ ςξσ ξικξμξμικξϋ 
τξοέα, μέρα ρε υοξμικϊ διάρςημα δϋξ (2) εςόμ ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ 
σπξβξλήπ ποξρτξοάπ: αα) ςοειπ (3) ποάνειπ επιβξλήπ ποξρςίμξσ απϊ ςα αομϊδια ελεγκςικά ϊογαμα 
ςξσ Ρόμαςξπ Δπιθεόοηρηπ Δογαρίαπ για παοαβάρειπ ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ πξσ 
υαοακςηοίζξμςαι, ρϋμτχμα με ςημ σπξσογική απϊταρη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), ϊπχπ εκάρςξςε 
ιρυϋει, χπ «σφηλήπ» ή «πξλϋ σφηλήπ» ρξβαοϊςηςαπ, ξι ξπξίεπ ποξκϋπςξσμ αθοξιρςικά απϊ ςοειπ (3) 
διεμεογηθέμςεπ ελέγυξσπ, ή ββ) δϋξ (2) ποάνειπ επιβξλήπ ποξρςίμξσ απϊ ςα αομϊδια ελεγκςικά 
ϊογαμα ςξσ Ρόμαςξπ Δπιθεόοηρηπ Δογαρίαπ για παοαβάρειπ ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ πξσ ατξοξϋμ 
ςημ αδήλχςη εογαρία, ξι ξπξίεπ ποξκϋπςξσμ αθοξιρςικά απϊ δϋξ (2) διεμεογηθέμςεπ ελέγυξσπ. Ξι 
σπϊ αα΄ και ββ΄ κσοόρειπ ποέπει μα έυξσμ απξκςήρει ςελερίδικη και δερμεσςική ιρυϋ. 

 
 
3.3 έλξπ, η Αμαθέςξσρα αουή απξκλείει απϊ ςη ρσμμεςξυή ρε διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ 

ξπξιξμδήπξςε ξικξμξμικϊ τξοέα ρε ξπξιαδήπξςε απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ καςαρςάρειπ: 
 
α) εάμ μπξοεί μα απξδείνει με καςάλληλα μέρα αθέςηρη ςχμ ιρυσξσρόμ σπξυοεόρεχμ πξσ 
ποξβλέπξμςαι ρςημ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ Μ.4412/16,  
β)εάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ςελεί σπϊ πςόυεσρη ή έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ ή ειδικήπ 
εκκαθάοιρηπ ή ςελεί σπϊ αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή έυει σπαυθεί 
ρε διαδικαρία πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή έυει αμαρςείλει ςιπ επιυειοημαςικέπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ ή 
εάμ βοίρκεςαι ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία, 
ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ, 
γ) εάμ η αμαθέςξσρα αουή διαθέςει επαοκόπ εϋλξγεπ εμδείνειπ πξσ ξδηγξϋμ ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμήφε ρσμτχμίεπ με άλλξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ με ρςϊυξ ςη ρςοέβλχρη ςξσ 
αμςαγχμιρμξϋ, 
δ)εάμ μία καςάρςαρη ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 24 ςξσ Μ.4412/2016 δεμ 
μπξοεί μα θεοαπεσθεί απξςελερμαςικά με άλλα, λιγϊςεοξ παοεμβαςικά, μέρα, 
ε) εάμ μία καςάρςαρη ρςοέβλχρηπ ςξσ αμςαγχμιρμξϋ απϊ ςημ ποϊςεοη ρσμμεςξυή ςχμ ξικξμξμικόμ 
τξοέχμ καςά ςημ ποξεςξιμαρία ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 48, 
δεμ μπξοεί μα θεοαπεσθεί με άλλα, λιγϊςεοξ παοεμβαςικά, μέρα, 
ρς) εάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει επιδείνει ρξβαοή ή επαμαλαμβαμϊμεμη πλημμέλεια καςά ςημ 
εκςέλερη ξσριόδξσπ απαίςηρηπ ρςξ πλαίριξ ποξηγξϋμεμηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ, ποξηγξϋμεμηπ 
ρϋμβαρηπ με αμαθέςξμςα τξοέα ή ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ παοαυόοηρηπ πξσ είυε χπ απξςέλερμα 
ςημ ποϊχοη καςαγγελία ςηπ ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ, απξζημιόρειπ ή άλλεπ παοϊμξιεπ κσοόρειπ, 
ζ) εάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει κοιθεί έμξυξπ ρξβαοόμ φεσδόμ δηλόρεχμ καςά ςημ παοξυή ςχμ 
πληοξτξοιόμ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ ενακοίβχρη ςηπ απξσρίαπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ή ςημ 
πλήοχρη ςχμ κοιςηοίχμ επιλξγήπ, έυει απξκοϋφει ςιπ πληοξτξοίεπ ασςέπ ή δεμ είμαι ρε θέρη μα 
ποξρκξμίρει ςα δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξϋμςαι κας' εταομξγή ςξσ άοθοξσ 79, 
η) εάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ επιυειοεί μα επηοεάρει με αθέμιςξ ςοϊπξ ςη διαδικαρία λήφηπ 
απξτάρεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, μα απξκςήρει εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυεςαι μα ςξσ 
απξτέοξσμ αθέμιςξ πλεξμέκςημα ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ή μα παοάρυει εν αμελείαπ 
παοαπλαμηςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυεςαι μα επηοεάρξσμ ξσριχδόπ ςιπ απξτάρειπ πξσ ατξοξϋμ 
ςξμ απξκλειρμϊ, ςημ επιλξγή ή ςημ αμάθερη, 
θ) Δάμ η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα απξδείνει, με ςα καςάλληλα μέρα, ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει 
διαποάνει ρξβαοϊ επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα, ςξ ξπξίξ θέςει εμ αμτιβϊλχ ςημ ακεοαιϊςηςά ςξσ. 

 
 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι ρε πεοίπςχρη σπξβξλήπ κξιμήπ ποξρτξοάπ, ξι παοαπάμχ λϊγξι απξκλειρμξϋ ςχμ 
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παοαγοάτχμ 3.1 έχπ 3.3 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.  

Ξ ποξρτέοχμ απξκλείεςαι ρε ξπξιξδήπξςε υοξμικϊ ρημείξ καςά ςη διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ 
ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, ϊςαμ απξδεικμϋεςαι ϊςι βοίρκεςαι, λϊγχ ποάνεχμ ή παοαλείφεόμ ςξσ, είςε 
ποιμ είςε καςά ςη διαδικαρία, ρε μία απϊ ςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ 

 
 
3.4 Ξ ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ εμπίπςει ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ πξσ αματέοξμςαι 

ρςιπ παοαγοάτξσπ 3.1 ,3.2 γ και 3.3: 
 
Λπξοεί μα ποξρκξμίζει ρςξιυεία ποξκειμέμξσ μα απξδείνει ϊςι ςα μέςοα πξσ έλαβε επαοκξϋμ για μα 
απξδείνξσμ ςημ ανιξπιρςία ςξσ, παοϊςι ρσμςοέυει ξ ρυεςικϊπ λϊγξπ απξκλειρμξϋ. Δάμ ςα ρςξιυεία 
κοιθξϋμ επαοκή, ξ εμ λϊγχ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ απξκλείεςαι απϊ ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ 
ρϋμβαρηπ. α μέςοα πξσ λαμβάμξμςαι απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ανιξλξγξϋμςαι ρε ρσμάοςηρη 
με ςη ρξβαοϊςηςα και ςιπ ιδιαίςεοεπ πεοιρςάρειπ ςξσ πξιμικξϋ αδικήμαςξπ ή ςξσ παοαπςόμαςξπ. Αμ 
ςα μέςοα κοιθξϋμ αμεπαοκή, γμχρςξπξιείςαι ρςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα ςξ ρκεπςικϊ ςηπ απϊταρηπ 
ασςήπ. Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ έυει απξκλειρςεί, ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ, με ςελερίδικη 
απϊταρη, ρε εθμικϊ επίπεδξ, απϊ ςη ρσμμεςξυή ρε διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ή αμάθερηπ 
παοαυόοηρηπ δεμ μπξοεί μα κάμει υοήρη ςηπ αμχςέοχ δσμαςϊςηςαπ καςά ςημ πεοίξδξ ςξσ 
απξκλειρμξϋ πξσ ξοίζεςαι ρςημ εμ λϊγχ απϊταρη  
Ζ απϊταρη για ςημ διαπίρςχρη ςηπ επάοκειαπ ή μη ςχμ επαμξοθχςικόμ μέςοχμ καςά ςημ 
ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ εκδίδεςαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ παο. 8 και 9 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ 
μ. 4412/2016. 
 

3.5 Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, ρςξμ ξπξίξ έυει επιβληθεί, με ςημ κξιμή σπξσογική απϊταρη ςξσ άοθοξσ 
74 ςξσ μ. 4412/2016, η πξιμή ςξσ απξκλειρμξϋ απξκλείεςαι ασςξδίκαια και απϊ ςημ παοξϋρα 
διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 
 

 
 
4  ΔΘΙΑΘΞΚΞΓΖΘΙΑ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΙΑΘ ΟΠΞΡΩΠΘΜΞΣ ΛΔΘΞΔΞΖ-ΔΓΓΣΖΡΔΘΡ 
 

4.1 Ιϋοια Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ 
 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ καςά ςημ σπξβξλή ποξρτξοόμ σπξβάλλει ηλεκςοξμικά, σπξυοεχςικά, με 
πξιμή απξκλειρμξϋ, μαζί με ςημ Οοξρτξοά ςξσ ρςξμ (σπξ)τάκελξ* «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ -
ευμική ποξρτξοά», ρϋμτχμα με ςξ μ. 4412/16 (Α'147) και ςξ άοθοξ 11 ςηπ 
Ο1/2390/2013(Β'2677) Σπξσογικήπ Απϊταρηπ "ευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ ςξσ Δθμικξϋ 
Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ)" : 
 
 

I. σπξπξιημέμξ Έμςσπξ Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ (ΔΣΔ) ςξσ άοθοξσ 79 παο. 4 ςξσ Μ. 4412/2016 
(Α' 147) πξσ ξοίρςηκε με ςημ απϊταρη 158/2016/25.10.2016 (ΤΔΙ 3698/16.11.2016 ςεϋυξπ Β') 
ςηπ Δ.Α.Α.ΔΖ.ΡΣ. για διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ κάςχ ςχμ ξοίχμ ςχμ ξδηγιόμ 
(Α'75), 

 

Ξι ποξρτέοξμςεπ ρσμπληοόμξσμ, ρϋμτχμα με ςα ρςξιυεία ςηπ Ιαςεσθσμςήοιαπ Ξδηγίαπ 15/2016 

ςηπ Δ.Α.Α.ΔΖ.ΡΣ. (ΑΔΑ:  ΩΥ0ΓΞΝΒ-ΑΙΖ), ςξ ΔΣΔ πξσ ατξοά ρςξμ διαγχμιρμϊ υοηριμξπξιόμςαπ  

είςε  α) ςξ ρυεςικϊ έγγοατξ ςξσ παοαοςήμαςξπ Ρ‟ είςε β) ςξ αουείξ μξοτήπ .doc πξσ θα αμαοςηθεί 

ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Α.Δ.Λ.Η μαζί με ςημ παοξϋρα διακήοσνη.  

 

Ρυεςικά με ςη ρσμπλήοχρη ςξσ ΔΣΔ ρημειόμξμςαι ςα ενήπ: 

 

 Ηα ρσμπληοχθξϋμ ςα μέοη II και ΘΘΘ και VI 

Ρςημ εμϊςηςα «μήμαςα» ςξσ μέοξσπ II θα ρσμπληοχθεί  η/ξι Οϊλη/ειπ για ςιπ ξπξίεπ 

δίμεςαι η ποξρτξοά 
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 Ρςξ μέοξπ IV θα ρσμπληοχθεί: ςξ πεδίξ 1 ςξσ μήμαςξπ Α «Ιαςαλληλϊςηςα», δεμ απαιςείςαι 

η ρσμπλήοχρη άλλχμ πεδίχμ ρςξ μέοξπ IV. 

 Δπίρηπ δεμ απαιςείςαι η ρσμπλήοχρη ςξσ μέοξσπ V 

 

Ρϋμτχμα με ςξ Μ.4497/2017 , άοθοξ 107 παο.13  ςξ ξπξίξ εταομϊζεςαι και για ςημ σπξγοατή ςξσ 
σπξπξιημέμξσ Δμςϋπξσ Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ (ΔΣΔ) πξσ εκδίδει η Δμιαία Αμενάοςηςη Αουή 
Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Α.Α.ΔΖ.ΡΣ.).»είμαι δσμαςή, με μϊμη ςημ σπξγοατή ςξσ καςά πεοίπςχρη 
εκποξρόπξσ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα η ποξκαςαοκςική απϊδεινη ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ πξσ 
αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 1 ςξσ άοθοξσ 73 (ςξσ Μ.4412/16) για ςξ ρϋμξλξ ςχμ τσρικόμ 
ποξρόπχμ πξσ είμαι μέλη ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ξογάμξσ ςξσ ή έυξσμ ενξσρία 
εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊμ. 
Ωπ εκποϊρχπξπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα για ςημ εταομξγή ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ, μξείςαι ξ μϊμιμξπ 
εκποϊρχπξπ ασςξϋ, ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ ςξ ιρυϋξμ καςαρςαςικϊ ή ςξ ποακςικϊ εκποξρόπηρήπ ςξσ 
καςά ςξ υοϊμξ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ή αίςηρηπ ρσμμεςξυήπ ή ςξ αομξδίχπ ενξσριξδξςημέμξ 
τσρικϊ ποϊρχπξ μα εκποξρχπεί ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα για διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ ρσμβάρεχμ ή για 
ρσγκεκοιμέμη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ.  
 
Διεσκοίμιρη : Ρε ϊςι ατξοά ςξ ρϋμξλξ ςχμ απαιςξϋμεμχμ για ποξρκϊμιρη εγγοάτχμ και αματξοικά 
με ςημ επικϋοχρη ςχμ αμςιγοάτχμ ασςόμ ιρυϋξσμ ςα διαλαμβαμϊμεμα ρςξ άοθοξ 1 ςξσ Μ. 
4250/2014. 

 

II. Δγγϋηρη ρσμμεςξυήπ 

Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυήπ, για κάθε ποξρτξοά νευχοιρςά ρςξ διαγχμιρμϊ πξρξϋ ίρξσ με 
ςξ 1% επί ςηπ ρσμξλικήπ ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ1  υχοίπ Τ.Ο.Α., η ξπξία θα έυει ρσμςαυθεί με 
βάρη ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 72 ςξσ Μ. 4412/2016, και ρςημ παοάγοατξ 4.4.1 ςηπ 
παοξϋραπ Διακήοσνηπ και ρϋμτχμα με ςξ σπϊδειγμα ςξσ ρυεςικξϋ Οαοαοςήμαςξπ ςηπ 
Διακήοσνηπ. 

Ζ εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ σπξβάλλεςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα ηλεκςοξμικά ρε μξοτή 
αουείξσ pdf και ποξρκξμίζεςαι απϊ ασςϊμ ρςημ Αομϊδια Σπηοερία Διεναγχγήπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ 
ρε έμςσπη μξοτή (ποχςϊςσπξ) εμςϊπ ςοιόμ (3) εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή.  

Διεσκοίμιρη : Ρε ϊςι ατξοά ςξ ρϋμξλξ ςχμ απαιςξϋμεμχμ για ποξρκϊμιρη εγγοάτχμ και αματξοικά 
με ςημ επικϋοχρη ςχμ αμςιγοάτχμ ασςόμ ιρυϋξσμ ςα διαλαμβαμϊμεμα ρςξ άοθοξ 1 ςξσ Μ. 4250/2014.  

4.2 Απξδεικςικά μέρα (δικαιξλξγηςικά Οοξρχοιμξϋ Λειξδϊςη) 
 

Λεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, ξ ποξρτέοχμ, ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη 
(«ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ»),ειδξπξιείςαι εγγοάτχπ απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, εμςϊπ ποξθερμίαπ 
είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ρε ασςϊμ, μα σπξβάλλει 
ςα ποχςϊςσπα ή αμςίγοατα πξσ εκδίδξμςαι, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ μ. 
4250/2014 (A' 74) ϊλχμ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ απαιςξϋμςαι καςά πεοίπςχρη και αματέοξμςαι πιξ 
κάςχ, χπ απξδεικςικά ρςξιυεία για ςη μη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςχμ άοθοχμ 73 και 74, 
καθόπ και για ςημ πλήοχρη ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ ςξσ άοθοξσ 75.  

Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζε θάθειν κε ζήκαλζε «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο» θαη 
ηηο ελδείμεηο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ζε έληππε κνξθή (πξσηόηππν ή 

αληίγξαθν) ζηελ Yπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκό. 
Ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 103 ςξσ Μ.4412/2016 αμ δεμ ποξρκξμιρθξϋμ ςα παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά ή 
σπάουξσμ ελλείφειπ ρε ασςά πξσ σπξβλήθηκαμ, παοέυεςαι ποξθερμία ρςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ μα 
ςα ποξρκξμίρει ή μα ςα ρσμπληοόρει εμςϊπ πέμςε (5) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ρυεςικήπ 
έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ρε ασςϊμ. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα παοαςείμει ςημ χπ άμχ ποξθερμία, 
ετϊρξμ αιςιξλξγείςαι ασςϊ επαοκόπ και κας' αμόςαςξ ϊοιξ για δεκαπέμςε (15) επιπλέξμ ημέοεπ. 

 
Ζ αμαθέςξσρα αουή ή ξ αμαθέςχμ τξοέαπ μπξοεί μα ζηςεί απϊ κάθε ποξρτέοξμςα ή σπξφήτιξ, ρε 
ξπξιξδήπξςε υοξμικϊ ρημείξ καςά ςη διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ, μα σπξβάλει ϊλα ή ξοιρμέμα απϊ ςα 

                                                           
1
 Ωπ ποξωπξλξγιρθείρα ανία εμμξείςαι ςξ πξρϊ πξσ αμαλξγεί ρςξ ρϋμξλξ ςχμ ειδόμ ςηπ καςηγξοίαπ για ςημ ξπξία σπξβάλλεςαι 

ποξρτξοά. 





  

 
εϋυξπ Διακήοσνηπ  για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ–ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. 

πεοιϊδξσ 2019-2020 
 

27 

 

απαιςξϋμεμα πιρςξπξιηςικά και δικαιξλξγηςικά, ϊπξςε ασςϊ κοιθεί απαοαίςηςξ για μα διαρταλιρςεί η 
ξοθή διεναγχγή ςηπ διαδικαρίαπ. 

 

4.2.1 Ξικξμξμικξί τξοείπ γεμικά: 
 

1. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μη ρσμδοξμήπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ χπ άμχ παοαγοάτξσ 3.1 ςηπ 
παοξϋραπ: 

Απϊρπαρμα πξιμικξϋ μηςοόξσ έθδξρηπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία 
σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ ή, ελλείφει ασςξϋ, ιρξδϋμαμξσ εγγοάτξσ καθόπ 
και κάθε άλλξσ εγγοάτξσ πξσ εκδίδεςαι απϊ ςημ αομϊδια δικαρςική ή διξικηςική αουή ςηπ 
υόοαπ εγκαςάρςαρηπ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ έυξσμ καςαδικαρςεί με αμεςάκληςη 
δικαρςική απϊταρη για κάπξιξ απϊ ςα αδικήμαςα πξσ αματέοξμςαι ρςημ ποξαματεοθείρα 
παοάγοατξ ςηπ Διακήοσνηπ. 
Ζ σπξυοέχρη ποξρκϊμιρηπ ςξσ χπ άμχ απξρπάρμαςξπ ατξοά και ρςα μέλη ςξσ διξικηςικξϋ, 
διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ξογάμξσ ςξσ εμ λϊγχ ξικξμξμικξϋ τξοέα ή ρςα ποϊρχπα πξσ έυξσμ 
ενξσρία εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊ και ειδικϊςεοα: 
 
α) ρςιπ πεοιπςόρειπ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.), ιδιχςικόμ κεταλαιξσυικόμ 
εςαιοειόμ (Θ.Ι.Δ.) και ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ξ.Δ. και Δ.Δ.), ςξσπ διαυειοιρςέπ, β) ρςιπ 
πεοιπςόρειπ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ (Α.Δ.), ςξμ διεσθϋμξμςα ρϋμβξσλξ, καθόπ και ϊλα ςα μέλη ςξσ 
Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ, γ) ρςιπ πεοιπςόρειπ ςχμ ρσμεςαιοιρμόμ ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ 
Ρσμβξσλίξσ.». 
 

 
2. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μη ρσμδοξμήπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ χπ άμχ παοαγοάτξσ 3.2 (α-β) 

ςηπ παοξϋραπ (άοθοξ 73 παο.2 α-β Μ. 4412/16) 
 
Οιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ αομϊδια καςά πεοίπςχρη αουή ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ, απϊ 
ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι είμαι εμήμεοξι: 

 
 ςϊρξ καςά ςημ ημεοξμημία καςάθερηπ ςηπ ποξρτξοάπ ϊρξ  
 και καςά ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ 

 
ρυεςικά με: 

 
• ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ, (κϋοιαπ και επικξσοικήπ),δηλαδή ςϊρξ ςχμ ιδίχμ 
ςχμ εογξδξςόμ (ϊλχμ ςχμ εςαίοχμ ή ςχμ διξικξϋμςχμ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα αςξμικόπ) ϊρξ 
και ςξσ ποξρχπικξϋ/απαρυξλξσμέμχμ ρε ασςϊμ με ξπξιαδήπξςε ρυέρη εογαρίαπ και 
καθ’ξιξμδήπξςε ςοϊπξ  

  
Δπιπλέξμ θα σπξβληθεί ρυεςικά φητιακά σπξγεγοαμμέμη σπεϋθσμη δήλχρή ςξσ μξμίμξσ 
εκποξρόπξσ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα  αματξοικά με ςξσπ ξογαμιρμξϋπ κξιμχμικήπ 
αρτάλιρηπ (ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ έυει ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςημ 
Δλλάδα ατξοά Ξογαμιρμξϋπ κϋοιαπ και επικξσοικήπ αρτάλιρηπ) ρςξσπ ξπξίξσπ ξτείλει μα 
καςαβάλει ειρτξοέπ. 
 
Δπιρημαίμεςαι πχπ λϊγχ ςξσ ϊςι ςα πιρςξπξιηςικά ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ ποέπει μα 
καλϋπςξσμ και ςξ υοϊμξ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ, ϊλξι ξι ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί 
τξοείπ ποέπει μα μεοιμμξϋμ εγκαίοχπ όρςε μα ςα εναρταλίρξσμ.  
 

 
3. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μη ρσμδοξμήπ ςξσ λϊγξσ απξκλειρμξϋ ςξσ παοαγοάτξσ 3.2 εδάτιξ γ 

(πεοίπςχρη γ ςηπ παο.2 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ Μ. 4412/16 πξσ ποξρςέθηκε με ςξ άοθοξ 39 
παο.Α. εδάτιξ 1 ςξσ Μ.4488/2017 ) 
 
Οιρςξπξιηςικϊ απϊ ςη Διεϋθσμρη Οοξγοαμμαςιρμξϋ και Ρσμςξμιρμξϋ ςηπ Δπιθεόοηρηπ 
Δογαριακόμ Ρυέρεχμ, απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςξσμ ξι ποάνειπ επιβξλήπ ποξρςίμξσ πξσ έυξσμ 
εκδξθεί ρε βάοξπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα ρε υοξμικϊ διάρςημα δϋξ (2) εςόμ ποιμ απϊ ςημ 
ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοάπ ή αίςηρηπ ρσμμεςξυήπ.».  
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Ρςξ με αο. ποχς. ΔΞ. 184471/10001/1-6-2018 εμημεοχςικϊ έγγοατξ ςξσ Ρόμαςξπ 
Δπιθεόοηρηπ Δογαρίαπ, γμχρςξπξιείςαι η εμεογξπξίηρη ρςημ πϋλη ςξσ ΡΔΟΔ 
(www.sepenet.gr) ςηπ ηλεκςοξμικήπ σπηοερίαπ σπξβξλήπ αίςηρηπ και ασςξμαςξπξιημέμηπ 
απάμςηρηπ ρυεςικά με ςημ υξοήγηρη Οιρςξπξιηςικξϋ ςηπ παο. 2γ ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ 
Μ.4412/2016. 
 

4. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μη ρσμδοξμήπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 3.3 πεοίπςχρη β 
(άοθοξ 73 παο.4 πεο.β ςξσ Μ4412/16): 
 

Οιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρηπ, απϊ ςξ ξπξίξ 
μα ποξκϋπςει ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ πςόυεσρη, εκκαθάοιρη, αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ 
εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ, πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ ή άλλη αμάλξγη καςάρςαρη και επίρηπ 
ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ διαδικαρία κήοσνηπ ρε πςόυεσρη ή έκδξρηπ απϊταρηπ αμαγκαρςικήπ 
εκκαθάοιρηπ ή αμαγκαρςικήπ διαυείοιρηπ ή πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή σπϊ άλλη αμάλξγη 
διαδικαρία, πξσ θα έυει εκδξθεί ςξ πξλϋ ένι (6) μήμεπ ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ 
δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ μειξδϊςη. 

 
ξ πιρςξπξιηςικϊ ϊςι ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ δεμ έυει ςεθεί σπϊ εκκαθάοιρη με δικαρςική απϊταρη 
εκδίδεςαι απϊ ςξ ξικείξ Οοχςξδικείξ ςηπ έδοαπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, ςξ δε πιρςξπξιηςικϊ ϊςι δεμ 
έυει ςεθεί σπϊ εκκαθάοιρη με απϊταρη ςχμ εςαίοχμ εκδίδεςαι απϊ ςξ Γ.Δ.Λ.Ζ., ρϋμτχμα με ςιπ 
κείμεμεπ διαςάνειπ, χπ κάθε τξοά ιρυϋξσμ. . α τσρικά ποϊρχπα (αςξμικέπ επιυειοήρειπ) δεμ 
ποξρκξμίζξσμ πιρςξπξιηςικϊ πεοί μη θέρεχπ ρε εκκαθάοιρη. Ζ μη αμαρςξλή ςχμ επιυειοημαςικόμ 
δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, για ςξσπ εγκαςερςημέμξσπ ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξϋπ 
τξοείπ απξδεικμϋεςαι μέρχ ςηπ ηλεκςοξμικήπ πλαςτϊομαπ ςηπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ 
Δρϊδχμ 

 
Αμ ςξ κοάςξπ-μέλξπ ή η εμ λϊγχ υόοα δεμ εκδίδει ςα χπ άμχ είδξσπ έγγοατα ή πιρςξπξιηςικά ή 

ϊπξσ ασςά δεμ καλϋπςξσμ ςα αματεοϊμεμα ρςιπ παοαγοάτξσπ 1 και 2 και ρςημ πεοίπςχρη β' 
ςηπ παοαγοάτξσ 4 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ Μ.4412/16, ςξ έγγοατξ ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ θα ποέπει 
επί πξιμή απξκλειρμξϋ μα αμςικαθίρςαςαι απϊ έμξοκη βεβαίχρη ή, ρςα κοάςη - μέλη ή ρςιπ 
υόοεπ ϊπξσ δεμ ποξβλέπεςαι έμξοκη βεβαίχρη, απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ εμδιατεοξμέμξσ 
εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, ρσμβξλαιξγοάτξσ ή αομϊδιξσ 
επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ ξογαμιρμξϋ ςξσ κοάςξσπ -μέλξσπ ή ςηπ υόοαπ καςαγχγήπ ή ςηπ 
υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ. 

Ξι αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ παοέυξσμ, ϊπξσ κοίμεςαι αμαγκαίξ, επίρημη δήλχρη ρςημ ξπξία 
αματέοεςαι ϊςι δεμ εκδίδξμςαι ςα έγγοατα ή ςα πιρςξπξιηςικά ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ ή 
ϊςι ςα έγγοατα ασςά δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςιπ 
παοαγοάτξσπ 1 και 2 και ρςημ πεοίπςχρη β' ςηπ παοαγοάτξσ 4 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ 
Μ.4412/16. 

 
5. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μη ρσμδοξμήπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ χπ άμχ παοαγοάτξσ 3.3 

(εκςϊπ ςηπ πεοίπςχρηπ β‟)ςηπ παοξϋραπ: 
 
Σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ρςξ 

ποϊρχπϊ ςξσ ξι ξοιζϊμεμξι ρςξ άοθοξ 73 παοάγοατξπ 4 πεοιπςόρειπ α,γ-θ ςξσ Μ.4412/16 
λϊγξι απξκλειρμξϋ .  

 
6. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μη ρσμδοξμήπ ςξσ λϊγξσ απξκλειρμξϋ ςηπ χπ άμχ παοαγοάτξσ 3.5 ςηπ 

παοξϋραπ: 
Σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ ξικξμξμικξϋ τξοέα ϊςι δεμ έυει εκδξθεί ρε βάοξπ ςξσ 

απϊταρη απξκλειρμξϋ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 74 ςξσ μ. 4412/2016  
 
7. Για ςημ απϊδεινη ςηπ εκπλήοχρηπ ςξσ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ: 

 
ηπ καςαλληλϊληςαπ άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ 

 
Οιρςξπξιηςικϊ εμ ιρυϋ ςξσ ξικείξσ Δπιμεληςηοίξσ, με ςξ ξπξίξ θα πιρςξπξιείςαι ατεμϊπ η 
εγγοατή ςξσπ ρε ασςϊ και ατεςέοξσ ςξ ειδικϊ επάγγελμά ςξσπ, πξσ θα έυει εκδξθεί ςξ 
πξλϋ ένι (6) μήμεπ ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ. 

http://www.eaadhsy.gr/images/docs/20180531-SEPE_MHTRWO.pdf
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_2
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Δίςε ελλείφει ςξσ πιρςξπξιηςικξϋ έμξοκη βεβαίχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ ρςημ ξπξία θα 
δηλόμξμςαι ςα παοαπάμχ. 

 

4.3 Δγγσήρειπ 
 

Ξι εγγσήρειπ εκδίδξμςαι απϊ πιρςχςικά ιδοϋμαςα πξσ λειςξσογξϋμ μϊμιμα ρςα κοάςη – μέλη ςηπ 
Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ή ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ, ή ρςα κοάςη – μέλη ςηπ Ρσμτχμίαπ 
Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ ςξσ Οαγκϊρμιξσ Ξογαμιρμξϋ Δμπξοίξσ, πξσ κσοόθηκε με ςξ Μ. 2513/1997 (Α΄ 
139) και έυξσμ, ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ, ςξ δικαίχμα ασςϊ. Λπξοξϋμ, επίρηπ μα 
εκδίδξμςαι απϊ ςξ ΔΑΑ – ΡΛΔΔΔ ή μα παοέυξμςαι με γοαμμάςιξ ςξσ αμείξσ Οαοακαςαθηκόμ και 
Δαμείχμ με παοακαςάθερη ρε ασςϊ ςξσ αμςίρςξιυξσ υοημαςικξϋ πξρξϋ. α αμςίρςξιυα έγγοατα ςχμ 
εγγσήρεχμ, αμ δεμ είμαι διαςσπχμέμα ρςημ Δλλημική, θα ρσvoδεϋovςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρη. Ρε 
πεοίπςχρη ποξρτξοόμ εμόρεχμ αμαδϊυχμ ή κξιμξποανιόμ, ξι εγγσήρειπ πεοιλαμβάμξσμ  και ςξμ ϊοξ 
ϊςι η εγγϋηρη καλϋπςει ςιπ σπξυοεόρειπ ϊλχμ ςχμ μελόμ ςηπ έμχρηπ ή ςηπ κξιμξποανίαπ. ξ πξρϊ 
ςχμ εγγσήρεχμ θα δίμεςαι ρε εσοό (€). 
 

4.3.1 Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυήπ 

Ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 72 ςξσ  Μ. 4281/14, ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ σπξβάλλξσμ 
ηλεκςοξμικά ρε μξοτή αουείξσ pdf, επί πξιμή απξκλειρμξϋ, μαζί με ςημ ποξρτξοά ςξσπ, Δγγσηςική 
Δπιρςξλή Ρσμμεςξυήπ, και ποξρκξμίζξσμ ασςήμ εμςϊπ ςοιόμ (3) εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςημ 
ηλεκςοξμική σπξβξλή ςξσπ και ρε έμςσπη μξοτή (ποχςϊςσπξ ή ακοιβέπ αμςίγοατξ) ρςημ Yπηοερία 
πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ. 

Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυήπ εκδξθείρα απϊ μξμίμχπ λειςξσογξϋρα και αμαγμχοιρμέμη ρςημ 
Δλλάδα οάπεζα ή ςξ ΡΛΔΔΔ, ή απϊ οάπεζα πξσ λειςξσογεί μϊμιμα ρςιπ υόοεπ - μέλη ςηπ Δ.Δ., ή 
ρςιπ υόοεπ ςηπ Δ.Ε.Δ.Ρ., ή ρςα κοάςη - μέλη ςηπ Ρσμτχμίαπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (G.P.A.) ςξσ 
Οαγκξρμίξσ Ξογαμιρμξϋ Δμπξοίξσ, ρσμξδεσϊμεμη, ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ έυει ρσμςαυθεί ρςημ 
ελλημική γλόρρα, απϊ επίρημη μεςάτοαρή ςηπ ρςημ ελλημική, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 454 ςξσ 
Ι.Οξλ.Δικ. και 53 ςξσ Ιόδικα πεοί Δικηγϊοχμ, πξρξϋ ίρξσ με ςξ 1% επί ςηπ ρσμξλικά 
ποξωπξλξγιρθείραπ δαπάμηπ ςηπ ποξρτεοϊμεμηπ αμά καςηγξοία ειδόμ, χπ ςέςξια μξείςαι η ρσμξλική 
ποξωπξλξγιρθείρα δαπάμη κάθε καςηγξοίαπ ειδόμ  για ςημ ξπξία καςαςίθεςαι η ποξρτξοά.  

Δε γίνεςαι δεκςή ποξρτξοά ςηπ ϊπξιαπ η Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυής σπξλείπεςαι και ρςξ 

ελάχιρςξ απϊ ςξ χπ άνχ απαιςξϋμεμξ πξρξρςϊ 1%.  

Ρε πεοίπςχρη Έμχρηπ - Ρϋμποανηπ, η Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυήπ ποέπει μα καλϋπςει ςημ 
εσθϋμη ϊλχμ ςχμ κξιμξποαςςξϋμςχμ, ξι ξπξίξι θα αματέοξμςαι ρςξ ρόμα ασςήπ, αλληλεγγϋχπ. 
Ρςημ πεοίπςχρη ασςή μπξοξϋμ μα σπξβληθξϋμ πάμχ απϊ μία (1) εγγσηςικέπ επιρςξλέπ ρσμμεςξυήπ 
σπέο ϊλχμ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςημ Έμχρη - Ρϋμποανη, με ρσμξλικϊ ϋφξπ ςξ ζηςξϋμεμξ. 

- Ζ Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυήπ θα ποέπει επί πξιμή απξκλειρμξϋ μα πεοιλαμβάμει ςα 
κάςχθι ρςξιυεία: 

- ημ ημεοξμημία έκδξρηπ  

- ξμ εκδϊςη 

- ημ Αμαθέςξσρα αουή ποξπ ςημ ξπξία απεσθϋμξμςαι: Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – 
Ηοάκηπ 

- α ρςξιυεία ςηπ Διακήοσνηπ: Διακήοσνη αο. 06/2018: «Ζλεκςοξμικϊπ Αμξικςϊπ Δημϊριξπ 
Διαγχμιρμϊπ για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ κα επιρκεσήπ-ρσμςήοηρηπ ςχμ ξυημάςχμ 
ςχμ σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. πεοιϊδξσ 2019-2020» 

- ξμ αοιθμϊ ςηπ εγγϋηρηπ 

- ξ πξρϊ πξσ καλϋπςει η εγγϋηρη. 

- ημ πλήοη επχμσμία, ςξμ Α.Τ.Λ. και ςη διεϋθσμρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα σπέο ςξσ ξπξίξσ 
εκδίδεςαι η εγγϋηρη. 

- ημ ημεοξμημία λήνηπ ή ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ.  

(Ρημειόμεςαι ϊςι η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ποέπει μα ιρυϋει ςξσλάυιρςξμ επί έμα μήμα μεςά 
ςη λήνη ςξσ υοϊμξσ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ πξσ απαιςείςαι βάρει ςηπ παοξϋραπ 
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Διακήοσνηπ. Δγγϋηρη με μικοϊςεοξ υοϊμξ ιρυϋξπ δεμ γίμεςαι δεκςή και έυει χπ ρσμέπεια ςημ 
απϊοοιφη ςηπ ποξρτξοάπ χπ απαοάδεκςηπ. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί, ποιμ ςη λήνη ςηπ 
ποξρτξοάπ, μα ζηςά απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα μα παοαςείμει, ποιμ ςη λήνη ςξσπ, ςη διάοκεια 
ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ και ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ). 

- ξσπ ϊοξσπ ϊςι: 

Θ. Ζ εγγϋηρη παοέυεςαι αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, ξ δε εκδϊςηπ παοαιςείςαι ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ 
διαιοέρεχπ και ςηπ διηζήρεχπ. 

ΘΘ. Αμαλαμβάμεςαι η σπξυοέχρη απϊ ςξμ εκδϊςη ςηπ εγγϋηρηπ μα καςαβάλλει ςξ πξρϊ ασςήπ ξλικά ή 
μεοικά εμςϊπ πέμςε (5) ημεοόμ μεςά απϊ απλή έγγοατη ειδξπξίηρη. 

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

ΘV. Ξ εκδϊςηπ ςηπ εγγϋηρηπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί ρςημ παοάςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα 
απϊ εμημέοχρη ςηπ αομϊδιαπ Σπηοερίαπ, ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ εγγϋηρηπ. 

Δτϊρξμ η εγγσηςική δεμ πεοιλαμβάμει ϊλξσπ ςξσπ αμχςέοχ ϊοξσπ και ρςξιυεία, κοίμεςαι και 
επιρςοέτεςαι χπ απαοάδεκςη και ξ ποξρτέοχμ δεμ μπξοεί μα ρσμμεςέυει ρςξ διαγχμιρμϊ. 

Ζ Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυήπ πξσ ατξοά ςξμ Οοξμηθεσςή ρςξμ ξπξίξ καςακσοόθηκε  η 
ποξμήθεια επιρςοέτεςαι: 

1) ρςξμ αμάδξυξ με ςημ ποξρκϊμιρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ. 

2) ρςξσπ λξιπξϋπ ποξρτέοξμςεπ μεςά: 

α) ςημ άποακςη πάοξδξ ςηπ ποξθερμίαπ άρκηρηπ ποξρτσγήπ ή ςημ έκδξρη απϊταρηπ επί 
αρκηθείραπ ποξρτσγήπ καςά ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ και 

β) ςημ άποακςη πάοξδξ ςηπ ποξθερμίαπ άρκηρηπ αρταλιρςικόμ μέςοχμ ή ςημ έκδξρη απϊταρηπ επ' 
ασςόμ, και 

γ) ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ ποξρσμβαςικξϋ ελέγυξσ απϊ ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοα 
35 και 36 ςξσ μ. 4129/2013 (A' 52), ετϊρξμ απαιςείςαι. 

Ζ Δγγσηςική Δπιρςξλή Ρσμμεςξυήπ καςαπίπςει, αμ ξ ποξρτέοχμ απξρϋοει ςημ ποξρτξοά ςξσ καςά 
ςη διάοκεια ιρυϋξπ ασςήπ, παοέυει φεσδή ρςξιυεία ή πληοξτξοίεπ πξσ αματέοξμςαι ρςα άοθοα 73 
έχπ 78 ςξσ Μ.4412/2016, δεμ ποξρκξμίρει εγκαίοχπ ςα ποξβλεπϊμεμα ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ 
δικαιξλξγηςικά ή δεμ ποξρέλθει εγκαίοχπ για σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 

4.3.2  Δγγσηςική Δπιρςξλή Ιαλήπ Δκςέλερηπ  
 

Ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 72  ςξσ  Μ. 4412/16, ξ Οοξμηθεσςήπ ρςξμ ξπξίξ έγιμε η καςακϋοχρη 
σπξυοεξϋςαι ποιμ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ μα σπξβάλλει ηλεκςοξμικά ρε μξοτή αουείξσ pdf, 
(μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμία» ςξσ ΔΡΖΔΖΡ με μήμσμα ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ) 
Δγγσηςική Δπιρςξλή Ιαλήπ Δκςέλερηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ αμςιρςξιυεί ρε 
πξρξρςϊ 5% ςηπ ρσμξλικήπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, υχοίπ ςξμ Τ.Ο.Α. Δπιπλέξμ ποξρκξμίζει ςημ 
ποξβλεπϊμεμη εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ασςήπ, εμςϊπ ςοιόμ (3) εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςημ 
ηλεκςοξμική σπξβξλή ςηπ και ρε έμςσπη μξοτή (ποχςϊςσπξ ή ακοιβέπ αμςίγοατξ) ρςημ Yπηοερία 
πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ  

Ζ Δγγσηςική Δπιρςξλή Ιαλήπ Δκςέλερηπ πεοιλαμβάμει ςα αματεοϊμεμα ρςημ χπ άμχ παο.4.4.1 ςξσ 
μέοξσπ Β‟ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ και επιποξρθέςχπ ςξμ αοιθμϊ και ςξμ ςίςλξ ςηπ ρυεςικήπ 
ρϋμβαρηπ. 

Ζ Δγγσηςική Δπιρςξλή Ιαλήπ Δκςέλερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ επιρςοέτεςαι με εμςξλή ςηπ Αμαθέςξσραπ 
Αουήπ ποξπ ςξ ίδοσμα πξσ ςημ ενέδχρε, μεςά ςημ ξοιρςική πξρξςική και πξιξςική παοαλαβή ςχμ 
ειδόμ και ϋρςεοα απϊ ςημ αμςιμεςόπιρη, καςά ςα ποξβλεπϊμεμα, ςσυϊμ παοαςηοήρεχμ και ςξσ 
εκποϊθερμξσ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ παοαλαβή.  

Ρςημ πεοίπςχρη Έμχρηπ ποξρόπχμ ξι Δγγσηςικέπ Δπιρςξλέπ Ρσμμεςξυήπ και Ιαλήπ Δκςέλερηπ 
πεοιλαμβάμξσμ και ςξμ ϊοξ ϊςι η εγγϋηρη καλϋπςει ςιπ σπξυοεόρειπ ϊλχμ ςχμ μελόμ ςηπ Έμχρηπ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ η Δγγσηςική Δπιρςξλή Ιαλήπ Δκςέλερηπ δεμ πεοιέυει ϊλα ςα αμαγκαία ρςξιυεία, 
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πξσ αμαγοάτξμςαι ρςξ άοθοξ 72 ςξσ Μ. 4412/2016 και ςξσ σπξδείγμαςξπ ςξσ ξικείξσ Οαοαοςήμαςξπ 
ςηπ παοξϋραπ, θα απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

 

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ επιρςοέτεςαι ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ [ή ρςημ πεοίπςχρη πξσ ςα σλικά είμαι 
διαιοεςά και η παοάδξρη γίμεςαι ςμημαςικά : απξδερμεϋεςαι ςμημαςικά, καςά ςξ πξρϊ πξσ αμαλξγεί 
ρςημ ανία ςξσ μέοξσπ ςξσ ςμήμαςξπ ςχμ σλικόμ  πξσ παοαλήτθηκε ξοιρςικά] μεςά ςημ ξοιρςική 
πξρξςική και πξιξςική παοαλαβή ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ. Δάμ ρςξ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ 
πξιξςικήπ και πξρξςικήπ παοαλαβήπ αματέοξμςαι παοαςηοήρειπ ή σπάουει εκποϊθερμη παοάδξρη, η 
επιρςοξτή ςχμ χπ άμχ εγγσήρεχμ γίμεςαι μεςά ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ παοαςηοήρεχμ και ςξσ 
εκποξθέρμξσ. 

 

5 ΟΠΞΡΤΞΠΔΡ 
 
 

Για ςημ σπξβξλή ποξρτξοόμ ρςξ διαγχμιρμϊ η ξπξία γίμεςαι ηλεκςοξμικά ξι εμδιατεοϊμεμξι 
ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα διαθέςξσμ φητιακή σπξγοατή,  υξοηγξϋμεμη απϊ πιρςξπξιημέμη 
αουή παοξυήπ φητιακήπ σπξγοατήπ και μα εγγοατξϋμ ρςξ ηλεκςοξμικϊ ρϋρςημα (Δ.Ρ.Ζ.Δ.Ζ.Ρ. – 
διαδικςσακή πϋλη www.promitheus.gov.gr )  ακξλξσθόμςαπ ςημ καςχςέοχ διαδικαρία εγγοατήπ:  

 
Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ,  αιςξϋμςαι,  μέρχ ςηπ ιρςξρελίδαπ ςξσ ρσρςήμαςξπ και απϊ ςξμ ρϋμδερμξ 
«Δγγοατείςε χπ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ »,  ςημ εγγοατή ςξσπ ρε ασςϊ (παοέυξμςαπ ςιπ απαοαίςηςεπ 
πληοξτξοίεπ και απξδευϊμεμξι ςξσπ ϊοξσπ υοήρηπ ςξσ)  ςασςξπξιξϋμεμξι χπ ενήπ:  

 
 Όρξι  απϊ ςξσπ αμχςέοχ διαθέςξσμ ελλημικϊ Αοιθμϊ Τξοξλξγικξϋ Ληςοόξσ (ΑΤΛ)  

ςασςξπξιξϋμςαι με υοήρη ςχμ διαπιρςεσςηοίχμ (ϊμξμα υοήρςη και κχδικϊ ποϊρβαρηπ)  πξσ 
ασςξί καςέυξσμ απϊ ςξ ρϋρςημα TAXISNet  ςηπ Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Οληοξτξοιακόμ Ρσρςημ-
άςχμ. Δτϊρξμ γίμει η ςασςξπξίηρη, εγκοίμεςαι η εγγοατή ςξσ υοήρςη απϊ ςξ μήμα 
Οοξγοαμμαςιρμξϋ και Ρςξιυείχμ ςηπ Διεϋθσμρηπ Οξλιςικήπ Οοξμηθειόμ ςηπ Γεμικήπ 
Διεϋθσμρηπ Ιοαςικόμ Οοξμηθειόμ.  

 Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ – υοήρςεπ ςχμ κοαςόμ μελόμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ξι ξπξίξι δεμ 
διαθέςξσμ ελλημικϊ Αοιθμϊ Τξοξλξγικξϋ Ληςοόξσ (ΑΤΛ)  αιςξϋμςαι ςημ εγγοατή ςξσπ ρσμ-
πληοόμξμςαπ ςξμ αοιθμϊ ςασςϊςηςαπ ΤΟΑ (VAT Θdentification  Number)  και ςασςξπξιξϋμςαι 
με υοήρη ςχμ διαπιρςεσςηοίχμ πξσ καςέυξσμ απϊ ςξ αμςίρςξιυξ ρϋρςημα.  Δτϊρξμ γίμει η 
ςασςξπξίηρη,  εγκοίμεςαι η εγγοατή ςξσ υοήρςη απϊ ςξ μήμα Οοξγοαμμαςιρμξϋ και 
Ρςξιυείχμ ςηπ Διεϋθσμρηπ Οξλιςικήπ Οοξμηθειόμ ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Ιοαςικόμ 
Οοξμηθειόμ.  

 Ξι  ξικξμξμικξί τξοείπ –  υοήρςεπ ςοίςχμ υχοόμ αιςξϋμςαι ςημ εγγοατή ςξσπ και 
ςασςξπξιξϋμςαι απϊ ςη ΓΓΔ απξρςέλλξμςαπ:   

- είςε σπεϋθσμη δήλχρη φητιακά σπξγεγοαμμέμη με επίρημη μεςάτοαρη ρςημ 
ελλημική.  
-  είςε έμξοκη βεβαίχρη ή πιρςξπξιηςικϊ ρε μξοτή αουείξσ.pdf με επίρημη μεςάτοαρη 
ρςημ ελλημική και ρϋμτχμα με ςξσπ ποξβλεπϊμεμξσπ ϊοξσπ ρςξ κοάςξπ μέλξπ 
εγκαςάρςαρηπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα,  ρςα ξπξία μα δηλόμεςαι /  απξδεικμϋεςαι η 
εγγοατή ςξσ ρε επαγγελμαςικϊ ή εμπξοικϊ μηςοόξ,  ποξρκξμιζϊμεμα εμςϊπ ςοιόμ (3)  
εογαρίμχμ ημεοόμ και ρε έμςσπη μξοτή (ποχςϊςσπξ ή ακοιβέπ αμςίγοατξ)  ρςημ αομ-
ϊδια σπηοερία. 

  
ξ αίςημα εγγοατήπ σπξβάλλεςαι απϊ ϊλξσπ ςξσπ σπξφήτιξσπ υοήρςεπ Ζλεκςοξμικά μέρχ ςηπ 
διαδικςσακήπ πϋληπ ςξσ Ρσρςήμαςξπ,  ϊπχπ αματέοεςαι αμχςέοχ. 

 
Ξ σπξφήτιξπ υοήρςηπ εμημεοόμεςαι απϊ ςξ Ρϋρςημα ή μέρχ ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ ρυεςικά 
με ςημ ενέλινη ςξσ αιςήμαςξπ εγγοατήπ ςξσ.  Δτϊρξμ ςξ αίςημα εγγοατήπ εγκοιθεί,  ξ σπξφήτιξπ 
υοήρςηπ λαμβάμει ρϋμδερμξ εμεογξπξίηρηπ λξγαοιαρμξϋ χπ πιρςξπξιημέμξπ υοήρςηπ και 
ποξβαίμει ρςημ εμεογξπξίηρη ςξσ λξγαοιαρμξϋ ςξσ. 

 

5.1 Θρυϋπ Οοξρτξοόμ 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Ξι ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ για εκαςϊμ είκξρι 
(120) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ διεμέογειαπ ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ. 
Οοξρτξοέπ πξσ αματέοξσμ υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ ςχμ εκαςϊμ είκξρι (120) ημεοξλξγιακόμ 
ημεοόμ απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ.  

 Ζ ιρυϋπ ςηπ ποξρτξοάπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι (ηλεκςοξμικά με ςξμ παοευϊμεμξ απϊ ςξ 
ρϋρςημα ςοϊπξ), ετϊρξμ ςξϋςξ ζηςηθεί απϊ ςημ Σπηοερία, ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ, κας΄ αμόςαςξ 
ϊοιξ για υοξμικϊ διάρςημα ίρξ με ςξ ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςη διακήοσνη. Λεςά ςη λήνη και ςξσ 
παοαπάμχ αμόςαςξσ ξοίξσ υοϊμξσ παοάςαρηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ, ςα απξςελέρμαςα ςηπ 
διαδικαρίαπ αμάθερηπ μαςαιόμξμςαι, εκςϊπ αμ η αμαθέςξσρα αουή κοίμει, καςά πεοίπςχρη, 
αιςιξλξγημέμα, ϊςι η ρσμέυιρη ςηπ διαδικαρίαπ ενσπηοεςεί ςξ δημϊριξ ρσμτέοξμ, ξπϊςε ξι 
ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία μπξοξϋμ μα επιλένξσμ είςε μα παοαςείμξσμ 
ςημ ποξρτξοά ςξσπ, ετϊρξμ ςξσπ ζηςηθεί ποιμ ςημ πάοξδξ ςξσ αμχςέοχ αμόςαςξσ ξοίξσ 
παοάςαρηπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ είςε ϊυι. Ρςημ ςελεσςαία πεοίπςχρη, η διαδικαρία ρσμευίζεςαι 
με ϊρξσπ παοέςειμαμ ςιπ ποξρτξοέπ ςξσπ και απξκλείξμςαι ξι λξιπξί ξικξμξμικξί τξοείπ. 

 Ζ ιρυϋπ ςχμ ποξρτξοόμ παοαςείμεςαι ασςξδικαίχπ για ϊρξ υοξμικϊ διάρςημα εμδευξμέμχπ 
αμαρςαλεί η διαδικαρία ςξσ διαγχμιρμξϋ ή εμπξδιρςεί η ποϊξδξπ ασςξϋ, ρσμεπεία άρκηρηπ 
διξικηςικήπ ποξρτσγήπ ή εμδίκξσ μέρξσ ή βξηθήμαςξπ καςά ποάνεχμ ή παοαλείφεχμ ςχμ 
αομξδίχμ ξογάμχμ ςηπ Σπηοερίαπ, πξσ ατξοξϋμ ςξμ διαγχμιρμϊ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή ξι 
ποξρτέοξμςεπ σπξυοεξϋμςαι μα μεοιμμξϋμ για ςημ παοάςαρη, αμςιρςξίυχπ, ςηπ ιρυϋξπ ςηπ 
εγγσηςικήπ επιρςξλήπ ρσμμεςξυήπ.  

 Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα παοαςείμει ςημ ποξθερμία παοαλαβήπ ςχμ ποξρτξοόμ, 
ξϋςχπ όρςε ϊλξι ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ μα μπξοξϋμ μα λάβξσμ γμόρη ϊλχμ ςχμ 
αμαγκαίχμ πληοξτξοιόμ για ςημ καςάοςιρη ςχμ ποξρτξοόμ ρςιπ ακϊλξσθεπ πεοιπςόρειπ: 
α) ϊςαμ, για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ, ποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ, αμ και ζηςήθηκαμ απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ 
τξοέα έγκαιοα, δεμ έυξσμ παοαρυεθεί ςξ αογϊςεοξ ένι (6) ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ ποξθερμία πξσ 
ξοίζεςαι για ςημ παοαλαβή ςχμ ποξρτξοόμ, [Ρε πεοίπςχρη επιρπεσρμέμηπ διαδικαρίαπ, 
ρϋμτχμα με ςημ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 27 και ςημ παο. 7 ςξσ άοθοξσ 28, η ποξθερμία ξοίζεςαι ρε 
ςέρρεοιπ (4) ημέοεπ] 
β) ϊςαμ ςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ στίρςαμςαι ρημαμςικέπ αλλαγέπ. 
Ζ διάοκεια ςηπ παοάςαρηπ θα είμαι αμάλξγη με ςη ρπξσδαιϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ ή ςχμ 
αλλαγόμ. 
Όςαμ ξι ποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ δεμ έυξσμ ζηςηθεί έγκαιοα ή δεμ έυξσμ ρημαρία για ςημ 
ποξεςξιμαρία καςάλληλχμ ποξρτξοόμ, δεμ απαιςείςαι παοάςαρη ςχμ ποξθερμιόμ . 

5.2 Οοξρτεοϊμεμη ςιμή  
 
Για λϊγξσπ ρϋγκοιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ απϊ ςξ ρϋρςημα, ρςημ ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςηπ 

ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ξι ρσμμεςέυξμςεπ θα ρσμπληοόρξσμ χπ ςιμή ποξρτξοάπ ςημ 
ςιμή με δϋξ (2) δεκαδικά φητία (αοιθμϊ) πξσ ποξκϋπςει μεςά ςημ αταίοερη ςξσ πξρξρςξϋ ςηπ έκπςχρηπ 
πξσ ποξρτέοξσμ επί ςηπ ιμήπ Οοξωπξλξγιρμξϋ υχοίπ ΤΟΑ πξσ ςίθεςαι ρςημ παοξϋρα Διακήοσνη.  

Ο.υ.  
 
ιμέπ Αματξοάπ  και ςοϊπξπ σπξλξγιρμξϋ ςηπ ποξρτεοϊμεμηπ ςιμήπ: 
 
Οαοάδειγμα : Έρςχ ϊςι ξ ρσμμεςέυχμ επιθσμεί μα ποξρτέοει αμςαλλακςικά και σπηοερίεπ 

επιρκεσήπ για ςεςοάςοξυα ξυήμαςα ρςημ πϊλη ςηπ Ηερραλξμίκηπ. Ρςη τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ θα 
αμαζηςήρει ςημ ξμάδα με ςημ ξμξμαρία «Ο.Δ. Ηεπ/μίκηπ-Ηεπ/μίκη ςεςοάςοξυα ξυήμαςα» η ξπξία θα 
πεοιλαμβάμει δσξ γοαμμέπ (μια με ςημ ξμξμαρία εογαρίεπ επιρκεσήπ και μια με ςημ ξμξμαρία 
αμςαλλακςικά). Σπξυοεχςικά θα ρσμπληοχθξϋμ ςα πξρά ςηπ ποξρτξοάπ και ρςιπ δσξ γοαμμέπ. Ξ 
σπξλξγιρμϊπ ςηπ ποξρτξοάπ γίμεςαι χπ ενήπ: ρςημ καθαοή ποξωπξλξγιρθείρα ανία α)ςχμ εογαριόμ 
επιρκεσήπ Ι.Α.Δ. 0861 η ξπξία απ σπξςεθεί ϊςι είμαι  12.000,00€ θα εταομξρθεί ςξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ 
π.υ. 10% και έςρι χπ ποξρτεοϊμεμη ςιμή θα ρσμπληοχθεί ρςημ ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςηπ ξικξμξμικήπ 
ποξρτξοάπ ςξσ ρσρςήμαςξπ η ςιμή 108000€ (12.000,00€ x 0,10=1200€, 12000-1200€=10800,00€) και β) 
ρςημ ποξωπξλξγιρθείρα καθαοή (δηλ. υχοίπ Τ.Ο.Α) ανία ςχμ αμςαλλακςικόμ (ΙΑΔ 1321) πξσ απ σπξςεθεί 
ϊςι είμαι 15.000,00€ θα εταομξρθεί ςξ ίδιξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ 10% και έςρι η ποξρτεοϊμεμη ςιμή πξσ θα 
ρσμπληοχθεί ρςη γοαμμή ςηπ ηλεκςοξμικήπ τϊομαπ θα είμαι 13500€      
        

 
Δτϊρξμ απϊ ςημ ποξρτξοά δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η ποξρτεοϊμεμη ςιμή (ήςξι ςξ πξρξρςϊ 

έκπςχρηπ), η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 
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Οοξρτξοέπ πξσ θέςξσμ ϊοξ αμαποξραομξγήπ ςηπ ςιμήπ απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 
 
Ρςημ ποξρτεοϊμεμη ςιμή πεοιλαμβάμξμςαι ξι κοαςήρειπ πξσ καθξοίζει η διακήοσνη καθόπ και 

κάθε άλλξσ είδξσπ δαπάμη (ένξδα μεςατξοάπ, κϊρςξπ αρτάλιρηπ, υοημαςξξικξμξμικά ένξδα κλπ) καθόπ 
και ϊλα ςα ένξδα έχπ ςημ παοάδξρη ςχμ σλικόμ ρϋμτχμα με ςημ Δλλημική Μξμξθερία, βαοϋμει ςξμ 
ποξμηθεσςή και θα ποέπει μα έυει ρσμσπξλξγιρθεί ρςημ ποξρτξοά. 

Ξι ςιμέπ ςχμ ποξρτξοόμ δεμ μπξοξϋμ μα μεςαβάλλξμςαι καςά ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ 
και εάμ ζηςηθεί παοάςαρη ςηπ διάοκειαπ ςηπ ποξρτξοάπ, ξι σπξφήτιξι ποξμηθεσςέπ δεμ δικαιξϋμςαι, καςά 
ςη γμχρςξπξίηρη ςηπ ρσγκαςάθερήπ ςξσπ ρςημ παοάςαρη ασςή, μα σπξβάλλξσμ μέξσπ πίμακεπ ςιμόμ ή μα 
ςοξπξπξιήρξσμ ςξσπ αουικξϋπ. 

 
Ξι ρσμήθειπ εογαρίεπ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρςα ξυήμαςα ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. είμαι ξι ενήπ: 
 

Α
Α/Α 

ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΡΣΜΖΗΩΡ ΔΙΔΚΞΣΛΔΜΩΜ ΔΠΓΑΡΘΩΜ 

ΔΜΔΔΘΙΘΙΖ 
ΘΛΖ 
ΑΜ/ΙΩΜ 

ΔΜΔΔΘΙΘΙΖ 
ΘΛΖ 
ΔΠΓΑΡΘΩΜ 

4
1 

ακςικϊ Ρέοβιπ ςεςοάςοξυχμ ξυημάςχμ (έλεγυξπ & οϋθμιρη τοέμχμ, 
έλεγυξπ μποξρςιμξϋ ρσρςήμαςξπ, αλλαγή λαδιόμ, τίλςοξ λαδιξϋ, 
τίλςοξ αέοξπ, τίλςοξ κασρίμξσ, έλεγυξπ τόςχμ, οϋθμιρη βαλβίδχμ, 
αλλαγή βαλβξλίμηπ.) 

250 150 

2
2 

Αμςικαςάρςαρη τοέμχμ εμποϊπ και πίρχ 
115 70 

3
3 

Αμςικαςάρςαρη ρσμπλέκςη (δίρκξσ-πλαςό) 
750 180 

4
4 

Αμςικαςάρςαρη λαμπςήοχμ, μπαςαοιόμ και ταμόμ. 
70 10 

5
5 

Δπιρκεσή μίζαπ-δσμαμϊ-καλξοιτέο 
280 30 

6
6 

ακςικϊ Ρέοβιπ δίςοξυχμ ξυημάςχμ (έλεγυξπ & οϋθμιρη τοέμχμ, 
αλλαγή λαδιόμ, τίλςοξ λαδιξϋ, τίλςοξ αέοξπ, τίλςοξ κασρίμξσ, 
έλεγυξπ τόςχμ) 

150 50 

 
 

5.3 Οεοιευϊμεμξ ποξρτξοόμ 
 

i. α πεοιευϊμεμα ςξσ ηλεκςοξμικξϋ τακέλξσ ςηπ ποξρτξοάπ ξοίζξμςαι χπ ενήπ:  
 

(α) έμαπ (σπξ)τάκελξπ* με ςημ έμδεινη «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ-ευμική ποξρτξοά» 
και  
(β) έμαπ (σπξ)τάκελξπ* με ςημ έμδεινη «Ξικξμξμική Οοξρτξοά» 

       *(υπο)φάκελοσ: κατηγορία επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο ςύςτημα ηλεκτρονικήσ 
διενέργειασ του παρόντοσ διαγωνιςμού 

 
ii.Ρε πεοίπςχρη ρσμσπξβξλήπ με ςημ ποξρτξοά ρςξιυείχμ και πληοξτξοιόμ εμπιρςεσςικξϋ υαοακςήοα, 

λϊγχ ϋπαονηπ ςευμικξϋ ή εμπξοικξϋ απξοοήςξσ, η γμχρςξπξίηρη ςχμ ξπξίχμ ρςξσπ άλλξσπ 
διαγχμιζϊμεμξσπ θα έθιγε ςα έμμξμα ρσμτέοξμςά ςξσ, ξ ποξρτέοχμ ξτείλει, ρϋμτχμα με ςη ρυεςική 
δσμαςϊςηςα πξσ ςξσ παοέυεςαι απϊ ςξ ρϋρςημα, μα ρημειόμει επ‟ ασςόμ ςημ έμδεινη «πληοξτξοίεπ 
εμπιρςεσςικξϋ υαοακςήοα». Δάμ έμαπ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ποξυχοήρει ρςη εμέογεια ασςή αματέοει 
οηςά ϊλεπ ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ μϊμξσ ή διξικηςικέπ ποάνειπ πξσ επιβάλλξσμ ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα 
ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ πληοξτξοίαπ. Ζ Σπηοερία δεμ απξκαλϋπςει πληοξτξοίεπ πξσ ςηπ έυξσμ διαβιβάρει 
ξι ποξρτέοξμςεπ και ςιπ ξπξίεπ έυξσμ υαοακςηοίρει χπ εμπιρςεσςικέπ. Ξι πληοξτξοίεπ ασςέπ 
ατξοξϋμ, ιδίχπ, ςα ςευμικά ή εμπξοικά απϊοοηςα και ςιπ εμπιρςεσςικέπ πςσυέπ ςχμ ποξρτξοόμ. Δεμ 
υαοακςηοίζξμςαι χπ εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςιπ ςιμέπ μξμάδξπ, ςιπ ποξρτεοϊμεμεπ 
πξρϊςηςεπ, ςημ ξικξμξμική ποξρτξοά και ςα ρςξιυεία ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι 
για ςημ ανιξλϊγηρη ςηπ. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη, δϋμαςαι μα λαμβάμξσμ γμόρη ασςόμ ςχμ 
πληοξτξοιόμ ξι λξιπξί διαγχμιζϊμεμξι. Γεμικά, ςξ δικαίχμα ποϊρβαρηπ ρςα έγγοατα ςχμ 
ποξρτξοόμ άλλχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ αρκείςαι, ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ άοθοξσ 
ποόςξσ ςξσ π.δ. 28/2015 (Α 34). 
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iii.Ρςξμ (σπξ)τάκελξ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ – ευμική Οοξρτξοά» πεοιλαμβάμξμςαι, επί πξιμή 

απξοοίφεχπ, ςα καςά πεοίπςχρη απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ κείμεμηπ 
μξμξθερίαπ για ςημ αμάθερη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και ρσγκεκοιμέμα : 

 
1. α ρςξιυεία πξσ ζηςξϋμςαι ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 4.1 

 
2. α ςευμικά ρςξιυεία ςηπ ποξρτξοάπ  δηλαδή ςα έγγοατα και ςα δικαιξλξγηςικά πξσ 
ςεκμηοιόμξσμ ςημ ςευμική επάοκεια, ρϋμτχμα με ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςχμ Οιμάκχμ ςξσ 
ξικείξσ Οαοαοςήμαςξπ ςηπ παοξϋραπ. Διδικϊςεοα, 

 
I. Ηα ποέπει μα ρσμπληοχθεί ξ πίμακαπ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ πξσ πεοιλαμβάμει ςιπ 

παοακάςχ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ, απαμςόμςαπ ρςιπ απαιςήρειπ (ΜΑΘ/ΞΥΘ):  
 
α. Αμςίγοατξ άδειαπ λειςξσογίαπ ςξσ ρσμεογείξσ ρςξ ξπξίξ θα γίμξμςαι ξι 
εογαρίεπ επιρκεσήπ, η ξπξία μα είμαι ρε ιρυϋ  
 
β. Σπεϋθσμη Δήλχρη ςξσ Μ. 1599/86 ϊςι διαθέςει καςάλληλξ ενξπλιρμϊ και 
καςάλληλα εκπαιδεσμέμξ ποξρχπικϊ για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ςχμ εογαριόμ 
ρσμςήοηρηπ - επιρκεσήπ πξσ επιθσμεί μα αμαλάβει και ϊςι θα καλϋφει ϊλη ςη 
γκάμα αμςαλλακςικόμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ εογαρίεπ επιρκεσήπ ςιπ ξπξίεπ 
επιθσμεί μα αμαλάβει. 
 
 γ. Σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι απξδέυεςαι ςξμ έλεγυξ ςξσ ρσμεογείξσ ςξσ, ϊπξςε 
η Σπηοερία κοίμει ασςϊ απαοαίςηςξ, για μα διαπιρςχθεί η εκπαίδεσρη και η 
ενειδίκεσρη ςξσ ςευμικξϋ ποξρχπικξϋ.  
 
δ. Σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι είμαι ρε θέρη μα επεμβαίμει για ςημ εκςέλερη ςηπ 
εογαρίαπ επιρκεσήπ εμςϊπ ςηπ επϊμεμηπ εογάριμηπ μέοαπ ςξ αογϊςεοξ απϊ ςημ 
ειδξπξίηρη ςηπ σπηοερίαπ. Ξ υοϊμξπ εκςέλερηπ κάθε εογαρίαπ θα ξοίζεςαι 
πάμςα καςϊπιμ ρσμεμμξήρεχπ με ςημ σπηοερία και θα εναοςάςαι απϊ ςημ έκςαρη 
και ςη ρξβαοϊςηςα ςηπ βλάβηπ. Υοϊμξπ ξλξκλήοχρηπ ςηπ κάθε επιρκεσαρςικήπ 
εογαρίαπ και ελέγυξσ ςχμ ξυημάςχμ , ατξϋ ξ αμάδξυξπ λάβει ςημ έγκοιρη 
(εμςξλή), ξοίζξμςαι ξι δϋξ (2) ημέοεπ απϊ ςημ εμςξλή επιρκεσήπ ςξσ ξυήμαςξπ, 
εκςϊπ και αμ σπάουει ςεκμηοιχμέμη αιςία. 
 

II. Ηα σπξβληθεί ςξ αμςίγοατξ άδειαπ λειςξσογίαπ ςξσ ρσμεογείξσ καθόπ και  φητιακά 
σπξγεγοαμμέμεπ ρςξμ ηλεκςοξμικϊ τάκελξ ξι χπ άμχ σπεϋθσμεπ δηλόρειπ ςχμ ρημείχμ β-δ 
(είμαι δσμαςϊμ μα πεοιλητθξϋμ ρε μια ή πεοιρρϊςεοεπ σπεϋθσμεπ δηλόρειπ) 
 

Διδικά για ςα  ςσυϊμ ςευμικά τσλλάδια (prospectus) πξσ θα σπξβληθξϋμ, ασςά θα 
ποέπει μα τέοξσμ φητιακή σπξγοατή απϊ ςξμ εκδϊςη ςξσπ. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη δεμ 
θα απαιςηθεί η επικϋοχρή ςξσπ απϊ δικηγϊοξ και θα γίμξμςαι δεκςά απλά 
τχςξαμςίγοατα ςξσπ ςα ξπξία ϊμχπ σπξυοεχςικά θα ποέπει μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ 
σπεϋθσμη δήλχρη φητιακά σπξγεγοαμμέμη απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα, ρςημ ξπξία θα 
δηλόμεςαι ϊςι ςα αμαγοατϊμεμα ρε ασςά ρςξιυεία ςασςίζξμςαι με ςα ρςξιυεία ςχμ 
ςευμικόμ τσλλαδίχμ ςξσ καςαρκεσαρςικξϋ ξίκξσ. α τσλλάδια είμαι δσμαςϊμ μα 
σπξβάλλξμςαι και ρςημ αγγλική γλόρρα υχοίπ μα απαιςείςαι μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ 
ελλημική. 
 

Ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ποξμηθεσςόμ ή κξιμξποανίαπ, ςα ςευμικά ρςξιυεία ποέπει μα 
σπξβάλλξμςαι νευχοιρςά για κάθε μέλξπ ςηπ. 

 
Ρε πεοίπςχρη μη σπξβξλήπ ή καςά παοέκκλιρη, ςχμ απαιςήρεχμ ςηπ διακήοσνηπ, σπξβξλήπ 
δικαιξλξγηςικόμ ςξσ σπξτακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ – ςευμική ποξρτξοά», η 
ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

 
iv.Ρςξμ (σπξ)τάκελξ με ςημ έμδεινη «Ξικξμξμική Οοξρτξοά» πεοιλαμβάμξμςαι σπξυοεχςικά: 

 
α) Ζ ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ ρσμμεςέυξμςξπ ρςξ διαγχμιρμϊ φητιακά σπξγεγοαμμέμη, η ξπξία θα 
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ποέπει μα έυει ρσμςαυθεί και μα πεοιέυει, επί πξιμή απξοοίφεχπ, ςα απαιςξϋμεμα απϊ ςη διακήοσνη 
oικovoμικά ρςξιυεία ςηπ ποξρτξοάπ ϊπχπ παοάγεςαι απϊ ςξ ρϋρςημα. Ρσγκεκοιμέμα: 

 

 Ζ ποξρτεοϊμεμη ςιμή δίδεςαι σπξυοεχςικά ρε εσοό και ποέπει μα ποξκϋπςει με ρατήμεια 
απϊ ςημ ξικξμξμική ποξρτξοά, η ξπξία ποέπει μα είμαι διαμξοτχμέμη ρϋμτχμα με ϊρα ζηςξϋμςαι 
απϊ ςημ παοξϋρα διακήοσνη.  

 Ζ ποξρτξοά ποέπει μα πεοιλαμβάμει ςξ ρϋμξλξ ςχμ κοαςήρεχμ σπέο ςοίςχμ, χπ και κάθε 
άλληπ επιβάοσμρηπ, ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., για 
παοάδξρη ςξσ σλικξϋ ρςξμ ςϊπξ και με ςξμ ςοϊπξ πξσ ποξβλέπεςαι ρςα έγγοατα ςηπ παοξϋραπ. 
Για ςη ρϋγκοιρη ςχμ ποξρτξοόμ θα λητθεί σπϊφιμ ςξ κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ. 

  Ζ Ξικξμξμική Οοξρτξοά σπξβάλλεςαι ηλεκςοξμικά επί πξιμή απξοοίφεχπ ρςξμ 
(σπϊ)τάκελξ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά». Ζ Ξικξμξμική Οοξρτξοά ρσμςάρρεςαι ρσμπληοόμξμςαπ ςημ 
αμςίρςξιυη ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ. Ρςη ρσμέυεια, ςξ ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ 
ηλεκςοξμικϊ αουείξ, ρε μξοτή .pdf, ςξ ξπξίξ σπξγοάτεςαι φητιακά και σπξβάλλεςαι απϊ ςξμ 
ποξρτέοξμςα. α ρςξιυεία πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ 
και ςξσ παοαγϊμεμξσ φητιακά σπξγεγοαμμέμξσ ηλεκςοξμικξϋ αουείξσ ποέπει μα ςασςίζξμςαι. Ρε 
αμςίθεςη πεοίπςχρη, ςξ ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ μήμσμα και ξ ποξρτέοχμ καλείςαι μα παοάγει εκ 
μέξσ ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ .pdf.  
 

β) Ρσμπληοχμέμξ και φητιακά σπξγεγοαμμέμξ αουείξ μξοτήπ .pdf με ςημ ξμξμαρία «ΔΜΣΟΖ 
ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ». Ασςϊ θα αματέοει ςξ ποξρτεοϊμεμξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ για κάθε 
Οϊλη/ειπ αμά Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα/επ. Για ςη δημιξσογία ςξσ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ θα 
υοηριμξπξιήρξσμ απαοαιςήςχπ ςξ αουείξ μξοτήπ .doc πξσ θα αμαοςηθεί μαζί με ςα σπϊλξιπα 
έγγοατα ςηπ διακήοσνηπ ρςημ πλαςτϊομα ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, με ςημ πεοιγοατή «ΟΠΞΣΟΞ 
ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ». ςξ ίδιξ ποϊςσπξ πεοιλαμβάμεςαι και ρςημ παοξϋρα χπ παοάοςημα. 

 
Ρε πεοίπςχρη μη σπξβξλήπ ή καςά παοέκκλιρη, ςχμ απαιςήρεχμ ςηπ διακήοσνηπ, σπξβξλήπ 
δικαιξλξγηςικόμ ςξσ σπξτακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά», η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ 
απαοάδεκςη. 

 
Δεμ αμαγμχοίζεςαι, δεμ θεοαπεϋεςαι εκ ςχμ σρςέοχμ και ξδηγεί σπξυοεχςικά ρε απϊοοιφη ςηπ 
ποξρτξοάπ η εκ παοαδοξμήπ σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ρςξμ (σπξ) 
τάκελξ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ – ευμική Οοξρτξοά». Ξμξίχπ, δεμ αμαγμχοίζεςαι, δεμ 
θεοαπεϋεςαι εκ ςχμ σρςέοχμ και ξδηγεί ρε απϊοοιφη ςηπ ποξρτξοάπ (λϊγχ μη εϋοερηπ καςά ςημ 
ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη ςξσ (σπξ) τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ – ευμική Οοξρτξοά»), 
η εκ παοαδοξμήπ σπξβξλή δικαιξλξγηςικξϋ ρσμμεςξυήπ ή δικαιξλξγηςικξϋ ςηπ ςευμικήπ 
ποξρτξοάπ ρςξμ σπξτάκελξ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά». 

 
v. Δικαιξλξγηςικά και έγγοατα ρςξιυεία ςηπ ποξρτξοάπ, πξσ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ 

απαιςείςαι μα ποξρκξμιρςξϋμ ρε έμςσπη μξοτή ρςημ Σπηοερία πξσ είμαι αομϊδια για ςη διεμέογεια ςξσ 
διαγχμιρμξϋ, απξρςέλλξμςαι απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ , επί πξιμή απξοοίφεχπ εμςϊπ ςοιόμ (3) 
εογάριμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή ςξσπ , ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ με ςιπ εμδείνειπ 
πεοιγοατήπ ςξσ διαγχμιρμξϋ και ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ εμςϊπ ςξσ ξπξίξσ πεοιέυξμςαι δϋξ (2) 
ρτοαγιρμέμξι σπξτάκελξι με ςιπ ενήπ ενχςεοικέπ εμδείνειπ:  

 
Α)«Δπιμέοξσπ έμςσπα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ – ςευμικήπ ποξρτξοάπ» και ςιπ εμδείνειπ ςξσ 
κσοίχπ τακέλξσ 
Οεοιέυει ςα έμςσπα και δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ-ςευμικήπ ποξρτξοάπ πξσ δεμ έυξσμ 
εκδξθεί/ρσμςαυθεί απϊ ςξμ ίδιξ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα (ποξρτέοξμςα) και καςά ρσμέπεια δεμ 
τέοξσμ ςημ φητιακή ςξσ σπξγοατή. Ωπ ςέςξια ρςξιυεία εμδεικςικά αματέοξμςαι η εγγσηςική 
επιρςξλή ρσμμεςξυήπ, ςσυϊμ ςευμικά τσλλάδια, ςσυϊμ έγγοατα πιρςξπξιήρεχμ, αμςίγοατξ άδειαπ 
λειςξσογίαπ ρσμεογείξσ, κ.ς.λ..  
 
Β) «Δπιμέοξσπ έμςσπα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ», και ςιπ εμδείνειπ ςξσ κσοίχπ τακέλξσ 
Οεοιέυει ςα έμςσπα και δικαιξλξγηςικά πξσ ατξοξϋμ ςημ ξικξμξμική ποξρτξοά: 
Οοξαιοεςικά σπξβάλλεςαι ρσμπληοχμέμξ και σπξγεγοαμμέμξ ςξ ποϊςσπξ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ 
πξσ θα απξςελεί αμςίγοατξ ςξσ ηλεκςοξμικά σπξβληθέμςξπ.  
Ρε κάθε σπξτάκελλξ πεοιλαμβάμεςαι διαβιβαρςικϊ ρςξ ξπξίξ αματέοξμςαι αμαλσςικά ςα 
ποξρκξμιζϊμεμα δικαιξλξγηςικά. Ξ δε ρτοαγιρμέμξπ τάκελξπ παοαλαμβάμεςαι απϊ ςημ Σπηοερία 
με απϊδεινη βεβαίαπ υοξμξλξγίαπ. 
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vi.Αματξοικά με ςξ θέμα ςηπ επικϋοχρηπ αμςιγοάτχμ εγγοάτχμ, για ςξ ρϋμξλξ ςχμ απαιςξϋμεμχμ απϊ 

ςημ παοξϋρα διακήοσνη δικαιξλξγηςικόμ και ρςξιυείχμ ςηπ ποξρτξοάπ, ιρυϋξσμ ξι διαςάνειπ ςξσ 
άοθοξσ 1 ςξσ Μ.4250/14 (ΤΔΙ Α΄ 74/26-03-14). Σπξβαλλϊμεμα με ςημ ποξρτξοά ηλεκςοξμικά αουεία 
.pdf ςχμ απαιςξϋμεμχμ δικαιξλξγηςικόμ και εγγοάτχμ πξσ δεμ είμαι φητιακά σπξγεγοαμμέμα απϊ 
ςξμ εκδϊςη ςξσπ, εκλαμβάμξμςαι χπ σπξβληθέμςα απλά τχςξαμςίγοατα, και για ςημ απξδξυή ςξσπ ή 
μη ενεςάζξμςαι με βάρη ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ Μ. 4250/14 (ΤΔΙ Α΄ 74/26-03-14). 
Δπιρημαίμεςαι ϊςι ρε σπξβληθέμςα ςέςξια ρςξιυεία διεμεογείςαι σπξυοεχςικά απϊ ςημ αομϊδια για ςξ 
διαγχμιρμϊ Σπηοερία δειγμαςξληπςικϊπ έλεγυξπ, ποξκειμέμξσ μα ενακοιβχθεί η ακοίβεια ασςόμ, ρε 
πξρξρςϊ ςξσλάυιρςξμ 5%, ιδίχπ ζηςόμςαπ ςη ρσμδοξμή ςχμ σπηοεριόμ ή τξοέχμ πξσ ενέδχραμ ςα 
ποχςϊςσπα. Διαπίρςχρη ϊςι σπξβλήθηκαμ αλλξιχμέμα ρςξιυεία επιτέοει κσοόρειπ ρϋμτχμα με ςα 
καθξοιζϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 6 ςξσ άοθοξσ 22 ςξσ Μ.1599/86, ετϊρξμ ςέςξια ποάνη δεμ ςιμχοείςαι 
ασρςηοϊςεοα απϊ άλλη πξιμική διάςανη. Ρε κάθε ςέςξια πεοίπςχρη, η εκδξθείρα βάρει ςχμ ρςξιυείχμ 
διξικηςική ή άλλη ποάνη, αμακαλείςαι αμέρχπ. 

 
vii.Ζ καςάοςιρη και η σπξβξλή ςχμ ποξρτξοόμ ποαγμαςξπξιείςαι ηλεκςοξμικά, με υοήρη ςηπ 

πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ) μέρχ ςηπ 
διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr. Λεςά ςημ παοέλεσρη ςηπ καςαληκςικήπ για ςημ καςάθερη 
ςχμ ποξρτξοόμ ημεοξμημίαπ και όοαπ, δεμ σπάουει δσμαςϊςηςα σπξβξλήπ ποξρτξοάπ ρςξ ρϋρςημα. 

 
Ξ υοϊμξπ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ και ξπξιαδήπξςε ηλεκςοξμική επικξιμχμία μέρχ ςξσ 
ρσρςήμαςξπ βεβαιόμεςαι ασςϊμαςα απϊ ςξ ρϋρςημα με σπηοερίεπ υοξμξρήμαμρηπ ρϋμτχμα με ςα 
ξοιζϊμεμα ρςημ παοαγο. 3 ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ Μ.4155/13 και ςξ άοθοξ 6 ςηπ ΣΑ Ο1 – 2390/2013 
«ευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ 
Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ)».  

 
viii.Σπξβξλή ποξρτξοόμ για ςξ διαγχμιρμϊ απξκλειρςικά ρε έμςσπη μξοτή ή/και ρε ρτοαγιρμέμξσπ 

τακέλξσπ (υχοίπ δηλαδή μα έυει ποαγμαςξπξιηθεί καςάθερη ηλεκςοξμικήπ ποξρτξοάπ ρςξ 
ρϋρςημα)  δεμ είμαι απξδεκςή. Οοξρτξοέπ ςέςξιξσ είδξσπ πξσ ςσυϊμ σπξβληθξϋμ ή πεοιέλθξσμ 
ρςημ Σπηοερία δεμ απξρτοαγίζξμςαι και επιρςοέτξμςαι ρςξσπ απξρςξλείπ ςξσπ. 

 
ix.Ξ ποξρτέοχμ, ετϊρξμ δεμ έυει ζηςήρει ςημ ακϋοχρη ϊοξσ ςηπ διακήοσνηπ βάρει ςξσ Μ. 4412/2016, ή 

ετϊρξμ έυξσμ απξοοιτθεί ξι ρυεςικέπ ποξρτσγέπ, 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. 

 
x. Λεςά ςημ καςάθερη ςηπ ποξρτξοάπ, επί μξμίμχπ σπξβληθέμςχμ δικαιξλξγηςικόμ, ξι διαγχμιζϊμεμξι 

παοέυξσμ διεσκοιμίρειπ μϊμξμ ϊςαμ ασςέπ ζηςξϋμςαι απϊ ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ ρϋμτχμα με ςα 
ποξβλεπϊμεμα ρςξ (άοθοξ 102 ςξσ Μ.4412/16). Απϊ ασςέπ ςιπ διεσκοιμίρειπ, λαμβάμξμςαι σπϊφη 
μϊμξμ εκείμεπ πξσ αματέοξμςαι ρςα ρημεία για ςα ξπξία σπξβλήθηκε ρυεςικϊ αίςημα απϊ ςξ αομϊδιξ 
ϊογαμξ. 

 
xi.Απξκλίρειπ απϊ ςημ ςευμική ποξδιαγοατή και ςιπ απαιςήρειπ ςηπ Σπηοερίαπ έυξσμ χπ ρσμέπεια ςξμ 

απξκλειρμϊ ςχμ ποξρτξοόμ. Δπιρημαίμεςαι ϊςι η ςευμική ποξδιαγοατή – απαιςήρειπ ςηπ Σπηοερίαπ 
απξςελξϋμ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ απαοάβαςξσπ ϊοξσπ και η ξπξιαδήπξςε μη ρσμμϊοτχρη ποξπ ασςέπ 
ρσμεπάγεςαι ςημ απϊοοιφη ςηπ ποξρτξοάπ. 

 
xii.Αμςιποξρτξοέπ ή εμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ δεμ γίμξμςαι δεκςέπ ρε καμέμα ρςάδιξ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Ρε 

πεοίπςχρη σπoβoλήπ ςξσπ απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 
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1. ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑ ΑΟΞΡΤΠΑΓΘΡΖΡ –ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ-ΙΑΑΙΣΠΩΡΖ ΑΟΞΔΚΔΡΛΑΩΜ 

 

1.1 Διαδικαρία ηλεκςοξμικήπ απξρτοάγιρηπ ποξρτξοόμ 
 

ξ πιρςξπξιημέμξ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, για ςημ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ αομϊδιξ ϊογαμξ ςηπ δηλαδή η 
Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ, ποξβαίμει ρςημ έμαονη ςηπ διαδικαρίαπ ηλεκςοξμικήπ απξρτοάγιρηπ ςχμ 
τακέλχμ ςχμ ποξρτξοόμ, καςά ςξ άοθοξ 100 ςξσ μ. 4412/2016, ακξλξσθόμςαπ ςα ενήπ ρςάδια: 
 
 Ζλεκςοξμική Απξρτοάγιρη ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ-ευμική 

Οοξρτξοά» καςά ςημ ημεοξμημία διεναγχγήπ διαγχμιρμξϋ 
 Ζλεκςοξμική Απξρτοάγιρη ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά», καςά ςημ 

ημεοξμημία και όοα πξσ θα ξοίρει η αμαθέςξσρα αουή  
 Ζλεκςοξμική Απξρτοάγιρη ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ», 

καςά ςημ ημεοξμημία και όοα πξσ θα ξοίρει η αμαθέςξσρα αουή  
 
Λε ςημ απξρτοάγιρη ςχμ χπ άμχ τακέλχμ, αμά ρςάδιξ, κάθε ποξρτέοχμ πξσ ρσμευίζει ρε επϊμεμξ 
ρςάδιξ απξκςά ποϊρβαρη ρςιπ λξιπέπ ποξρτξοέπ και ςα σπξβληθέμςα δικαιξλξγηςικά ςξσπ, με ςημ 
επιτϋλανη ςχμ πςσυόμ εκείμχμ ςηπ κάθε ποξρτξοάπ πξσ έυξσμ υαοακςηοιρθεί χπ εμπιρςεσςικέπ. 
 

Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα καλέρει ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ μα ρσμπληοόρξσμ ή μα διεσκοιμίρξσμ ςα 
έγγοατα ή δικαιξλξγηςικά πξσ έυξσμ σπξβληθεί, ή μα διεσκοιμίρξσμ ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ ςευμικήπ ή 
ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 102 ςξσ μ. 4412/2016. 
 

1.2 Ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ 
 

Λεςά ςημ καςά πεοίπςχρη ξλξκλήοχρη ςηπ ποξρκϊμιρηπ και ςχμ εμςϋπχμ δικαιξλξγηςικόμ ςηπ 
ποξρτξοάπ, ποαγμαςξπξιείςαι η ηλεκςοξμική απξρτοάγιρή ςξσπ και η Αμαθέςξσρα Αουή ποξβαίμει 
ρςημ ανιξλϊγηρη ασςόμ μέρχ ςξσ αομϊδιξσ πιρςξπξιημέμξσ ρςξ Ρϋρςημα ξογάμξσ ςηπ (Δπιςοξπή 
διεναγχγήπ διαγχμιρμξϋ), εταομξζϊμεμχμ καςά ςα λξιπά ςχμ κειμέμχμ διαςάνεχμ. 
 
Για ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ λαμβάμεςαι σπϊφη απξκλειρςικά ςξ κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ. Ζ 
καςακϋοχρη γίμεςαι ςελικά ρςξμ σπξφήτιξ πξσ ςξ πληοξί, εκ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ςχμ ξπξίχμ ξι 
ποξρτξοέπ θα κοιθξϋμ χπ απξδεκςέπ με βάρη ςιπ ςευμικέπ πεοιγοατέπ και ςξσπ ϊοξσπ ςηπ 
διακήοσνηπ. 
 
Διδικϊςεοα : 
1) Ζ αομϊδια Δπιςοξπή καςαυχοεί ϊρξσπ σπέβαλαμ ποξρτξοέπ, ςα σπξβληθέμςα ασςόμ 
δικαιξλξγηςικά και ςα απξςελέρμαςα α)ςξσ ελέγυξσ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ καθόπ και 
β)ςηπ  ανιξλϊγηρηπ ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ πξσ γίμεςαι ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςχμ εγγοάτχμ 
ςηπ ρϋμβαρηπ και ρσμςάρρει ποακςικϊ για ςημ απξδξυή/ απϊοοιφη ςχμ ποξρτξοόμ, ςξ ξπξίξ 
σπξγοάτεςαι απϊ ςα μέλη ςξσ ξογάμξσ .  
γ) Ξι ηλεκςοξμικξί τάκελξι με ςα ξικξμξμικά ρςξιυεία ςχμ ποξρτξοόμ, μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ 
ανιξλϊγηρηπ ςχμ λξιπόμ ρςξιυείχμ ςχμ ποξρτξοόμ, απξρτοαγίζξμςαι καςά ςημ ημεοξμημία και 
όοα πξσ ξοίζεςαι ρε ειδική ποϊρκληρη πξσ απξρςέλλεςαι ρςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ. Για ϊρεπ 
ποξρτξοέπ δεμ κοίθηκαμ απξδεκςέπ καςά ςξ ποξηγξϋμεμξ χπ άμχ ρςάδιξ ( ρημεία α΄ και β΄) ξι 
τάκελξι ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ δεμ απξρτοαγίζξμςαι αλλά ςηοξϋμςαι απϊ ςημ αμαθέςξσρα 
αουή μέυοι ςημ ξοιρςική επίλσρη ςσυϊμ διατξοόμ πξσ ποξκϋφξσμ απϊ ςημ χπ άμχ διαδικαρία 
ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα πεοί ποξδικαρςικόμ ποξρτσγόμ (πογ. 3 ςξσ μέοξσπ Γ‟ ςηπ 
παοξϋραπ). Δτϊρξμ δεμ αρκηθεί έμδικξ μέρξ καςά ςηπ απϊταρηπ απϊοοιφηπ ςηπ ποξρτξοάπ ή 
ετϊρξμ έυει παοέλθει άποακςη η ποξθερμία άρκηρηπ εμδίκχμ μέρχμ κας΄ ασςήπ ή έυει σπξβληθεί 
παοαίςηρη απϊ ςσυϊμ αρκηθέμ έμδικξ μέρξ ή μεςά ςημ ξοιρςική επίλσρη ςσυϊμ διατξοόμ, ςα 
έμςσπα ρςξιυεία ςχμ oικovoμικόv ποoρτoοόμ πξσ ατξοξϋμ απξοοιτθείρεπ ποξρτξοέπ, δεμ 
απoρτοαγίζovςαι, αλλά επιρςοέτovςαι ρςξμ ποξρτέοξμςα. 
δ) Ζ Δπιςοξπή Ανιξλϊγηρηπ ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ και 
ρσμςάρρει ποακςικϊ ρςξ ξπξίξ ειρηγείςαι αιςιξλξγημέμα ςημ απξδξυή ή απϊοοιφή ςξσπ, ςημ 
καςάςανη ςχμ ποξρτξοόμ με βάρη ςξ ξοιζϊμεμξ με ςημ παοξϋρα κοιςήοιξ αμάθερηπ και ςημ 
αμάδεινη ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ.  





  

 
εϋυξπ Διακήοσνηπ  για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ–ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. 

πεοιϊδξσ 2019-2020 
 

39 

 

Δάμ ξι ποξρτξοέπ ταίμξμςαι αρσμήθιρςα υαμηλέπ ρε ρυέρη με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ, η 
αμαθέςξσρα αουή  απαιςεί απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ μα ενηγήρξσμ ςημ ςιμή ή ςξ κϊρςξπ πξσ 
ποξςείμξσμ ρςημ ποξρτξοά ςξσπ, εμςϊπ απξκλειρςικήπ ποξθερμίαπ, καςά αμόςαςξ ϊοιξ δέκα (10) 
ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή εταομϊζξμςαι ςα 
άοθοα 88 και 89 μ. 4412/2016.  
 
Ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 107 παο. 18 ςξσ Μ. 4497/17 για ςιπ ρσμβάρειπ με κοιςήοιξ αμάθερηπ ςημ 
πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά, μϊμξ βάρει ςιμήπ αμεναοςήςχπ πξρξϋ και 
αμεναοςήςχπ διαδικαρίαπ, εκδίδεςαι μια απϊταρη, με ςημ ξπξία επικσοόμξμςαι ςα απξςελέρμαςα: 
α) ϊλχμ ςχμ ρςαδίχμ ςηπ παοαγοάτξσ 2 ςξσ άοθοξσ 100 ςξσ Μ. 4412/16 ρςημ πεοίπςχρη αμξικςήπ 
διαδικαρίαπ δηλαδή η απξρτοάγιρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ-ςευμικήπ ποξρτξοάπ καθόπ 
και ςξσ τακέλξσ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ . Ιαςά ςηπ αμχςέοχ απϊταρηπ υχοεί ρϋμτχμα με ςξ 
άοθοξ 360 ςξσ Μ. 4412/16 ποξδικαρςική ποξρτσγή για ρσμβάρειπ με εκςιμόμεμη ανία αμόςεοη 
ςχμ ενήμςα υιλιάδχμ (60.000) εσοό, ποξ ΤΟΑ.» 
 

1.3 Ρςξιυεία για ςη διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ ποξρτξοόμ 
 
1.3.1 Για ςημ αμχςέοχ πεοιγοατείρα διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ καθόπ και για ςη λήφη 

απϊταρηπ επί ςχμ διατϊοχμ ρςαδίχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ ιρυϋξσμ ςα ακϊλξσθα: 
 
Απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ (εμδεικςικά απαοιθμξϋμεμεπ πεοιπςόρειπ) ξι ποξρτξοέπ 
πξσ: 

 

 Έυξσμ πεοιέλθει ρςημ Σπηοερία απξκλειρςικά ρε έμςσπη μξοτή (υχοίπ μα έυει 
ποαγμαςξπξιηθεί καςάθερη ηλεκςοξμικήπ ποξρτξοάπ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ). Ρςημ πεοίπςχρη ασςή 
ξι ποξρτξοέπ δεμ απξρτοαγίζξμςαι, αλλά επιρςοέτξμςαι ρςξσπ απξρςξλείπ ςξσπ. 

 Ρςιπ ξπξίεπ δεμ ποξκϋπςει κε ρατήμεια η ποξρτεοϊμεμη ςιμή, είμαι αϊοιρςη ή αμεπίδεκςη 
εκςιμήρεχπ, πεοιέυει αςέλειεπ, ελλείφειπ, αράτειεπ ή ρτάλμαςα ετϊρξμ ασςά δεμ 
επιδέυξμςαι ρσμπλήοχρη ή διϊοθχρη ή δεμ έυξσμ απξκαςαρςαθεί καςά ςημ απξρατήμιρη 
ή ρσμπλήοχρή ςξσπ (μεςά απϊ ποoηγoϋμεvη γvχμoδϊςηρη ςηπ ΔΔΔ). 

 Οξσ εμταμίζξσμ ςιμέπ-ξικξμξμικά ρςξιυεία ρε ξπξιξδήπξςε ρημείξ ςηπ ςευμικήπ 
ποξρτξοάπ 

 Απξςελξϋμ αμςιποξρτξοά ή ςοξπξπξίηρη ςηπ ποξρτξοάπ ή ποϊςαρη πξσ καςά ςημ κοίρη 
ςηπ Δπιςοξπήπ ςξσ διαγχμιρμξϋ ενξμξιόμεςαι με αμςιποξρτξοά, θέςει ϊοξ 
αμαποξραομξγήπ 

 Απξςελξϋμ εμαλλακςική ποξρτξοά, είςε ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ, είςε ρςα επιμέοξσπ ςμήμαςα ςηπ 
ποξμήθειαπ ή είμαι σπϊ αίοερη 

 Δεμ έυξσμ ρσμςαυθεί και σπξβληθεί, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ παοξϋρα 
διακήοσνη 

 Για ξπξιξμδήπξςε άλλξ ςσυϊμ λϊγξ πξσ απξοοέει απϊ ςημ παοξϋρα διακήοσνη 
 

1.3.2 Για ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ λαμβάμεςαι σπϊφη απξκλειρςικά ςξ κοιςήοιξ 
καςακϋοχρηπ. Ζ καςακϋοχρη γίμεςαι ςελικά ρςξμ σπξφήτιξ πξσ ςξ πληοξί, εκ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ 
ςχμ ξπξίχμ ξι ποξρτξοέπ έυξσμ κοιθεί χπ απξδεκςέπ με βάρη ςιπ ςευμικέπ πεοιγοατέπ και ςξσπ 
ϊοξσπ ςηπ διακήοσνηπ. Ρε πεοίπςχρη ϋπαονηπ δσξ ή πεοιρρϊςεοχμ ιρϊςιμχμ ξικξμξμικόμ 
ποξρτξοόμ, ασςόμ δηλαδή πξσ έυξσμ ςημ ίδια ςιμή για ςημ επιλξγή αμαδϊυξσ διεμεογείςαι 
κλήοχρη ρςημ ξπξία παοίρςαςαι η ΔΔΔ μαζί με ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ. Ζ 
κλήοχρη μεςανϋ ιρϊςιμχμ ποξρτξοόμ διεμεογείςαι ρςημ πεοίπςχρη πξσ κοιςήοιξ αμάθερηπ είμαι η 
πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά μϊμξ βάρει ςιμήπ,(άοθοξ 90 παο.1 ςξσ 
Μ.4412/16). 

 
1.3.3 Ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ διαγχμιρμϊ, με μέοιμμα ςηπ Σπηοερίαπ πξσ διεμεογεί ςξ διαγχμιρμϊ, 
εμημεοόμξμςαι μέρχ ηλεκςοξμικξϋ μημϋμαςξπ με υοήρη ςξσ Ρσρςήμαςξπ, για ςημ έκδξρη 
απϊταρηπ απξδξυήπ ή απϊοοιφηπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ-αμακήοσνηπ ποξρχοιμόμ αμαδϊυχμ. Ζ 
ειδξπξίηρη ασςή ποαγμαςξπξιείςαι μεςά ςημ ηλεκςοξμική αμάοςηρη, ςηπ ρυεςικήπ απξτάρεχπ 
καθόπ και ςχμ ρυεςικόμ ποακςικόμ ςηπ ΔΔΔ, ρςξ Ρϋρςημα. Ιαςά ςημ ημεοξμημία ςηπ σπϊφη 
ειδξπξίηρηπ/αμακξίμχρηπ είμαι απξδεκςϊ ϊςι ξι ρσμμεςέυξμςεπ έυξσμ λάβει πλέξμ πλήοη γμόρη 
επί ςηπ απϊταρηπ/εχμ. Ωπ εκ ςξϋςξσ, η εμ λϊγχ ημεοξμημία απξςελεί και ςξ υοξμικϊ ρημείξ απϊ 
ςξ ξπξίξ σπξλξγίζεςαι η μϊμιμη ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςσυϊμ ποξδικαρςικόμ ποξρτσγόμ. 
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1.4 Αμακήοσνη ποξρχοιμξϋ Αμαδϊυξσ-ποξρκϊμιρη και άμξιγμα δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ 
μειξδϊςη  

 
Λεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, η αμαθέςξσρα αουή απξρςέλλει ρυεςική ηλεκςοξμική  
ποϊρκληρη μέρχ ςξσ ρσρςήμαςξπ ρςξμ ποξρτέοξμςα, ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη 
(«ποξρχοιμϊ αμάδξυξ»), και ςξμ καλεί μα σπξβάλει εμςϊπ ποξθερμίαπ 20 ημεοόμ   απϊ ςημ 
κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ  ειδξπξίηρηπ ρε ασςϊμ, ςα ποχςϊςσπα ή αμςίγοατα πξσ εκδίδξμςαι, 
ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ μ. 4250/2014 (Α΄ 74) ϊλχμ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ  πξσ 
πεοιγοάτξμςαι ρςημ παοάγοατξ 4.2 ςξσ μέοξσπ Β‟ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, χπ απξδεικςικά 
ρςξιυεία για ςη μη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 3  ςξσ ίδιξσ μέοξσπ ςηπ 
διακήοσνηπ, καθόπ και για ςημ πλήοχρη ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2 
ασςήπ. 
α εμ λϊγχ δικαιξλξγηςικά, σπξβάλλξμςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα («ποξρχοιμϊ αμάδξυξ»), 
ηλεκςοξμικά μέρχ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ρε μξοτή αουείχμ pdf και ποξρκξμίζξμςαι καςά πεοίπςχρη απϊ 
ασςϊμ εμςϊπ ςοιόμ (3) εογάριμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςξσπ. Όςαμ σπξγοάτξμςαι 
απϊ ςξμ ίδιξ τέοξσμ ηλεκςοξμική σπξγοατή. 
Λε ςημ παοαλαβή ςχμ χπ άμχ δικαιξλξγηςικόμ, ςξ ρϋρςημα εκδίδει επιβεβαίχρη ςηπ παοαλαβήπ ςξσπ 
και απξρςέλλει εμημεοχςικϊ ηλεκςοξμικϊ μήμσμα ρ‟ ασςϊμ ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η 
καςακϋοχρη. 
Αμ μεςά ςημ ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη και καςά ςξμ έλεγυξ ςχμ χπ άμχ δικαιξλξγηςικόμ διαπιρςχθεί 
ϊςι δεμ έυξσμ ποξρκξμιρθεί ή σπάουξσμ ελλείφειπ ρε ασςά πξσ σπξβλήθηκαμ, παοέυεςαι ποξθερμία 
ρςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ μα ςα ποξρκξμίρει ή μα ςα ρσμπληοόρει εμςϊπ πέμςε (5) ημεοόμ απϊ ςημ 
κξιμξπξίηρη ρυεςικήπ έγγοατηπ, μέρχ ςξσ Ρσρςήμαςξπ, ειδξπξίηρήπ ςξσ. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί 
αιςιξλξγημέμα μα παοαςείμει ςημ χπ άμχ ποξθερμία κας‟ αμόςαςξ ϊοιξ για δεκαπέμςε (15) επιπλέξμ 
ημέοεπ.  
Όρξι σπέβαλαμ παοαδεκςέπ ποξρτξοέπ λαμβάμξσμ γμόρη ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ πξσ 
καςαςέθηκαμ. 

Ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ, καςαπίπςει σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ η 
εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσ και η καςακϋοχρη γίμεςαι ρςξμ ποξρτέοξμςα πξσ σπέβαλε ςημ 
αμέρχπ επϊμεμη πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά, ςηοξσμέμηπ ςηπ 
αμχςέοχ διαδικαρίαπ, εάμ: 
i)  καςά ςξμ έλεγυξ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ διαπιρςχθεί ϊςι ςα ρςξιυεία πξσ 
δηλόθηκαμ με ςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ, είμαι φεσδή ή αμακοιβή, ή  
ii)  δεμ σπξβληθξϋμ ρςξ ποξκαθξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα ςα απαιςξϋμεμα ποχςϊςσπα ή 
αμςίγοατα ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ ή  
iii) απϊ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ποξρκξμίρθηκαμ μξμίμχπ και εμποξθέρμχπ, δεμ απξδεικμϋξμςαι 
ξι ϊοξι και ξι ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ  2.2  (κοιςήοια πξιξςικήπ 
επιλξγήπ) και 3 (λϊγξι απξκλειρμξϋ) ςξσ μέοξσπ Β‟ ςηπ παοξϋραπ,  

 
Ρε πεοίπςχρη έγκαιοηπ και ποξρήκξσραπ εμημέοχρηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ για  μεςαβξλέπ 
ρςιπ ποξωπξθέρειπ ςιπ ξπξίεπ ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ είυε δηλόρει ϊςι πληοξί με ςξ Δσοχπαψκϊ 
Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ, ξι ξπξίεπ επήλθαμ ή για ςιπ ξπξίεπ έλαβε γμόρη μεςά ςημ δήλχρη 
και μέυοι ςημ ημέοα ςηπ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ για ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ 
ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ (ξφιγεμείπ μεςαβξλέπ), δεμ καςαπίπςει σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ η 
εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσ .  
Αμ καμέμαπ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ δεμ σπξβάλλει αληθή ή ακοιβή δήλχρη ή δεμ ποξρκξμίρει 
έμα ή πεοιρρϊςεοα απϊ ςα απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά ή δεμ απξδείνει ϊςι πληοξί ςα κοιςήοια 
πξιξςικήπ επιλξγήπ, η διαδικαρία μαςαιόμεςαι.  
Ζ διαδικαρία ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ ξλξκληοόμεςαι με ςη ρϋμςανη ποακςικξϋ 
απϊ ςημ Δπιςοξπή ςξσ Διαγχμιρμξϋ και ςη διαβίβαρη ςξσ τακέλξσ ρςξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ 
ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ για ςη λήφη απϊταρηπ είςε για ςημ καςακϋοχρη ςηπ ρϋμβαρηπ είςε για 
ςη μαςαίχρη ςηπ διαδικαρίαπ είςε για ςημ κήοσνη ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ χπ εκπςόςξσ. α 
απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ και ςηπ ειρήγηρηπ ςηπ Δπιςοξπήπ 
επικσοόμξμςαι με ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ. 

 

1.5 Αμακξίμχρη Απξςελερμάςχμ Διαγχμιρμξϋ-Έμμξμα απξςελέρμαςα απϊταρηπ καςακϋοχρηπ 
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Λεςά ςημ έκδξρη ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ απϊ ςημ Αμαθέςξσρα αουή, ασςή κξιμξπξιείςαι μαζί με 
αμςίγοατξ ϊλχμ ςχμ ποακςικόμ ςηπ διαδικαρίαπ ελέγυξσ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, ρε κάθε 
ποξρτέοξμςα εκςϊπ απϊ ςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ μέρχ ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσπ ΔΡΖΔΖΡ. 
 
Ζ απϊταρη καςακϋοχρηπ δεμ παοάγει ςα έμμξμα απξςελέρμαςά ςηπ, ετϊρξμ η αμαθέςξσρα αουή δεμ 
ςημ κξιμξπξίηρε ρε ϊλξσπ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ. 
 
α έμμξμα απξςελέρμαςα ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ και ιδίχπ η ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ επέουξμςαι 
ετϊρξμ και ϊςαμ ρσμςοένξσμ ρχοεσςικά ςα ενήπ: 
α) άποακςη πάοξδξπ ςχμ ποξθερμιόμ άρκηρηπ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ ρςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ 
βξηθημάςχμ και μέρχμ ρςξ ρςάδιξ ςηπ ποξδικαρςικήπ και δικαρςικήπ ποξρςαρίαπ και απϊ ςιπ 
απξτάρειπ αμαρςξλόμ επί ασςόμ, 
β) ξλξκλήοχρη ςξσ ποξρσμβαςικξϋ ελέγυξσ απϊ ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 35 και 
36 ςξσ μ. 4129/2013, ετϊρξμ απαιςείςαι και 
γ) κξιμξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ ρςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ, ετϊρξμ ξ ςελεσςαίξπ σπξβάλει 
επικαιοξπξιημέμα ςα δικαιξλξγηςικά ςξσ άοθοξσ 80, έπειςα απϊ ρυεςική ποϊρκληρη. 

 
Ζ εμ λϊγχ απϊταρη αματέοει ςημ ποξθερμία για ςημ αμαρςξλή ςηπ ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ρϋμτχμα 
με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 3 πξσ ακξλξσθεί, πεοί ποξδικαρςικόμ ποξρτσγόμ. 

1.6 Ξλξκλήοχρη διαγχμιρμξϋ Σπξγοατή ρϋμβαρηπ (ρσμτχμηςικξϋ) 
 

Λεςά ςημ επέλεσρη ςχμ εμμϊμχμ απξςελερμάςχμ ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ, η αμαθέςξσρα αουή 
απξρςέλλει ειδική έγγοατη ποϊρκληρη ρςξμ αμάδξυξ μα ποξρέλθει για ςημ σπξγοατή ςξσ 
ρσμτχμηςικξϋ, εμςϊπ είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ασςήπ, σπξβάλλξμςαπ αουικόπ 
ηλεκςοξμικά, μέρχ μημϋμαςξπ δια ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ ρε μξοτή αουείξσ pdf, και ρςη 
ρσμέυεια εμςϊπ ςοιόμ (3) εογαρίμχμ ημεοόμ και ρε έμςσπη μξοτή (ποχςϊςσπξ),ςημ ποξβλεπϊμεμη 
απϊ ςημ παοξϋρα διακήοσνη εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ. 
 
Ζ σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ έυει απξδεικςικϊ υαοακςήοα. Δάμ ξ αμάδξυξπ δεμ ποξρέλθει μα 
σπξγοάφει ςξ ρσμτχμηςικϊ, μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι ρςημ ειδική ποϊκληρη, ή ποξρέλθει 
υχοίπ μα σπξβάλλει εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ, καςαπίπςει σπέο ςηπ 
αμαθέςξσραπ αουήπ η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσ και η καςακϋοχρη γίμεςαι ρςξμ ποξρτέοξμςα πξσ 
σπέβαλε ςημ αμέρχπ επϊμεμη πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά. Αμ καμέμαπ απϊ 
ςξσπ ποξρτέοξμςεπ δεμ ποξρέλθει για ςημ σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ, η διαδικαρία αμάθερηπ 
μαςαιόμεςαι, ρϋμτχμα με ςημ πεοίπςχρη δ ' ςηπ παοαγοάτξσ 2 ςξσ άοθοξσ 106 ςξσ Μ.4412/2016. 

 
 

2. ΙΠΘΡΖ ΑΟΞΔΚΔΡΛΑΩΜ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
 

Ρυεςικά με ςημ καςακϋοχρη ςχμ απξςελερμάςχμ διαγχμιρμξϋ η Δπιςοξπή Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ 
και Ανιξλϊγηρηπ Οοξρτξοόμ με αιςιξλξγημέμη γμχμξδϊςηρη, μπξοεί μα ποξςείμει: 
 

I. Λαςαίχρη είςε ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ είςε ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ 
δημϊριαπ ρϋμβαρηπ για ςξσπ λϊγξσπ πξσ αματέοξμςαι ρςιπ παο.1-2 ςξσ άοθοξσ 106 ςξσ 
Μ.4412/16 και ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 4 ςξσ εμ λϊγχ άοθοξσ. 

II. Ρε πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθξϋμ ρτάλμαςα ή παοαλείφειπ, ακϋοχρη μεοικόπ ςηπ 
διαδικαρίαπ ή αμάλξγη αμαμϊοτχρή ςηπ ή επαμάληφη απϊ ςξ ρημείξ πξσ εμτιλξυόοηρε ςξ 
ρτάλμα ή η παοάλειφη (παο.3 άοθοξσ 106 ςξσ Μ.4412/2016) 

III. η μαςαίχρη ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ και ςημ επαμάληφη ξπξιαρδήπξςε τάρηπ ςηπ 
διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ, με ςοξπξπξίηρη ή μη ςχμ ϊοχμ ςηπ ή ςημ ποξρτσγή ρςη διαδικαρία 
ςχμ άοθοχμ 29 ή 32, ετϊρξμ, ρςημ ςελεσςαία ασςή πεοίπςχρη, πληοξϋμςαι ξι ϊοξι και ξι 
ποξωπξθέρειπ ςχμ άοθοχμ ασςόμ (παο.5 άοθοξσ 106 ςξσ Μ.4412/2016). 
 

 

3. ΟΠΞΔΘΙΑΡΘΙΔΡ ΟΠΞΡΤΣΓΔΡ-ΟΠΞΡΩΠΘΜΖ ΔΘΙΑΡΘΙΖ ΟΠΞΡΑΡΘΑ 
 

Ιάθε εμδιατεοϊμεμξπ, ξ ξπξίξπ έυει ή είυε ρσμτέοξμ μα ςξσ αμαςεθεί η ρσγκεκοιμέμη ρϋμβαρη και  
έυει ή είυε σπξρςεί ή εμδέυεςαι μα σπξρςεί ζημία απϊ εκςελερςή ποάνη ή παοάλειφη ςηπ αμαθέςξσραπ  
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αουήπ καςά παοάβαρη ςηπ μξμξθερίαπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ή ςηπ ερχςεοικήπ μξμξθερίαπ, 
δικαιξϋςαι μα αρκήρει ποξδικαρςική ποξρτσγή εμόπιξμ ςηπ Αουήπ Δνέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ 
Οοξρτσγόμ (ΑΔΟΟ) καςά ςηπ ρυεςικήπ ποάνηπ ή παοάλειφηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, 
ποξρδιξοίζξμςαπ ειδικόπ ςιπ μξμικέπ και ποαγμαςικέπ αιςιάρειπ πξσ δικαιξλξγξϋμ ςξ αίςημά ςξσ. 
 Ρε πεοίπςχρη ποξρτσγήπ καςά ποάνηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ  η ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ 
ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ είμαι (α) δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ 
ποάνηπ ρςξμ εμδιατεοϊμεμξ ξικξμξμικϊ τξοέα αμ η ποάνη κξιμξπξιήθηκε με ηλεκςοξμικά μέρα ή 
ςηλεξμξιξςσπία ή (β) δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρε 
ασςϊμ αμ υοηριμξπξιήθηκαμ άλλα μέρα επικξιμχμίαπ, άλλχπ  γ) δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ πλήοη, 
ποαγμαςική ή ςεκμαιοϊμεμη, γμόρη ςηπ ποάνηπ πξσ βλάπςει ςα ρσμτέοξμςα ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ 
ξικξμξμικξϋ τξοέα.  
Ρε πεοίπςχρη παοάλειφηπ, η ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ είμαι 
δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ ρσμςέλερηπ ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ παοάλειφηπ . 
Διδικά για ςημ άρκηρη ποξρτσγήπ καςά ποξκήοσνηπ, η πλήοηπ γμόρη ασςήπ ςεκμαίοεςαι μεςά ςημ 
πάοξδξ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςη δημξρίεσρη ρςξ ΙΖΛΔΖΡ.  
Ζ ποξδικαρςική ποξρτσγή καςαςίθεςαι ηλεκςοξμικά  μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμία» ςξσ 
ΔΡΖΔΖΡ ρςξμ ηλεκςοξμικϊ ςϊπξ ςξσ διαγχμιρμξϋ, επιλέγξμςαπ καςά πεοίπςχρη ςημ έμδεινη 
«Οοξδικαρςική Οοξρτσγή» και επιρσμάπςξμςαπ ςξ ρυεςικϊ έγγοατξ ρε μξοτή ηλεκςοξμικξϋ αουείξσ 
Portable Document Format (PDF), ςξ ξπξίξ τέοει εγκεκοιμέμη ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή ή 
ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή με υοήρη εγκεκοιμέμχμ πιρςξπξιηςικόμ  
Για ςξ παοαδεκςϊ ςηπ άρκηρηπ ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ καςαςίθεςαι παοάβξλξ απϊ ςξμ 
ποξρτεϋγξμςα σπέο ςξσ Δημξρίξσ, καςά ςα ειδικά ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 363 ςξσ μ. 4412/2016 και ρςξ 
Ο.Δ. 39/2017 (ΤΔΙ 64 Α/ 4-05-2017)., ςξ ξπξίξ επιρςοέτεςαι ρςξμ ποξρτεϋγξμςα ρε πεοίπςχρη 
ξλικήπ ή μεοικήπ απξδξυήπ ςηπ ποξρτσγήπ ςξσ ή ρε πεοίπςχρη πξσ ποιμ ςημ έκδξρη ςηπ απϊταρηπ 
ςηπ ΑΔΟΟ επί ςηπ ποξρτσγήπ, η αμαθέςξσρα αουή αμακαλεί ςημ ποξρβαλλϊμεμη ποάνη ή ποξβαίμει 
ρςημ ξτειλϊμεμη εμέογεια.  
 
Ζ ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ και η άρκηρή ςηπ κχλϋξσμ ςη ρϋμαφη 
ςηπ ρϋμβαρηπ επί πξιμή ακσοϊςηςαπ, καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 364 ςξσ μ. 4412/2016. Ιαςά 
ςα λξιπά, η άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ δεμ κχλϋει ςημ ποϊξδξ ςηπ διαγχμιρςικήπ 
διαδικαρίαπ, εκςϊπ αμ ζηςηθξϋμ ποξρχοιμά μέςοα ποξρςαρίαπ καςά ςξ άοθοξ 366 ςξσ 
μ.4412/2016. 
 
Ξι αμαθέςξσρεπ αουέπ μέρχ ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ΔΡΖΔΖΡ: 
• κξιμξπξιξϋμ ςημ ποξρτσγή ρε κάθε εμδιατεοϊμεμξ ςοίςξ ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ πεο. α 
ςξσ ποόςξσ εδατίξσ ςηπ παο.1 ςξσ αο. 365 ςξσ μ. 4412/2016. 
• διαβιβάζξσμ ρςημ Αουή Δνέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ (ΑΔΟΟ) ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ πεο. β 
ςξσ ποόςξσ εδατίξσ ςηπ παο. 1 ςξσ αο. 365 ςξσ μ. 4412/2016. 
Ζ ΑΔΟΟ απξταίμεςαι αιςιξλξγημέμα επί ςηπ βαριμϊςηςαπ ςχμ ποξβαλλϊμεμχμ ποαγμαςικόμ και 
μξμικόμ ιρυσοιρμόμ ςηπ ποξρτσγήπ και ςχμ ιρυσοιρμόμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ και, ρε πεοίπςχρη 
παοέμβαρηπ, ςχμ ιρυσοιρμόμ ςξσ παοεμβαίμξμςξπ και δέυεςαι (εμ ϊλχ ή εμ μέοει) ή απξοοίπςει ςημ 
ποξρτσγή με απϊταρή ςηπ, η ξπξία εκδίδεςαι μέρα ρε απξκλειρςική ποξθερμία είκξρι (20) ημεοόμ 
απϊ ςημ ημέοα ενέςαρηπ ςηπ ποξρτσγήπ . 
Ξι υοήρςεπ - ξικξμξμικξί τξοείπ εμημεοόμξμςαι για ςημ απξδξυή ή ςημ απϊοοιφη ςηπ ποξρτσγήπ απϊ 
ςημ ΑΔΟΟ . 
Ζ άρκηρη ςηπ χπ άμχ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ απξςελεί ποξωπϊθερη για ςημ άρκηρη ςχμ έμδικχμ 
βξηθημάςχμ  ςηπ αίςηρηπ αμαρςξλήπ και ςηπ αίςηρηπ ακϋοχρηπ ςξσ άοθοξσ 372 ςξσ μ. 4412/2016 
καςά ςχμ εκςελερςόμ ποάνεχμ ή παοαλείφεχμ ςχμ αμαθεςξσρόμ αουόμ. 
 
Ζ αίςηρη αμαρςξλήπ καςαςίθεςαι ρςξ αομϊδιξ δικαρςήοιξ μέρα ρε ποξθερμία δέκα (10) ημεοόμ απϊ 
ςημ έκδξρη ςηπ απϊταρηπ επί ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ. Για ςημ άρκηρη ςηπ αιςήρεχπ αμαρςξλήπ 
καςαςίθεςαι παοάβξλξ, καςά ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 372 παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016. 
Ζ άρκηρη αίςηρηπ αμαρςξλήπ κχλϋει ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ, εκςϊπ εάμ με ςημ ποξρχοιμή διαςαγή ξ 
αομϊδιξπ δικαρςήπ απξταμθεί διατξοεςικά . 

 

 
4. ΡΣΛΒΑΡΖ 
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4.1  Ιαςάοςιρη-σπξγοατή ρϋμβαρηπ 
 

 Λεςά ςημ αμακξίμχρη ςηπ καςακϋοχρηπ, και με ςημ επιτϋλανη ϊρχμ ξοίζξμςαι ρςξ 
ποξηγξϋμεμξ άοθοξ, σπξγοάτεςαι απϊ ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη η ρϋμβαρη, ςξ κείμεμξ ςηπ ξπξίαπ 
επιρσμάπςεςαι ρςημ παοξϋρα διακήοσνη. Ζ Σπηοερία ρσμπληοόμει ρςξ κείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ ςα 
ρςξιυεία ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ ποξμηθεσςή, με ςημ ξπξία ρσμμεςείυε ασςϊπ ρςξμ διαγχμιρμϊ και η 
ξπξία έγιμε απξδεκςή με ςημ καςακϋοχρη ςξσ απξςελέρμαςξπ ςξσ διαγχμιρμξϋ ρ‟ ασςϊμ. Δεμ 
υχοεί διαποαγμάςεσρη ρςξ κείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ επιρσμάτθηκε ρςημ διακήοσνη ςξσ 
διαγχμιρμξϋ, ξϋςε καθ‟ ξιξμδήπξςε ςοϊπξ ςοξπξπξίηρη ή ρσμπλήοχρη ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ. 

 ξ κείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ καςιρυϋει κάθε άλλξσ κειμέμξσ ρςξ ξπξίξ ςξϋςξ ρςηοίζεςαι, ϊπχπ 
ποξρτξοά, διακήοσνη και απϊταρη καςακϋοχρηπ ή αμάθερηπ, εκςϊπ καςάδηλχμ ρταλμάςχμ ή 
παοαδοξμόμ. Δμδεικςικϊ κείμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ επιρσμάπςεςαι χπ παοάοςημα ρςη Διακήοσνη. Ιαςά 
ςημ σπξγοατή ςηπ Ρϋμβαρηπ, δε υχοεί ξπξιαδήπξςε διαποαγμάςεσρη, ξϋςε καθ‟ ξιξμδήπξςε ςοϊπξ 
ςοξπξπξίηρη ή ρσμπλήοχρη ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 Ξ Αμάδξυξπ ξοίζει Δκποϊρχπξ και ςξμ ενξσριξδξςεί με ειδικϊ πληοενξϋριξ μα σπξγοάφει ςη 
Ρϋμβαρη, μα ςξμ εκποξρχπεί έμαμςι ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ και μα εμεογεί κας‟ εμςξλή και για 
λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ για ϊλα ςα ζηςήμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη Ρϋμβαρη. Αλλαγή ποξρόπξσ 
ή διεϋθσμρηπ ςξσ Δκποξρόπξσ αματέοεςαι γοαπςά ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή και ιρυϋει μεςά απϊ ςη 
γοαπςή έγκοιρη ασςήπ. 
Ξ Δκποϊρχπξπ είμαι, μεςανϋ άλλχμ, ενξσριξδξςημέμξπ μα αμςιποξρχπεϋει ςημ εςαιοεία ρε ϊλα ςα 
θέμαςα πξσ ατξοξϋμ ςη Ρϋμβαρη και μα διεσθεςεί ξπξιαδήπξςε διατξοά ποξκϋπςει ή ρυεςίζεςαι με 
ςη Ρϋμβαρη, ρσμμεςέυξμςαπ, ϊπξςε και ϊπξσ κληθξϋμ, ρε ρσμαμςήρειπ με ςα αομϊδια για ςημ 
παοακξλξϋθηρη και ςξμ έλεγυξ ϊογαμα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

4.2  Δκςέλερη ρϋμβαρηπ 
 

Ιαςά ςημ εκςέλερη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ εταομϊζξμςαι:  ξι διαςάνειπ ςξσ Μ.4412/2016, ii) ξι ϊοξι ςηπ 
ρϋμβαρηπ και ρσμπληοχμαςικά ξ Αρςικϊπ Ιόδικαπ. Ιαςά ςημ εκςέλερη ςχμ ρσμβάρεχμ ξι αμάδξυξι 
ξικξμξμικξί τξοείπ ςηοξϋμ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ 
πεοιβαλλξμςικήπ, κξιμχμικξαρταλιρςικήπ και εογαςικήπ μξμξθερίαπ πξσ έυξσμ θερπιρςεί με ςξ δίκαιξ 
ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ πεοιβαλλξμςικξϋ, 
κξιμχμικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ. Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ σπξυοεόρεχμ ελέγυεςαι και βεβαιόμεςαι 
απϊ ςα ϊογαμα πξσ επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ και 
σπηοερίεπ πξσ εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςηπ εσθϋμηπ και ςηπ αομξδιϊςηςάπ ςξσπ. 

 
Ζ ρϋμβαρη θεχοείςαι ϊςι εκςελέρςηκε ϊςαμ:  

 

 Οαοαδϊθηκε ξλϊκληοη η πξρϊςηςα ςξσ κάθε ποξψϊμςξπ/ςξ ρϋμξλξ ςχμ σπηοεριόμ, ή εάμ 

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

Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ χπ αρήμαμςξ και ξι Αμάδξυξι παοείυαμ ϊλεπ ςιπ ποξβλεπϊμεμεπ 

σπηοερίεπ. 

 Δκδϊθηκαμ ςα ποχςϊκξλλα παοαλαβήπ µε ςα ξπξία πιρςξπξιείςαι η ξοιρςική πξρξςική και 

πξιξςική παοαλαβή ςχμ σλικόμ/σπηοεριόμ.  

 Έγιμε η απξπληοχμή ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ, ατξϋ ποξηγξσμένχπ επιβλήθηκαμ ςσυϊν 

κσοόσειπ ή εκπςόσειπ.  

 Δκπληοχθήκαμ και ξι ςσυϊν λξιπές ρσμβαςικές σπξυοεόσειπ και απϊ ςα δϋο ρσμβαλλϊμεμα 

μέρη και απξδερμεϋθηκαμ ξι ρυεςικές εγγσήσειπ καςά ςα ποξβλεπϊμεμα απϊ ςη ρϋμβαρη. 

4.3  Οαοαλαβή-ςοϊπξπ παοακξλξϋθηρηπ-σλξπξίηρηπ ρϋμβαρηπ  
 

 
H παοαλαβή ςχμ σλικόμ γίμεςαι απϊ επιςοξπέπ, ποχςξβάθμιεπ ή και δεσςεοξβάθμιεπ, πξσ ρσγκοξςξϋμςαι 
ρϋμτχμα με ςημ παο. 11 δε. β ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ Μ.4412/16   ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 208 
ςξσ χπ άμχ μϊμξσ και ςξ Οαοάοςημα 1 ςηπ παοξϋραπ (ρυέδιξ ρϋμβαρηπ).  
 
Ξ Αμάδξυξπ έυει σπξυοέσρη μα λαμβάμει σπϊφη ςξσ ςσυϊμ παοαςηοήρειπ ςηπ Δπιςοξπήπ επί ςηπ 
ποξμήθειαπ ςχμ σλικόμ και ςηπ παοξυήπ σπηοεριόμ. Ιάθε ελάςςχμα ή παοάλειφη πξσ γμχρςξπξιείςαι 
ρςξμ Αμάδξυξ ποέπει μα επαμξοθόλεςαι απϊ ασςϊμ, μέρα ρε εϋλξγη ποξθερμία.  
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4.4 οξπξπξίηρη ρϋμβαρηπ 
 

Ζ ρϋμβαρη μπξοεί μα ςοξπξπξιείςαι καςά ςη διάοκειά ςηπ, υχοίπ μα απαιςείςαι μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ 

ρϋμβαρηπ, μϊμξ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ μ. 4412/2016 και καςϊπιμ 

γμχμξδϊςηρηπ ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ. Ζ ςοξπξπξίηρη, θα απαιςεί ςη ρσμαίμερη και ςχμ δσξ 

αμςιρσμβαλλξμέμχμ και θα γίμεςαι εγγοάτχπ. 

 

 

5. ΙΖΠΣΝΖ ΑΜΑΔΞΥΞΣ ΩΡ ΔΙΟΩΞΣ-ΙΣΠΩΡΔΘΡ-ΟΞΘΜΘΙΔΡ ΠΖΠΔΡ 
 
 

I. Ξ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικά έκπςχςξπ  απϊ ςη ρϋμβαρη και απϊ κάθε δικαίχμα πξσ 
απξοοέει απϊ ασςήμ, με απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ 
ξογάμξσ 

α) ρςημ πεοίπςχρη ςηπ παοαγοάτξσ 5 ςξσ άοθοξσ 105 ςξσ Μ.4412/16,δηλαδή αμ δεμ ποξρέλθει μα 
σπξγοάφει ςη ρϋμβαρη μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ έυει ξοιρςεί 

 β) ρε πεοίπςχρη δημϊριαπ ρϋμβαρηπ ποξμηθειόμ, ετϊρξμ δε τϊοςχρε, παοέδχρε ή αμςικαςέρςηρε ςα 
ρσμβαςικά σλικά ή δεμ επιρκεϋαρε ή ρσμςήοηρε ασςά μέρα ρςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ ή ρςξμ υοϊμξ παοάςαρηπ 
πξσ ςξσ δϊθηκε, ρϋμτχμα με ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 206 ςξσ ιδίξσ Μϊμξσ 

γ) ρςημ πεοίπςχρη δημϊριαπ ρϋμβαρηπ σπηοεριόμ: αα) αμ δεμ εκπληοόρει ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ 
ή δεμ ρσμμξοτχθεί με ςιπ γοαπςέπ εμςξλέπ ςηπ σπηοερίαπ, πξσ είμαι ρϋμτχμεπ με ςημ ρϋμβαρη ή ςιπ 
κείμεμεπ διαςάνειπ και ββ) αμ σπεοέβη σπαίςια ςη ρσμξλική ποξθερμία εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 
λαμβαμξμέμχμ σπϊφη ςχμ παοαςάρεχμ. 

Ρςημ ςελεσςαία ασςή πεοίπςχρη σπϊκειςαι ρε κσοόρειπ, ρϋμτχμα με ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 220 ςξσ 
Μ.4412/2016 και η αμαθέςξσρα αουή κξιμξπξιεί ρςξμ αμάδξυξ ειδική ϊυληρη, η ξπξία μμημξμεϋει ςιπ 
διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 203 ςξσ Μ.4412/16 και πεοιλαμβάμει ρσγκεκοιμέμη πεοιγοατή ςχμ εμεογειόμ ρςιπ 
ξπξίεπ ξτείλει μα ποξβεί ξ αμάδξυξπ θέςξμςαπ ποξθερμία για ςη ρσμμϊοτχρή ςξσ. 

 
Δεμ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ ϊςαμ: 
α) ςα είδη-σπηοερίεπ δεμ τξοςχθξϋμ ή παοαδξθξϋμ/παοαρυεθξϋμ ή αμςικαςαρςαθξϋμ με εσθϋμη ςξσ τξοέα 
πξσ εκςελεί ςη ρϋμβαρη. 
β) ρσμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ 
Ξ Αμάδξυξπ πξσ επικαλείςαι αμχςέοα βία σπξυοεξϋςαι, μέρα ρε είκξρι (20) ημέοεπ απϊ ςϊςε πξσ ρσμέβηραμ 
ςα πεοιρςαςικά πξσ ρσμιρςξϋμ ςημ αμχςέοα βία, μα αματέοει εγγοάτχπ ασςά και μα ποξρκξμίρει ρςημ 
αμαθέςξσρα αουή ςα απαοαίςηςα απξδεικςικά ρςξιυεία. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη, δεμ έυει δικαίχμα μα 
επικαλερςεί λϊγξσπ αμχςέοαπ βίαπ και ςα μϊμιμα δικαιόμαςα ςξσ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ασςή.  
 
Ρςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςη ρϋμβαρη, επιβάλλξμςαι, με απϊταρη ςξσ 
απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ, ςξ ξπξίξ σπξυοεχςικά καλεί ςξμ 
αμάδξυξ ποξπ παοξυή ενηγήρεχμ, ξι παοακάςχ κσοόρειπ: 

ξλική καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ,  
 
 

II. Αμ ςα είδη τξοςχθξϋμ - παοαδξθξϋμ ή αμςικαςαρςαθξϋμ μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ και 
μέυοι λήνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ υξοηγήθηκε, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 206 ςξσ Μ.4412/16, 
επιβάλλεςαι ποϊρςιμξ 5% επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

ξ παοαπάμχ ποϊρςιμξ σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςχμ εκποϊθερμα παοαδξθέμςχμ ειδόμ, 
υχοίπ ΤΟΑ. Δάμ ςα είδη πξσ παοαδϊθηκαμ εκποϊθερμα επηοεάζξσμ ςη υοηριμξπξίηρη ςχμ ειδόμ πξσ 
παοαδϊθηκαμ εμποϊθερμα, ςξ ποϊρςιμξ σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ ρσμξλικήπ πξρϊςηςαπ 
ασςόμ. 
 
Ιαςά ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ ςηπ καθσρςέοηρηπ για τϊοςχρη- παοάδξρη ή 
αμςικαςάρςαρη ςχμ ειδόμ, με απϊταρη ςξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ 
αομξδίξσ ξογάμξσ, δεμ λαμβάμεςαι σπϊφη ξ υοϊμξπ πξσ παοήλθε πέοαμ ςξσ εϋλξγξσ, καςά ςα διάτξοα 
ρςάδια ςχμ διαδικαριόμ, για ςξ ξπξίξ δεμ εσθϋμεςαι ξ αμάδξυξπ και παοαςείμεςαι, αμςίρςξιυα, ξ υοϊμξπ 
τϊοςχρηπ - παοάδξρηπ. 
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III. Αμ ξι σπηοερίεπ παοαρυεθξϋμ απϊ σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ μεςά ςη λήνη ςηπ διάοκειαπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ, και μέυοι λήνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ υξοηγήθηκε είμαι δσμαςϊμ μα 
επιβάλλξμςαι ειπ βάοξπ ςξσ πξιμικέπ οήςοεπ, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. 

 
 Ξι πξιμικέπ οήςοεπ σπξλξγίζξμςαι χπ ενήπ: 
α) για καθσρςέοηρη πξσ πεοιξοίζεςαι ρε υοξμικϊ διάρςημα πξσ δεμ σπεοβαίμει ςξ 50% ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ 
ρσμξλικήπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ ή ρε πεοίπςχρη ςμημαςικόμ/εμδιαμέρχμ ποξθερμιόμ ςηπ αμςίρςξιυηπ 
ποξθερμίαπ, επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα 2,5% επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ υχοίπ ΤΟΑ ςχμ σπηοεριόμ πξσ 
παοαρυέθηκαμ εκποϊθερμα, 
β) για καθσρςέοηρη πξσ σπεοβαίμει то 50% επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα 5% υχοίπ ΤΟΑ επί ςηπ ρσμβαςικήπ 
ανίαπ ςχμ σπηοεριόμ πξσ παοαρυέθηκαμ εκποϊθερμα, 
ξ πξρϊ ςχμ πξιμικόμ οηςοόμ αταιοείςαι/ρσμφητίζεςαι απϊ/με ςημ αμξιβή ςξσ αμαδϊυξσ. 
Ζ επιβξλή πξιμικόμ οηςοόμ δεμ ρςεοεί απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ςξ δικαίχμα μα κηοϋνει ςξμ  αμάδξυξ 
έκπςχςξ. 
IV. α ποϊρςιμα, ξι καςαλξγιρμξί και κάθε άλλη απαίςηρη ςξσ Δημξρίξσ ή ςχμ τξοέχμ καςά ςξσ 

Οοξμηθεσςή θα κοαςξϋμςαι απϊ ςξ λξγαοιαρμϊ ςξσ Οοξμηθεσςή ρςξ τξοέα, θα βεβαιξϋμςαι χπ 
Δημϊριξ έρξδξ και θα ειρποάςςξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ πεοί Δημξρίχμ Δρϊδχμ. Ρε 
πεοίπςχρη Έμχρηπ Οοξρόπχμ ςξ ποϊρςιμξ επιβάλλεςαι αμαλξγικά ρε ϊλα ςα μέλη ςηπ Έμχρηπ. 

 
V. Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μπξοεί καςά ςχμ απξτάρεχμ πξσ επιβάλλξσμ ρε βάοξπ ςξσ κσοόρειπ δσμάμει 

ςχμ άοθοχμ 203, 206, 207, 213, 218 και 220 μα σπξβάλει ποξρτσγή για λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ και 
ξσρίαπ εμόπιξμ ςξσ τξοέα πξσ εκςελεί ςη ρϋμβαρη, μέρα ρε αμαςοεπςική ποξθερμία ςοιάμςα (30) 
ημεοόμ, απϊ ςημ ημεοξμημία πξσ έλαβε γμόρη ςηπ ρυεςικήπ απϊταρηπ. Δπί ςηπ ποξρτσγήπ, 
απξταρίζει ςξ αομϊδιξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ρσλλξγικξϋ 
ξογάμξσ. Ζ εμ λϊγχ απϊταρη δεμ επιδέυεςαι ποξρβξλή με άλλη ξπξιαρδήπξςε τϋρεχπ διξικηςική 
ποξρτσγή. 

 

 

6. ΚΣΡΖ  – ΙΑΑΓΓΔΚΘΑ-ΔΘΑΙΞΟΖ ΡΣΛΒΑΡΖΡ  

6.1 Δικαίχμα μξμξμεοξϋπ λϋρηπ ρϋμβαρηπ (Άοθοξ 133 Μ.4412/2016) 
 

Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί, σπϊ ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ ξοίζξσμ ξι κείμεμεπ διαςάνειπ, μα 

καςαγγέλλει μια δημϊρια ρϋμβαρη καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςηπ, ετϊρξμ: 

 η ρϋμβαρη έυει σπξρςεί ξσριόδη ςοξπξπξίηρη, πξσ θα απαιςξϋρε μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ 
ρϋμβαρηπ δσμάμει ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ Μ.4412/2016, 

 ξ αμάδξυξπ, καςά ςξ υοϊμξ ςηπ αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςελξϋρε ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ 
πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 1 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ Μ. 4412/2016 και, χπ εκ ςξϋςξσ, θα 
έποεπε μα έυει απξκλειρςεί απϊ ςη διαδικαρία ςηπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, 

 η ρϋμβαρη δεμ έποεπε μα αμαςεθεί ρςξμ αμάδξυξ λϊγχ ρξβαοήπ παοαβίαρηπ ςχμ 
σπξυοεόρεχμ πξσ σπέυει απϊ ςιπ Ρσμθήκεπ και ςημ Ξδηγία 2014/24/ΔΔ, η ξπξία έυει 
αμαγμχοιρςεί με απϊταρη ςξσ Δικαρςηοίξσ ςηπ Έμχρηπ ρςξ πλαίριξ διαδικαρίαπ δσμάμει ςξσ 
άοθοξσ 258 ςηπ ΡΚΔΔ (Ρσμθήκη για ςη λειςξσογία ςηπ Δ.Δ.). 

6.2 Ιαςαγγελία-διακξπή εκςέλερηπ ρϋμβαρηπ 
 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή, έυει δικαίχμα, μεςά απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ,  μα καςαγγείλει 
ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη αζημίχπ γι΄ασςήμ εάμ ξ Αμάδξυξπ: 
 

 Ιηοσυθεί 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. 

 Δεμ σλξπξιεί ςημ ποξμήθεια με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοίζεςαι ρςη Ρϋμβαρη, παοά ςιπ ποξπ ςξϋςξ 
επαμειλημμέμεπ ξυλήρειπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

 Δκυχοεί ςη Ρϋμβαρη ή αμαθέςει εογαρίεπ σπεογξλαβικά υχοίπ ςημ άδεια ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

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

 Δπίρηπ η Αμαθέςξσρα Αουή, έυει δικαίχμα μα καςαγγείλει ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη αζημίχπ γι΄ασςήμ, 
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υχοίπ ςημ ςήοηρη ξπξιαρδήπξςε ποξθερμίαπ με γοαπςή ειδξπξίηρη ρε πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία ξ 
Αμάδξυξπ παοαβεί ξπξιξμδήπξςε ϊοξ ςηπ παοξϋραπ θεχοξσμέμχμ ϊλχμ χπ ξσριχδόμ και δεμ 
απξκαςαρςήρει ςημ παοάβαρη ασςή εμςϊπ δέκα (10) εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςη ρυεςική έγγοατη 
ειδξπξίηρή ςξσ απϊ ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. α απξςελέρμαςα ςηπ 
καςαγγελίαπ επέουξμςαι απϊ ςημ πεοιέλεσρη ρςξμ Οοξμηθεσςή ςηπ εκ μέοξσπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ 
καςαγγελίαπ. Ιας‟ εναίοερη, η Αμαθέςξσρα Αουή δϋμαςαι, κας‟ εμάρκηρη διακοιςικήπ ςηπ εσυέοειαπ, 
για ϊρεπ απϊ ςιπ πεοιπςόρειπ καςαγγελίαπ είμαι ασςϊ δσμαςϊ, μα ςάνει εϋλξγη (κας‟ ασςήμ) ποξθερμία 
θεοαπείαπ ςηπ παοαβάρεχπ, ξπϊςε ςα απξςελέρμαςα ςηπ καςαγγελίαπ επέουξμςαι ασςϊμαςα με ςημ 
πάοξδξ ςηπ ςαυθείραπ ποξθερμίαπ, εκςϊπ εάμ η Αμαθέςξσρα Αουή γμχρςξπξιήρει εγγοάτχπ ποξπ ςξμ 
Αμάδξυξ ϊςι θεχοεί ςημ παοάβαρη θεοαπεσθείρα. ξ ρσμςξμϊςεοξ δσμαςϊ μεςά ςημ καςαγγελία ςηπ 
Ρϋμβαρηπ, η Αμαθέςξσρα Αουή βεβαιόμει ςημ ανία ςξσ παοαρυεθέμςξπ μέοξσπ ςηπ ποξμήθειαπ, καθόπ 
και κάθε ξτειλή έμαμςι ςξσ Οοξμηθεσςή καςά ςημ ημεοξμημία καςαγγελίαπ. Ζ Αμαθέςξσρα Αουή 
αμαρςέλλει ςημ καςαβξλή ξπξιξσδήπξςε πξρξϋ πληοχςέξσ ρϋμτχμα με ςημ Ρϋμβαρη ποξπ ςξμ 
Οοξμηθεσςή μέυοιπ εκκαθαοίρεχπ ςχμ μεςανϋ ςξσπ σπξυοεόρεχμ και ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ 
καςαπίπςξσμ.  

 Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ μπξοεί μα διακϊφει ςη ρσματθείρα ρϋμβαρη, ποιμ 
απϊ ςη λήνη ςηπ, υχοίπ μα απαιςείςαι η καςαβξλή απξζημίχρηπ ρςξμ Αμάδξυξ, ετϊρξμ ποξκϋπςξσμ 
λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ ή εάμ εναρταλίρει ςιπ ποξωπξθέρειπ κάλσφηπ ςχμ αμαγκόμ ςηπ (απϊ άλλξμ 
δημϊριξ τξοέα ή δχοεέπ). Οοξπ ςξϋςξ θα ειδξπξιήρει ςξμ Αμάδξυξ δεκαπέμςε ημέοεπ μχοίςεοα. 
Δϋμαςαι, επίρηπ, μα μημ εναμςλήρει ςξ ρϋμξλξ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςηπ ποξμήθειαπ ετ‟ ϊρξμ κοίμει 
κάςι ςέςξιξ ρκϊπιμξ. 

 Ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρή ςξσ έμαμςι ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. ρε πεοίπςχρη καςαογήρεχπ 
Σπηοεριόμ ή σπαγχγήπ ςξσπ ρε άλλξ τξοέα εκςϊπ ασςήπ ή αμ για ξπξιαδήπξςε άλλξ λϊγξ εκλείφει 
ξλικόπ ή μεοικόπ η αμάγκη ποξμήθειαπ ειδόμ πξσ ατξοά η παοξϋρα Διακήοσνη. Ρςη πεοίπςχρη ασςή 
η εκςέλερη ςχμ ποξμηθειόμ για ςιπ ρσγκεκοιμέμεπ Σπηοερίεπ διακϊπςεςαι με απϊταρη ςηπ 
Αμαθέςξσραπ αουήπ. Δπιπλέξμ ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρη ςξσ ρε πεοίπςχρη 
ποξρχοιμήπ διακξπήπ λειςξσογίαπ Σπηοεριόμ για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ. 
 

 

7. ΞΠΞΘ ΟΚΖΠΩΛΖΡ 
 

Ζ πληοχμή ςηπ ανίαπ ςχμ ειδόμ ρςξμ Οοξμηθεσςή θα γίμεςαι ρςξ ρσμξλικϊ ϋφξπ ςηπ  ανίαπ 
παοαδιδξμέμχμ ειδόμ-σπηοεριόμ μεςά ςημ ξοιρςική, πξιξςική και πξρξςική παοαλαβή ςξσπ απϊ ςημ 
αομϊδια Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ-Οαοακξλξϋθηρηπ Ρϋμβαρηπ κάθε Σπηοερίαπ, με υοημαςικϊ έμςαλμα 
πξσ θα εκδίδεςαι ρςξ ϊμξμα ςξσ Δικαιξϋυξσ. α απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά για ςημ πληοχμή ςξσ 
Οοξμηθεσςή είμαι ςα ποξβλεπϊμεμα απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 200 παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016, και 
ιδίχπ: 

 

α) ιμξλϊγια (Οόληρηπ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ) ηα ξπξία θα καςαςίθεμςαι ρςημ αομϊδια 

Σπηοερία με μέοιμμα ςξσ Αμαδϊυξσ)  

β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ, και,  

γ) Οοχςϊκξλλα ξοιρςικήπ πξιξςικήπ και πξρξςικήπ παοαλαβήπ ειδόμ και σπηοεριόμ . 

δ) Απϊδεινη ενϊτληρηπ ςχμ δημξριεϋρεχμ (για ςξσπ Μξμξϋπ για ςξσπ ξπξίξσπ έυει εκδξθεί 

καςακσοχςική απϊταρη. 

 

καθόπ και κάθε άλλξ ρυεςικϊ δικαιξλξγηςικϊ πξσ ςσυϊμ ήθελε ζηςηθεί απϊ ςημ  αομϊδιεπ σπηοερίεπ 
εκκαθάοιρηπ πληοχμήπ ςηπ  Δ/μρη Ξικξμξμικξϋ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. 

Ρημειόμεςαι ϊςι η ενϊτληρη ςχμ ςιμξλξγίχμ θα γίμεςαι μέρχ ξικείχμ μημάςχμ ςηπ Δ/μρηπ 
Ξικξμξμικξϋ ΑΔΛΗ, με ςη διαδικαρία πληοχμήπ ςξσ Δημϊριξσ Κξγιρςικξϋ. 
Ρςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ ανίαπ ςχμ ειδόμ και σπηοεριόμ, γίμεςαι παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 4% 
και 8% αμςίρςξιυα, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Άοθοξσ 24 ςξσ Μ. 2198/94 (ΤΔΙ Α‟ 43/ 1994), και 
βαοϋμει ςξμ Αμάδξυξ. Ρημειόμεςαι ϊςι η αμχςέοχ παοακοάςηρη ατξοά ποξκαςαβξλή τϊοξσ 
ειρξδήμαςξπ και ρσμφητίζεςαι καςά ςημ εςήρια τξοξλξγική δήλχρη ςξσ Οοξμηθεσςή. 
 
Ξ Τ.Ο.Α. βαοϋμει ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. 
 
Toμ Αμάδξυξ βαοϋμξσμ ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ, χπ και κάθε άλλη επιβάοσμρη, ρϋμτχμα με ςημ 
κείμεμη μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., για ςημ παοάδξρη ςχμ ειδόμ/σπηοεριόμ ρςξμ 
ςϊπξ και με ςξμ ςοϊπξ πξσ ποξβλέπεςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. Θδίχπ βαοϋμεςαι με ςιπ 
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ακϊλξσθεπ κοαςήρειπ : 
 0,06% σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ, (παο. 7 ςξσ άοθο 375 Μ. 4412/16) 
η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ, ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε 
ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ 
 
0,06% σπέο ςηπ Αουήπ Δνέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ,( Α.Δ.Ο.Ο.) (παο. 3 άοθοξ 350 ςξσ 
Μ.4412/16, ΙΣΑ 1191/2017 (ΤΔΙ Β΄ 969) επί ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και 
κοαςήρεχμ και αμεναοςήςχπ πξρξϋ και πηγήπ ποξέλεσρηπ κάθε αουικήπ, ςοξπξπξιηςικήπ ή 
ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ.  
 
Ξι χπ άμχ κοαςήρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςέλξπ υαοςξρήμξσ 3% και ρςημ 
επ‟ασςξϋ ειρτξοά σπέο ΞΓΑ 20%. 
Ρε πεοίπςχρη πξσ γίμει ςοξπξπξίηρη ςχμ παοαπάμχ κοαςήρεχμ, ξ αμάδξυξπ επιβαοϋμεςαι ρϋμτχμα 
με ςιπ μέεπ διαςάνειπ. 
Δπίρηπ, επιβαοϋμεςαι με κάθε άλλη εμ ιρυϋ κοάςηρη καςά ςημ εκκαθάοιρη ςχμ ςιμξλξγίχμ. 

 
 

8. ΔΘΔΘΙΔΡ ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ ΟΠΞΛΖΗΔΣΖ   
 

 Ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ μα ακξλξσθεί πιρςά ςιπ ξδηγίεπ 
και ςιπ σπξδείνειπ ςχμ Σπηοεριόμ και μα παοέυει ρςιπ Σπηοερίεπ ξπξιερδήπξςε αματξοέπ και 
πληοξτξοίεπ ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικά με ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 Αμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ καςαρςεί σπϊςοξπξπ με ςημ ποξμήθεια ακαςάλληλξσ αμςαλλακςικξϋ, 
κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ, με ϊλεπ ςιπ μϊμιμεπ ρσμέπειεπ. 

 Ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρή ςξσ έμαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – 
Ηοάκηπ, ρε πεοίπςχρη καςαογήρεχπ Σπηοεριόμ ή σπαγχγή ςξσπ ρε άλλξ τξοέα εκςϊπ ςηπ 
Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, ή αμ για ξπξιαδήπξςε άλλξ λϊγξ εκλείφει ξλικόπ 
ή μεοικόπ η αμάγκη ποξμήθειαπ ειδόμ-σπηοεριόμ πξσ ατξοά η παοξϋρα διακήοσνη, ξπϊςε ρςημ 
πεοίπςχρη ασςή η εκςέλερη ςχμ ποξμηθειόμ για ςιπ ρσγκεκοιμέλεπ Σπηοερίεπ διακϊπςεςαι με 
απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Δπιπλέξμ, ξ αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρη ςξσ ρε 
πεοίπςχρη ποξρχοιμήπ διακξπήπ λειςξσογίαπ Σπηοεριόμ για ξπξιξδήπξςε λϊγξ. 

 Πηςά ρσμτχμείςαι μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ και ςξσ Οοξμηθεσςή ϊςι – ρε κάθε πεοίπςχρη ξ 
Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει πλήοχπ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, λϊγχ σπαίςιαπ και 
απξδεδειγμέμηπ ρσμπεοιτξοάπ ςηπ πξσ ρσμδέεςαι αιςιχδόπ με ποξκληθείρα ζημία ή παοάβαρη 
ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ. 

 Ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ ποέπει μα ενεςάρξσμ ςα ξυήμαςα ςηπ Α.Δ.Λ.Η και μα 
ρυημαςίρξσμ πλήοη εικϊμα για ασςά και για ςιπ αμάγκεπ ςηπ σπηοερίαπ. Ξι εμδιατεοϊμεμξι είμαι 
απξκλειρςικά σπεϋθσμξι για ςημ ξοθή ρϋμςανη ςχμ ποξρτξοόμ ςξσπ βαριζϊμεμξι ρε ρςξιυεία πξσ θα 
ρσλλένξσμ καςά ςημ ασςξφία πξσ θα ποαγμαςξπξιήρξσμ. 

 Ξι Αμάδξυξι θα δέυξμςαι ςξμ έλεγυξ ρςξ ρσμεογείξ ςξσπ απϊ ςημ Δπιςοξπή η ξπξία θα ξοίζεςαι απϊ 
ςημ σπηοερία ϊπξςε ασςή θεχοεί ϊςι είμαι αμαγκαίξπ ξ έλεγυξπ, υχοίπ ποξηγξϋμεμη εμημέοχρη 
ςξσπ. Δπιπλέξμ, ξι μειξδϊςεπ δεμ θα εμεογξϋμ ασςξβξϋλχπ ρςημ απξρσμαομξλϊγηρη ςχμ ποξπ 
επιρκεσή μεοόμ, ρςημ διάγμχρη βλαβόμ, ρςημ απξνήλχρη αμςαλλακςικόμ, ρςη λήφη απϊταρηπ για 
ςημ επιρκεσή, ρςημ εταομξγή μέχμ αμςαλλακςικόμ, ρςημ επαμαρσμαομξλϊγηρη ςχμ ποξπ επιρκεσή 
μεοόμ και γεμικά ρςημ επιρκεσή υχοίπ ρε κάθε πεοίπςχρη ςη ρϋμτχμη γμόμη ςηπ Σπηοερίαπ. 

 α αμςαλλακςικά και ξι εογαρίεπ επιρκεσήπ και ρσμςήοηρηπ θα είμαι αοίρςηπ πξιϊςηςαπ. 

 Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι μα αμαλαμβάμει αδαπάμχπ ςη μεςατξοά ςξσ ξυήμαςξπ ρςξ 
ρσμεογείξ ςξσ εάμ ασςϊ ακιμηςξπξιηθεί λϊγχ βλάβηπ ξπξιαδήπξςε υοξμική ρςιγμή. 

 Δάμ κάπξιξπ απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ ςηπ παοξϋρηπ πάφει μα ικαμξπξιείςαι απϊ ςξσπ 
Αμαδϊυξσπ καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ, η Α.Δ.Λ.Η. δϋμαςαι μα ςξμ κηοϋνει έκπςχςξ. 

 
 

9.  ΔΙΥΩΠΖΡΔΘΡ – ΛΔΑΒΘΒΑΡΔΘΡ 
 

Ξ Αμάδξυξπ δε δικαιξϋςαι μα μεςαβιβάρει ή μα εκυχοήρει ςη Ρϋμβαρη ή μέοξπ ασςήπ, υχοίπ ςημ 
έγκοιρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, κας‟εναίοερη ξ Αμάδξυξπ μπξοεί μα εκυχοήρει ρε ςοάπεζα ςηπ 
επιλξγήπ ςξσ, ρσμξλικά ή εμ μέοει ςιπ απαιςήρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη, για ςημ 
εκυόοηρη θα ποέπει μα σπάονει ποξηγξσμέμχπ έγγοατη ειδξπξίηρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ.   
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10.  ΔΘΙΑΘΩΛΑΑ ΑΜΑΔΞΥΞΣ - ΔΩΡΘΔΘΙΘΑ 
 

Ζ παοξϋρα Ρϋμβαρη διέπεςαι απϊ ςημ Δλλημική και Ιξιμξςική Μξμξθερία και κάθε διατξοά πξσ θα 
ποξκϋφει μεςανϋ ςχμ Σπηοεριόμ και ςξσ Αμαδϊυξσ, η ξπξία θα ατξοά ςημ εκςέλερη, ςημ εταομξγή ή 
γεμικά ςιπ ρυέρειπ πξσ δημιξσογξϋμςαι απϊ ασςή, θα λσθεί απϊ ςα αομϊδια δικαρςήοια. Δίμαι 
ασςξμϊηςξ ϊςι ποιμ απϊ ξπξιαδήπξςε ποξρτσγή ρςα δικαρςήοια, ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη θα 
καςαβάλλξσμ κάθε ποξρπάθεια για τιλική διεσθέςηρη ςχμ διατξοόμ πξσ εμδευϊμεμα μα αματϋξμςαι 
μεςανϋ ςξσπ.  
Ζ Απξκ.Διξικ.Λακ-Ηοάκηπ δεμ αμαλαμβάμει καμία σπξυοέχρη για ςσυϊμ μέςοα πξσ θα λητθξϋμ απϊ 
ξπξιαδήπξςε αουή και ασνήρειπ ςχμ κάθε τϋρεχπ δαπαμόμ, τϊοχμ, ςελόμ κ.λπ. 
Δκςϊπ απϊ ςξσπ παοαπάμχ ϊοξσπ, ιρυϋξσμ και ξι ρυεςικέπ διαςάνειπ πεοί κοαςικόμ ποξμηθειόμ, ξι 
εκάρςξςε διεσκοιμιρςικέπ ρυεςικέπ ξδηγίεπ ςξσ Σπ. Αμάπςσνηπ, καθόπ και ξι ρυεςικέπ ξδηγίεπ ςηπ 
Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. 





  

 
εϋυξπ Διακήοσνηπ  για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ–ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. 

πεοιϊδξσ 2019-2020 
 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΔΠΞΡ Δ – ΟΑΠΑΠΖΛΑΑ 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Α’- 

ΡΥΔΔΘΞ ΡΣΛΒΑΡΖΡ ΓΘΑ ΖΜ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑ   

ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΩΜ ΙΑΘ ΔΟΘΡΙΔΣΖΡ-ΡΣΜΖΠΖΡΖΡ ΞΥΖΛΑΩΜ  

ΩΜ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ ΖΡ Α.Δ.Λ.-Η. 

ΟΔΠΘΞΔΞΣ 2019-2020 
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ΡΣΛΒΑΡΖ  

ΑΠ.  .........../2018 

 

 

Οοξμήθειαπ αμςαλλακςικόμ, ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ για ςα έςη 2019-2020. 

 

(ξ παοϊμ ρυέδιξ είμαι εμδεικςικϊ και μπξοεί μα ποξραομξρςεί αμαλϊγχπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ 

διαγχμιρμξϋ, δηλ. ςξμ αοιθμϊ ςχμ Οοξμηθεσςόμ και αμάλξγα με ςα δεδξμέμα ρε κάθε Οϊλη). 

 

Ρςη Ηερραλξμίκη, ρήμεοα ....................., ςξσ μημϊπ…………………., ςξσ έςξσπ 20…., ήμεοα ..................., 

ρςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, μεςανϋ 

Ατεμϊπ 

ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ, (ετενήπ «Α.Δ.Λ.-Η.»), χπ «Αμαθέςξσρα Αουή» πξσ 

εδοεϋει ρςη Ηερραλξμίκη, Ιαθ. Πχρρίδη 11, .Ι. 54008, Ηερραλξμίκη, με Α.Τ.Λ. 997612629, Δ.Ξ.Σ. Ε‟ 

Ηερραλξμίκηπ και ρσμβάλλεςαι ρςημ παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμη απϊ ςξ 

…………………………………………………, κ. ……………………………..  

και ατεςέοξσ 

ςηπ εςαιοείαπ ......................... με ςημ επχμσμία «.............................................» πξσ εδοεϋει 

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

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

εκποξρχπξϋμεμη για ςημ σπξγοατή ςηπ παοξϋραπ Ρϋμβαρηπ απϊ ςξμ ......................... (ξμξμαςεπόμσμξ 

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

 

και έυξμςαπ σπϊφη: 

 

1. ημ αο. ποχς. ……………/20… απϊταρη ςξσ Ρσμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., με ςημ ξπξία καςακσοόθηκε 

ρςξμ Αμάδξυξ ............ η «Οοξμήθεια» 

2. Απϊταρη έγκοιρηπ αμάληφηπ πξλσεςξϋπ σπξυοέχρηπ με αοιθ. ποχς. ξικ. 5999/09-10-2018 

(ΑΔΑ:7Η20ΞΠ1Σ-ΘΤΕ  ΑΔΑΛ :18REQ003809367 2018-10-09) ρσμξλικήπ ανίαπ Δκαςϊμ Δνήμςα Δπςά 

Υιλιάδχμ Δσοό και οιάμςα Κεπςόμ (167.000,30€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., για ςα έςη 2019-

2020 ρε βάοξπ ςχμ πιρςόρεχμ ςχμ ΙΑΔ 0861 και ΙΑΔ 1321 ςχμ ειδικόμ τξοέχμ 071,072,073.  

 

 

ρσμτχμήθηκαμ και έγιμαμ αμξιβαία απξδεκςά ςα ακϊλξσθα :  

 

Άοθοξ 1 

Αμςικείμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ – ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ 

 

Λε ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη, η Α.Δ.Λ.-Η. αμαθέςει ρςξμ Αμάδξυξ, ξ ξπξίξπ απξδέυεςαι και αμαλαμβάμει ςημ 

                                       

         

      

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 

ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 

ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ, ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΣΚΘΙΞΣ ΙΑΘ ΙΠΑΘΙΩΜ 
ΞΥΖΛΑΩΜ  

 

 

   ......................... 2018 

  Αο. ποχς. .......... 
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ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ, ςημ ρσμςήοηρη και επιρκεσή ςχμ ξυημάςχμ, ρςημ Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα/Οϊλη 

............................. (θα ποξραομξρθεί αμάλξγα με ςα απξςελέρμαςα ςξσ Διαγχμιρμξϋ) για ςημ κάλσφη 

ςχμ  αμαγκόμ ςξσ εςόμ 2019-2020, ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ ...........................................,  

(ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ  Τ.Ο.Α.).  

Ζ ποξμήθεια ςχμ ειδόμ και σπηοεριόμ θα είμαι ρϋμτχμα με ςξμ πίμακα πξσ ακξλξσθεί: 

 

 (Ηα μπει ρσμημμέμα η αμαλσςική Οεοιγοατή για ςημ Οϊλη ή Οϊλειπ, Οεοιτεοειακέπ Δμϊςηςεπ πξσ θα 

αμαλάβει ςημ ποξμήθεια. 

 

Άοθοξ 2 

Διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ 

 

Ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋηαι μα αμαλάβει ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ ςημ ρσμςήοηρη και επιρκεσή 

ςχμ ξυημάςχμ ρςιπ Σπηοερίεπ ……………………………… ρςημ Οϊλη ……………………………. απϊ ςημ ημέοα σπξγοατήο 

ςηπ ρϋκβαρηπ με ςξμ Αμάδξυξ και για 12 μήμεπ, μπξοεί δε μα παοαςαθεί για υοξμικϊ διάρςημα μέυοι ςοειπ 

(3) μήμεπ, ϋρςεοα απϊ κξιμή ρσμτχμία ςχμ ρσμβαλλξμέμχμ μεοόμ, ρςξ μέςοξ πξσ δεμ θα σπάονει καςά ςξ 

υοϊμξ ασςϊ, σπέοβαρη ςηπ ποξωπξλξγιρθείραπ κας' είδξπ δαπάμηπ. 

Ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρή ςξσ έμαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - 

Ηοάκηπ, ρε πεοίπςχρη καςαογήρεχπ Σπηοεριόμ ή σπαγχγήο ςξσπ ρε άιλξ τξοέα εκςϊπ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, ή αμ για ξπξιξδήπξςε άιλξ λϊγξ εκλείςει ξλικόο ή 

μεοικόο η αμάγκη ποξμήθειαπ ειδόμ αμςαλλακςικόμ, ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ πξσ ατξοά η 

παοξϋζα διακήξσνη, ξπϊηε ρςημ πεοίπςχρη ασςή η εκςέιερη ςχμ ποξμηθειόμ-σπηοεριόμ για ςιπ 

ρσγκεκοιμέλεπ Σπηοερίεπ διακϊπςεςαι με απϊθαρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Δπιπλέξμ, ξ Ξικξμξμικϊπ 

τξοέαπ παοαιςείηαι απϊ κάζε ανίσρη ςξσ ρε πεοίπςχρη ποξρχοιμήο διακξπήο λειςξσογίαπ Σπηοεριόλ για 

ξπξιξδήπξςε λϊγξ. 

έλξπ, η Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ μπξοεί μα διακϊφει ςη ρσματθείρα ρϋμβαρη, ποιμ 

απϊ ςη λήνη ςηπ, υχοίπ μα απαιςείςαι η καςαβξλή απξζημίχρηπ ρςξμ Αμάδξυξ, ετϊρξμ ποξκϋπςξσμ λϊγξι 

αμχςέξαπ βίαπ ή εάλ εναρταλίζει ςιπ ποξωπξθέρειπ κάισφηπ ςχμ αμαγκόλ ςηπ. Οοξπ ςξϋηξ θα ειδξπξιήζει 

ςξμ Αμάδξυξ δεκαπέμςε (15) ημέξεπ μχοίηεοα.  

Ζ ρϋκβαρη θεχοείηαι ϊηι εκςελέζςηκε ϊηαμ:  

 Οαοαδϊθηκε ξλϊκληοη η πξρϊςηςα ςηπ ποξμήθειαπ αμςαλλακςικόμ και 

ποαγμαςξπξιήθηκαμ ϊλεπ ξι εογαρίεπ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ . 

 Δκδϊθηκαμ ςα ποχςϊκξλλα παοάδξρηπ-παοαλαβήπ αμά Σπηοερία µε ςα ξπξία 

πιρςξπξιείςαι η ξοιρςική και πξιξςική παοαλαβή ςχμ ειδόμ-εογαριόμ.  

 Έγιμε η απξπληοχμή ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ, ατξϋ ποξηγξσμέμχπ επιβλήθηκαμ 

ςσυϊμ κσοόρειπ ή εκπςόρειπ.  

 Δκπληοόθηκαμ και ξι ςσυϊμ λξιπέπ ρσμβαςικέπ σπξυοεόρειπ και απϊ ςα δσξ 

ρσμβαλλϊμεμα μέοη και απξδερμεϋθηκαμ ξι ρυεςικέπ εγγσήρειπ καςά ςα 

ποξβλεπϊμεμα απϊ ςη ρϋμβαρη. 

 

 

Άοθοξ 3 

Οαοαλαβή - Οαοακξλξϋθηρη   

 

1. Ζ παοακξλξϋθηρη, παοαλαβή και η πιρςξπξίηρη ςηπ εκςέλερηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ, θα 

γίμεςαι με εσθϋμη ςηπ αμά Σπηοερία καςά άοθοξ 221 παο.11,εδατ.β. ςξσ Μ.4412/2016 αομϊδιαπ 

Δπιςοξπήπ. α ρυεςικά ποχςϊκξλλα παοαλαβήπ θα εκδίδξμςαι εμςϊπ 5 ημεοόμ απϊ ςημ παοαλαβή ςχμ 

εκδιδϊμεμχμ ςιμξλξγίχμ. 
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2. Ρε πεοίπςχρη πξσ η Δπιςοξπή απξοοίφει κάπξιξ απϊ ςα ποξρτεοϊμεμα είδη-εογαρίεπ, αματέοει ρςξ 

ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ ςιπ παοεκκλίρειπ πξσ παοξσριάζει ςξϋςξ απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ και ςξσπ 

λϊγξσπ ςηπ απϊοοιφηπ και γμχμξδξςεί για ςξ αμ ςξ είδξπ μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί.  

3. Δτϊρξμ κοιθεί απϊ ςημ Δπιςοξπή ϊςι ξι παοεκκλίρειπ ςξσ είδξσπ δεμ επηοεάζξσμ ςημ καςαλληλϊςηςα ςξσ 

και μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί, ςϊςε με απϊταρη ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ 

μπξοεί μα εγκοιθεί η παοαλαβή ςξσ, με ή υχοίπ έκπςχρη επί ςηπ ρσμβαςικήπ ςιμήπ. Ύρςεοα απϊ ςημ 

απϊταρη ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., η Δπιςοξπή σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί ρςημ παοαλαβή ςξσ σλικξϋ-εογαριόμ και μα 

ρσμςάνει ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςημ απϊταρη. 

4. α ποχςϊκξλλα πξσ ρσμςάρρξμςαι απϊ ςημ επιςοξπή παοαλαβήπ κξιμξπξιξϋμςαι σπξυοεχςικά και ρςξσπ 

Αμαδϊυξσπ. 

5. Ρε πεοίπςχρη ξοιρςικήπ απϊοοιφηπ ξλϊκληοηπ ή μέοξσπ ςηπ ρσμβαςικήπ πξρϊςηςαπ ςχμ σλικόμ-

σπηοεριόμ, με απϊταρη ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, ϋρςεοα απϊ 

γμχμξδϊςηρη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ Οαοαλαβήπ, μπξοεί μα εγκοίμεςαι αμςικαςάρςαρη ςηπ με άλλη, 

πξσ μα είμαι ρϋμτχμη με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, μέρα ρε ςακςή ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι απϊ ςημ 

απϊταρη ασςή. Ζ ποξθερμία ασςή δε μπξοεί μα είμαι μεγαλϋςεοη ςξσ διπλάριξσ ςξσ ρσμξλικξϋ 

ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ παοάδξρηπ. Ρε πεοίπςχρη πξσ η αμςικαςάρςαρη γίμεςαι μεςά ςη λήνη ςξσ παοαπάμχ 

υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ, ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θεχοείςαι χπ εκποϊθερμξπ και σπϊκειςαι ρε κσοόρειπ 

λϊγχ εκποϊθερμηπ παοάδξρηπ. 

6. Δάμ ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ αμςικαςαρςήρει ςα σλικά-εογαρίεπ πξσ απξοοίτθηκαμ μέρα ρςημ 

ποξθερμία πξσ ςάυθηκε και ετϊρξμ έυει λήνει ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ, κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ και σπϊκειςαι 

ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ κσοόρειπ. 

7. Ζ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ μπξοεί μα απεσθϋμεςαι και εγγοάτχπ ποξπ ςξμ Αμάδξυξ, δίμξμςαπ 

ρσγκεκοιμέμεπ ξδηγίεπ και καςεσθϋμρειπ. 

8. Ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει σπξυοέσρη μα λαμβάμει σπϊφη ςξσ ςιπ παοαςηοήρειπ ςηπ Δπιςοξπήπ επί ςηπ 

παοάδξρηπ ςχμ σλικόμ και εογαριόμ. Ιάθε ελάςςχμα ή παοάλειφη πξσ γμχρςξπξιείςαι εγγοάτχπ ρςξμ 

Αμάδξυξ ποέπει μα επαμξοθόμεςαι απϊ ασςϊμ, μέρα ρε εϋλξγη ποξθερμία πξσ ςάρρεςαι ρςξ ρυεςικϊ 

έγγοατξ. Ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει ςημ σπξυοέχρη μα επαμξοθόμει για ςα ελαςςόμαςα ή ςιπ 

παοαλείφειπ ςξσ μέυοι ςη λήμη ςηπ ρϋμβαρηπ. Ζ μη ρσμμϊοτχρη με ςιπ εμ λϊγχ παοαςηοήρειπ δϋμαςαι 

μα ξδηγήρει ρε καςαγγελία ςηπ Ρϋμβαρηπ. 

9. Ξι Αμάδξυξι θα δέυξμςαι ςξμ έλεγυξ ρςξ ρσμεογείξ ςξσπ απϊ ςημ Δπιςοξπή η ξπξία θα ξοίζεςαι απϊ ςημ 
σπηοερία ϊπξςε ασςή θεχοεί ϊςι είμαι αμαγκαίξπ ξ έλεγυξπ, υχοίπ ποξηγξϋμεμη εμημέοχρη ςξσπ. 
Δπιπλέξμ, ξι μειξδϊςεπ δεμ θα εμεογξϋμ ασςξβξϋλχπ ρςημ απξρσμαομξλϊγηρη ςχμ ποξπ επιρκεσή 
μεοόμ, ρςημ διάγμχρη βλαβόμ, ρςημ απξνήλχρη αμςαλλακςικόμ, ρςη λήφη απϊταρηπ για ςημ 
επιρκεσή, ρςημ εταομξγή μέχμ αμςαλλακςικόμ, ρςημ επαμαρσμαομξλϊγηρη ςχμ ποξπ επιρκεσή μεοόμ 
και γεμικά ρςημ επιρκεσή υχοίπ ρε κάθε πεοίπςχρη ςη ρϋμτχμη γμόμη ςηπ Σπηοερίαπ. 

10. α αμςαλλακςικά και ξι εογαρίεπ επιρκεσήπ και ρσμςήοηρηπ θα είμαι αοίρςηπ πξιϊςηςαπ. 

11. Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι μα αμαλαμβάμει αδαπάμχπ ςη μεςατξοά ςξσ ξυήμαςξπ ρςξ 

ρσμεογείξ ςξσ εάμ ασςϊ ακιμηςξπξιηθεί λϊγχ βλάβηπ ξπξιαδήπξςε υοξμική ρςιγμή. 

12. Δάμ κάπξιξπ απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ ςηπ παοξϋρηπ μελέςηπ πάφει μα ικαμξπξιείςαι απϊ 

ςξσπ μειξδϊςεπ καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ, η Α.Δ.Λ.Η. δϋμαςαι μα ςξμ κηοϋνει έκπςχςξ. 

 
Άοθοξ 4 

Αμξιβή Αμαδϊυξσ 

 

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

(ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α.). 
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Άοθοξ 5 

οϊπξπ Οληοχμήπ Αμαδϊυξσ 

 

Ζ πληοχμή ςηπ ανίαπ ςχμ ειδόμ/σπηοεριόμ ρςξμ Οοξμηθεσςή θα γίμεςαι ρςξ ρσμξλικϊ ϋφξπ ςηπ  ανίαπ 
παοαδιδξμέμχμ ειδόμ-σπηοεριόμ μεςά ςημ ξοιρςική, πξιξςική και πξρξςική παοαλαβή ςξσπ απϊ ςημ 
αομϊδια Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ-Οαοακξλξϋθηρηπ Ρϋμβαρηπ κάθε Σπηοερίαπ, με υοημαςικϊ έμςαλμα 
πξσ θα εκδίδεςαι ρςξ ϊμξμα ςξσ Δικαιξϋυξσ. α απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά για ςημ πληοχμή ςξσ 
Οοξμηθεσςή είμαι ςα ποξβλεπϊμεμα απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 200 παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016, και 
ιδίχπ: 

 

α) ιμξλϊγια (Οόληρηπ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ) ηα ξπξία θα καςαςίθεμςαι ρςημ αομϊδια 

Σπηοερία με μέοιμμα ςξσ Αμαδϊυξσ)  

β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ, και,  

γ) Οοχςϊκξλλα ξοιρςικήπ πξιξςικήπ και πξρξςικήπ παοαλαβήπ ειδόμ και σπηοεριόμ . 

δ) Απϊδεινη ενϊτληρηπ ςχμ δημξριεϋρεχμ (για ςξσπ Μξμξϋπ για ςξσπ ξπξίξσπ έυει εκδξθεί 

καςακσοχςική απϊταρη. 

 

καθόπ και κάθε άλλξ ρυεςικϊ δικαιξλξγηςικϊ πξσ ςσυϊμ ήθελε ζηςηθεί απϊ ςημ  αομϊδιεπ σπηοερίεπ 
εκκαθάοιρηπ πληοχμήπ ςηπ  Δ/μρη Ξικξμξμικξϋ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. 

Ρημειόμεςαι ϊςι η ενϊτληρη ςχμ ςιμξλξγίχμ θα γίμεςαι μέρχ ξικείχμ μημάςχμ ςηπ Δ/μρηπ 
Ξικξμξμικξϋ ΑΔΛΗ, με ςη διαδικαρία πληοχμήπ ςξσ Δημϊριξσ Κξγιρςικξϋ. 
Ρςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ ανίαπ ςχμ ειδόμ και σπηοεριόμ, γίμεςαι παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 4% 
και 8% αμςίρςξιυα, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Άοθοξσ 24 ςξσ Μ. 2198/94 (ΤΔΙ Α‟ 43/ 1994), και 
βαοϋμει ςξμ Αμάδξυξ. Ρημειόμεςαι ϊςι η αμχςέοχ παοακοάςηρη ατξοά ποξκαςαβξλή τϊοξσ 
ειρξδήμαςξπ και ρσμφητίζεςαι καςά ςημ εςήρια τξοξλξγική δήλχρη ςξσ Οοξμηθεσςή. 
 
Ξ Τ.Ο.Α. βαοϋμει ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. 
 
ξμ Αμάδξυξ βαοϋμξσμ ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ, χπ και κάθε άλλη επιβάοσμρη, ρϋμτχμα με ςημ 
κείμεμη μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., για ςημ παοάδξρη ςχμ ειδόμ/σπηοεριόμ ρςξμ 
ςϊπξ και με ςξμ ςοϊπξ πξσ ποξβλέπεςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. Θδίχπ βαοϋμεςαι με ςιπ 
ακϊλξσθεπ κοαςήρειπ : 
 0,06% σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ, (παο. 7 ςξσ άοθο 375 Μ. 4412/16) 
η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ, ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε 
ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ 
 
0,06% σπέο ςηπ Αουήπ Δνέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ,( Α.Δ.Ο.Ο.) (παο. 3 άοθοξ 350 ςξσ 
Μ.4412/16, ΙΣΑ 1191/2017 (ΤΔΙ Β΄ 969) επί ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και 
κοαςήρεχμ και αμεναοςήςχπ πξρξϋ και πηγήπ ποξέλεσρηπ κάθε αουικήπ, ςοξπξπξιηςικήπ ή 
ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ.  
 
Ξι χπ άμχ κοαςήρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςέλξπ υαοςξρήμξσ 3% και ρςημ 
επ‟ασςξϋ ειρτξοά σπέο ΞΓΑ 20%. 
Ρε πεοίπςχρη πξσ γίμει ςοξπξπξίηρη ςχμ παοαπάμχ κοαςήρεχμ, ξ αμάδξυξπ επιβαοϋμεςαι ρϋμτχμα 
με ςιπ μέεπ διαςάνειπ. 
Δπίρηπ, επιβαοϋμεςαι με κάθε άλλη εμ ιρυϋ κοάςηρη καςά ςημ εκκαθάοιρη ςχμ ςιμξλξγίχμ. 

 

Ζ δαπάμη βαοϋμει ςημ πίρςχρη ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ εςόμ 2019-2020 ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ και ςξσπ ΙΑΔ 1321 και ΙΑΔ 0861. 

 
Άοθοξ 6  

Δγγσηςική Δπιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ 
 

Ωπ εγγϋηρη για ςημ ςήοηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ καςαθέςει με ςημ 
σπξγοατή ςηπ Ρϋμβαρηπ ςημ αοιθ. ……………………ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ Ιαλήπ Δκςέλερηπ ςηπ 
……………οάπεζαπ ή ..…………, πξρξϋ ………….Δσοό (…………€), ςξ ξπξίξ αμςιρςξιυεί ρε πξρξρςϊ  5% ςηπ 
ρσμξλικήπ ρσμβαςικήπ ανίαπ υχοίπ ΤΟΑ.  
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Ζ εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ θα επιρςοατεί ρςξμ Αμάδξυξ μεςά ςημ Ξοιρςική Οαοαλαβή ςηπ 
Οοξμηθείαπ και ςημ εκπλήοχρη ϊλχμ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ σπξυοεόρεόμ ςξσ.  

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

 
 

Άοθοξ 7 

Δκυόοηρη-μεςαβίβαρη απαιςήρεχμ  

 

Ξ Αμάδξυξπ δε δικαιξϋςαι μα μεςαβιβάρει ή μα εκυχοήρει ςη Ρϋμβαρη ή μέοξπ ασςήπ, υχοίπ ςημ 
έγκοιρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, κας‟ εναίοερη ξ Αμάδξυξπ μπξοεί μα εκυχοήρει ρε ςοάπεζα ςηπ 
επιλξγήπ ςξσ, ρσμξλικά ή εμ μέοει ςιπ απαιςήρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη, για ςημ 
εκυόοηρη θα ποέπει μα σπάονει ποξηγξσμέμχπ έγγοατη ειδξπξίηρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ.   
 

 

 

Άοθοξ 8 

Σπξυοεόρειπ Αμαδϊυξσ 

 

1. Ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα ποέπει μα παοέυει ςα είδη-εογαρίεπ άοςια, ρσρκεσαρμέμα, υχοίπ 

ελαςςόμαςα και τθξοέπ. 

2. Ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ μα ακξλξσθεί πιρςά ςιπ 

ξδηγίεπ και ςιπ σπξδείνειπ ςχμ Σπηοεριόμ και μα παοέυει ρε ασςέπ ξπξιερδήπξςε αματξοέπ και 

πληοξτξοίεπ ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικά µε ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

3. Ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι μα ρσμεογαρςεί µε ξπξιαδήπξςε Σπηοερία ή και κάθε ςοίςξ, 

µε ςξμ ςοϊπξ πξσ θα ςξσ σπξδειυθεί. 

4. Ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ μα ακξλξσθεί πιρςά ςιπ 

ξδηγίεπ και ςιπ σπξδείνειπ ςχμ Σπηοεριόμ και μα παοέυει ρςιπ Σπηοερίεπ ξπξιερδήπξςε 

αματξοέπ και πληοξτξοίεπ ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικά µε ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

5. Αμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ καςαρςεί σπϊςοξπξπ με ςημ ποξμήθεια ακαςάλληλξσ αμςαλλακςικξϋ, 

κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ, με ϊλεπ ςιπ μϊμιμεπ ρσμέπειεπ. 

6. Ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρή ςξσ έμαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ 

– Ηοάκηπ, ρε πεοίπςχρη καςαογήρεχπ Σπηοεριόμ ή σπαγχγή ςξσπ ρε άλλξ τξοέα εκςϊπ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, ή αμ για ξπξιαδήπξςε άλλξ λϊγξ εκλείφει 

ξλικόπ ή μεοικόπ η αμάγκη ποξμήθειαπ ειδόμ-σπηοεριόμ πξσ ατξοά η παοξϋρα διακήοσνη, 

ξπϊςε ρςημ πεοίπςχρη ασςή η εκςέλερη ςχμ ποξμηθειόμ για ςιπ ρσγκεκοιμέλεπ Σπηοερίεπ 

διακϊπςεςαι με απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Δπιπλέξμ, ξ αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε 

ανίχρή ςξσ ρε πεοίπςχρη ποξρχοιμήπ διακξπήπ λειςξσογίαπ Σπηοεριόμ για ξπξιξδήπξςε λϊγξ. 

7. Πηςά ρσμτχμείςαι μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ και ςξσ Αμαδϊυξσ ϊςι – ρε κάθε πεοίπςχρη – ξ 

Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει πλήοχπ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, λϊγχ σπαίςιαπ 

και απξδεδειγμέμηπ ρσμπεοιτξοάπ ςηπ πξσ ρσμδέεςαι αιςιχδόπ με ποξκληθείρα ζημία ή 

παοάβαρη ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ. 

8. Ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ οηςά εσθϋμεςαι για κάθε εμέογεια σπαλλήλχμ ςξσ, ςσυϊμ ρσμβξϋλχμ ή 

αμςιποξρόπχμ ή ποξρςηθέμςχμ ασςξϋ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ αμεναιοέςχπ ξπξιξσδήπξςε, πξσ 

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

και για ςιπ ςσυϊμ παοεπϊμεμεπ σπξυοεόρειπ. 

9. Δπίρηπ καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ςηοεί ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ 

απξοοέξσμ απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ, κξιμχμικξαρταλιρςικήπ και εογαςικήπ 

μξμξθερίαπ πξσ έυξσμ θερπιρςεί με ςξ δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ 

ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ. Ζ ςήοηρη 
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ςχμ εμ λϊγχ σπξυοεόρεχμ ελέγυεςαι και βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα πξσ επιβλέπξσμ ςημ 

εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ και σπηοερίεπ πξσ εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ 

ξοίχμ ςηπ εσθϋμηπ και ςηπ αομξδιϊςηςάπ ςξσπ. 

10. Ατϊςξσ διαπιρςχθεί παοάβαρη ςχμ παοαπάμχ διαβεβαιόρεχμ, κάθε Σπηοερία διαςηοεί ϊλα ςα 

δικαιόμαςα, ςα ξπξία θα αρκήρει ϊςαμ διαπιρςόρει κάςι ςέςξιξ. Ξ Αμάδξυξπ έυει ςημ σπξυοέχρη 

μ‟ αμςικαςαρςήρει, ϋρςεοα απϊ αίςηρη ςηπ εκάρςξςε Σπηοερίαπ κάθε πξρϊςηςα ποξψϊμςξπ-

εογαρίαπ πξσ ποξμήθεσρε, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 213 και 220 αμςίρςξιυα ςξσ Μ.4412/2016. 
  

 

Άοθοξ 9  

Ιήοσνη Αμαδϊυξσ χπ έκπςχςξσ-Ισοόρειπ-Οξιμικέπ οήςοεπ 

 

I. Ξ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικά έκπςχςξπ  απϊ ςη ρϋμβαρη και απϊ κάθε δικαίχμα πξσ 
απξοοέει απϊ ασςήμ, με απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ 
ξογάμξσ 

α) ρςημ πεοίπςχρη ςηπ παοαγοάτξσ 5 ςξσ άοθοξσ 105 ςξσ Μ.4412/16,δηλαδή αμ δεμ ποξρέλθει μα 
σπξγοάφει ςη ρϋμβαρη μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ έυει ξοιρςεί 

 β) ρε πεοίπςχρη δημϊριαπ ρϋμβαρηπ ποξμηθειόμ, ετϊρξμ δε τϊοςχρε, παοέδχρε ή αμςικαςέρςηρε ςα 
ρσμβαςικά σλικά ή δεμ επιρκεϋαρε ή ρσμςήοηρε ασςά μέρα ρςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ ή ρςξμ υοϊμξ παοάςαρηπ 
πξσ ςξσ δϊθηκε, ρϋμτχμα με ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 206 ςξσ ιδίξσ Μϊμξσ 

γ) ρςημ πεοίπςχρη δημϊριαπ ρϋμβαρηπ σπηοεριόμ: αα) αμ δεμ εκπληοόρει ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ 
ή δεμ ρσμμξοτχθεί με ςιπ γοαπςέπ εμςξλέπ ςηπ σπηοερίαπ, πξσ είμαι ρϋμτχμεπ με ςημ ρϋμβαρη ή ςιπ 
κείμεμεπ διαςάνειπ και ββ) αμ σπεοέβη σπαίςια ςη ρσμξλική ποξθερμία εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 
λαμβαμξμέμχμ σπϊφη ςχμ παοαςάρεχμ. 

Ρςημ ςελεσςαία ασςή πεοίπςχρη σπϊκειςαι ρε κσοόρειπ, ρϋμτχμα με ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 220 ςξσ 
Μ.4412/2016 και η αμαθέςξσρα αουή κξιμξπξιεί ρςξμ αμάδξυξ ειδική ϊυληρη, η ξπξία μμημξμεϋει ςιπ 
διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 203 ςξσ Μ.4412/16 και πεοιλαμβάμει ρσγκεκοιμέμη πεοιγοατή ςχμ εμεογειόμ ρςιπ 
ξπξίεπ ξτείλει μα ποξβεί ξ αμάδξυξπ θέςξμςαπ ποξθερμία για ςη ρσμμϊοτχρή ςξσ. 

 
Δεμ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ ϊςαμ: 
α) ςα είδη-σπηοερίεπ δεμ τξοςχθξϋμ ή παοαδξθξϋμ/παοαρυεθξϋμ ή αμςικαςαρςαθξϋμ με εσθϋμη ςξσ τξοέα 
πξσ εκςελεί ςη ρϋμβαρη. 
β) ρσμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ 
Ξ Αμάδξυξπ πξσ επικαλείςαι αμχςέοα βία σπξυοεξϋςαι, μέρα ρε είκξρι (20) ημέοεπ απϊ ςϊςε πξσ ρσμέβηραμ 
ςα πεοιρςαςικά πξσ ρσμιρςξϋμ ςημ αμχςέοα βία, μα αματέοει εγγοάτχπ ασςά και μα ποξρκξμίρει ρςημ 
αμαθέςξσρα αουή ςα απαοαίςηςα απξδεικςικά ρςξιυεία. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη, δεμ έυει δικαίχμα μα 
επικαλερςεί λϊγξσπ αμχςέοαπ βίαπ και ςα μϊμιμα δικαιόμαςα ςξσ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ασςή.  
 
Ρςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςη ρϋμβαρη, επιβάλλξμςαι, με απϊταρη ςξσ 
απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ, ςξ ξπξίξ σπξυοεχςικά καλεί ςξμ 
αμάδξυξ ποξπ παοξυή ενηγήρεχμ, ξι παοακάςχ κσοόρειπ: 

ξλική καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ,  
 
 

II. Αμ ςα είδη τξοςχθξϋμ - παοαδξθξϋμ ή αμςικαςαρςαθξϋμ μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ και 
μέυοι λήνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ υξοηγήθηκε, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 206 ςξσ Μ.4412/16, 
επιβάλλεςαι ποϊρςιμξ 5% επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

ξ παοαπάμχ ποϊρςιμξ σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςχμ εκποϊθερμα παοαδξθέμςχμ ειδόμ, 
υχοίπ ΤΟΑ. Δάμ ςα είδη πξσ παοαδϊθηκαμ εκποϊθερμα επηοεάζξσμ ςη υοηριμξπξίηρη ςχμ ειδόμ πξσ 
παοαδϊθηκαμ εμποϊθερμα, ςξ ποϊρςιμξ σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ ρσμξλικήπ πξρϊςηςαπ 
ασςόμ. 
 
Ιαςά ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ ςηπ καθσρςέοηρηπ για τϊοςχρη- παοάδξρη ή 
αμςικαςάρςαρη ςχμ ειδόμ, με απϊταρη ςξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ 
αομξδίξσ ξογάμξσ, δεμ λαμβάμεςαι σπϊφη ξ υοϊμξπ πξσ παοήλθε πέοαμ ςξσ εϋλξγξσ, καςά ςα διάτξοα 
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ρςάδια ςχμ διαδικαριόμ, για ςξ ξπξίξ δεμ εσθϋμεςαι ξ αμάδξυξπ και παοαςείμεςαι, αμςίρςξιυα, ξ υοϊμξπ 
τϊοςχρηπ - παοάδξρηπ. 
 

III. Αμ ξι σπηοερίεπ παοαρυεθξϋμ απϊ σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ μεςά ςη λήνη ςηπ διάοκειαπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ, και μέυοι λήνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ υξοηγήθηκε είμαι δσμαςϊμ μα 
επιβάλλξμςαι ειπ βάοξπ ςξσ πξιμικέπ οήςοεπ, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. 

 
 Ξι πξιμικέπ οήςοεπ σπξλξγίζξμςαι χπ ενήπ: 
α) για καθσρςέοηρη πξσ πεοιξοίζεςαι ρε υοξμικϊ διάρςημα πξσ δεμ σπεοβαίμει ςξ 50% ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ 
ρσμξλικήπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ ή ρε πεοίπςχρη ςμημαςικόμ/εμδιαμέρχμ ποξθερμιόμ ςηπ αμςίρςξιυηπ 
ποξθερμίαπ, επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα 2,5% επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ υχοίπ ΤΟΑ ςχμ σπηοεριόμ πξσ 
παοαρυέθηκαμ εκποϊθερμα, 
β) για καθσρςέοηρη πξσ σπεοβαίμει то 50% επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα 5% υχοίπ ΤΟΑ επί ςηπ ρσμβαςικήπ 
ανίαπ ςχμ σπηοεριόμ πξσ παοαρυέθηκαμ εκποϊθερμα, 
ξ πξρϊ ςχμ πξιμικόμ οηςοόμ αταιοείςαι/ρσμφητίζεςαι απϊ/με ςημ αμξιβή ςξσ αμαδϊυξσ. 
Ζ επιβξλή πξιμικόμ οηςοόμ δεμ ρςεοεί απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ςξ δικαίχμα μα κηοϋνει ςξμ  αμάδξυξ 
έκπςχςξ. 
IV. α ποϊρςιμα, ξι καςαλξγιρμξί και κάθε άλλη απαίςηρη ςξσ Δημξρίξσ ή ςχμ τξοέχμ καςά ςξσ 

Οοξμηθεσςή θα κοαςξϋμςαι απϊ ςξ λξγαοιαρμϊ ςξσ Οοξμηθεσςή ρςξ τξοέα, θα βεβαιξϋμςαι χπ 
Δημϊριξ έρξδξ και θα ειρποάςςξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ πεοί Δημξρίχμ Δρϊδχμ. Ρε 
πεοίπςχρη Έμχρηπ Οοξρόπχμ ςξ ποϊρςιμξ επιβάλλεςαι αμαλξγικά ρε ϊλα ςα μέλη ςηπ Έμχρηπ. 

 
V. Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μπξοεί καςά ςχμ απξτάρεχμ πξσ επιβάλλξσμ ρε βάοξπ ςξσ κσοόρειπ δσμάμει 

ςχμ άοθοχμ 203, 206, 207, 213, 218 και 220 μα σπξβάλει ποξρτσγή για λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ και 
ξσρίαπ εμόπιξμ ςξσ τξοέα πξσ εκςελεί ςη ρϋμβαρη, μέρα ρε αμαςοεπςική ποξθερμία ςοιάμςα (30) 
ημεοόμ, απϊ ςημ ημεοξμημία πξσ έλαβε γμόρη ςηπ ρυεςικήπ απϊταρηπ. Δπί ςηπ ποξρτσγήπ, 
απξταρίζει ςξ αομϊδιξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ρσλλξγικξϋ 
ξογάμξσ. Ζ εμ λϊγχ απϊταρη δεμ επιδέυεςαι ποξρβξλή με άλλη ξπξιαρδήπξςε τϋρεχπ διξικηςική 
ποξρτσγή. 

 
 

Άοθοξ 11 

Κϋρη Ρϋμβαρηπ – Ιαςαγγελία 

 

Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί, σπϊ ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ ξοίζξσμ ξι κείμεμεπ διαςάνειπ, μα καςαγγέλλει 

μια δημϊρια ρϋμβαρη καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςηπ, ετϊρξμ: 

 η ρϋμβαρη έυει σπξρςεί ξσριόδη ςοξπξπξίηρη, πξσ θα απαιςξϋρε μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ 

ρϋμβαρηπ δσμάμει ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ Μ.4412/2016, 

 ξ αμάδξυξπ, καςά ςξ υοϊμξ ςηπ αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςελξϋρε ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ 

πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 1 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ Μ. 4412/2016 και, χπ εκ ςξϋςξσ, θα 

έποεπε μα έυει απξκλειρςεί απϊ ςη διαδικαρία ςηπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, 

 η ρϋμβαρη δεμ έποεπε μα αμαςεθεί ρςξμ αμάδξυξ λϊγχ ρξβαοήπ παοαβίαρηπ ςχμ 

σπξυοεόρεχμ πξσ σπέυει απϊ ςιπ Ρσμθήκεπ και ςημ Ξδηγία 2014/24/ΔΔ, η ξπξία έυει 

αμαγμχοιρςεί με απϊταρη ςξσ Δικαρςηοίξσ ςηπ Έμχρηπ ρςξ πλαίριξ διαδικαρίαπ δσμάμει ςξσ 

άοθοξσ 258 ςηπ ΡΚΔΔ (Ρσμθήκη για ςη λειςξσογία ςηπ Δ.Δ.). 

 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. 

 ξ  Αμάδξυξπ δεμ σλξπξιεί ςημ ποξμήθεια ςχμ σλικόμ και ςιπ σπηοερίεπ με ςξμ ςοϊπξ πξσ 

ξοίζεςαι ρςη Ρϋμβαρη, παοά ςιπ ποξπ ςξϋςξ επαμειλημμέμεπ ξυλήρειπ ςηπ Αμαθέςξσραπ 

Αουήπ. 

 ξ Αμάδξυξπ εκυχοεί ςη Ρϋμβαρη ή αμαθέςει εογαρίεπ σπεογξλαβικά υχοίπ ςημ άδεια ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

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

επαγγέλμαςϊπ ςξσ. 
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Ζ Αμαθέςξσρα Αουή, έυει δικαίχμα μεςά απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ, μα καςαγγείλει 

ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη αζημίχπ γι΄ασςήμ, υχοίπ ςημ ςήοηρη ξπξιαρδήπξςε ποξθερμίαπ με γοαπςή 

ειδξπξίηρη ρε πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία ξ Αμάδξυξπ 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 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ.. 

 

α απξςελέρμαςα ςηπ καςαγγελίαπ επέουξμςαι απϊ ςημ πεοιέλεσρη ρςξμ Αμάδξυξ ςηπ εκ μέοξσπ ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ καςαγγελίαπ. Ιας‟ εναίοερη, η Αμαθέςξσρα Αουή δϋμαςαι, κας‟ εμάρκηρη 

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

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

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

γμχρςξπξιήρει εγγοάτχπ ποξπ ςξμ Αμάδξυξ ϊςι θεχοεί ςημ παοάβαρη θεοαπεσθείρα. 

 

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

ςξσ παοαρυεθέμςξπ μέοξσπ ςηπ ποξμήθειαπ-σπηοερίαπ, καθόπ και κάθε ξτειλή έμαμςι ςξσ Αμαδϊυξσ 

καςά ςημ ημεοξμημία καςαγγελίαπ. Ζ Αμαθέςξσρα Αουή αμαρςέλλει ςημ καςαβξλή ξπξιξσδήπξςε πξρξϋ 

πληοχςέξσ ρϋμτχμα με ςημ Ρϋμβαρη ποξπ ςξμ Αμάδξυξ μέυοιπ εκκαθαοίρεχπ ςχμ μεςανϋ ςξσπ 

σπξυοεόρεχμ και ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ καςαπίπςξσμ.  

Πηςά ρσμτχμείςαι μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ και ςξσ Αμαδϊυξσ ϊςι – ρε κάθε πεοίπςχρη – ξ 
Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει πλήοχπ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, λϊγχ σπαίςιαπ και 
απξδεδειγμέμηπ ρσμπεοιτξοάπ ςηπ πξσ ρσμδέεςαι αιςιχδόπ με ποξκληθείρα ζημία ή παοάβαρη 
ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, καςά ςημ εμάρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ, αματξοικά με 
ςημ εκςέλερη ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη ποξμήθειαπ-σπηοερίαπ. 

 
 

Άοθοξ 12 

Δταομξρςέξ Δίκαιξ – Δπίλσρη Διατξοόμ 

 

1. H παοξϋρα Ρϋμβαρη διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.4412/2016 (ΤΔΙ-147 Α/8-8-2016), ςξσ Μ. 

3871/2010 (ΤΔΙ 141 Α/17-8-2010), ςξσ Μ. 4270/2014 (ΤΔΙ 143 Α/28-06-2014), ςξσπ ϊοξσπ ςηπ με αοιθ. 

6/2018 Διακήοσνηπ και ςξσπ ϊοξσπ ποξρτξοάπ ςξσ αμαδϊυξσ. 

 

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

 

3. Ξπξιαδήπξςε διατξοά, διέμενη ή διατχμία πξσ εμδευξμέμχπ αμακϋφει μεςανϋ ςχμ μεοόμ, απϊ ςημ 

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

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

ρςημ απξκλειρςική αομξδιϊςηςα και δχριδικία ςχμ Δικαρςηοίχμ ςηπ Ηερραλξμίκηπ.  

 
4. Πηςά ρσμτχμείςαι απϊ ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη ϊςι ςϊρξ η ποξρτσγή ρςα δικαρςήοια ϊρξ και η 

διαδικαρία εμόπιξμ ασςόμ, δεμ αμαρςέλλξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ Ρϋμβαρηπ. Ρσμεπόπ, αμτϊςεοα ςα 

ρσμβαλλϊμεμα μέοη ξτείλξσμ μα ρσμευίζξσμ με καλή πίρςη μα εκςελξϋμ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ και μα 

αρκξϋμ ςα δικαιόμαςά ςξσπ με βάρη ςη Ρϋμβαρη καθ‟ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ ρα μα μημ είυαμ 

ποξρτϋγει ρςα δικαρςήοια. 

 

 

 

Άοθοξ 13  

Δκποξρόπηρη Αμαδϊυξσ 

 

Ωπ Δκποϊρχπξπ ςξσ Αμαδϊυξσ για ςξ ρϋμξλξ ςηπ Ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι ……………  





  

 
εϋυξπ Διακήοσνηπ  για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ–ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. 

πεοιϊδξσ 2019-2020 
 

58 

 

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

ιρυϋει μεςά ςη γοαπςή έγκοιρη ασςήπ.  

Ξ Δκποϊρχπξπ εμεογεί κας‟ εμςξλή και λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ για ϊλα ςα ζηςήμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι 

με ςη Ρϋμβαρη και είμαι ενξσριξδξςημέμξπ μα διεσθεςεί για λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ ξπξιαδήπξςε 

διατξοά ποξκϋπςει ή ρυεςίζεςαι με ςη Ρϋμβαρη, ρσμμεςέυξμςαπ ϊπξςε και ϊπξσ κληθεί ρε ρσμαμςήρειπ 

με ςα αομϊδια για ςημ παοακξλξϋθηρη και ςξμ έλεγυξ ϊογαμα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ.  

 

 

Άοθοξ 14 

οξπξπξίηρη ςηπ Ρϋμβαρηπ  

 
Ζ ρϋμβαρη μπξοεί μα ςοξπξπξιείςαι καςά ςη διάοκειά ςηπ, υχοίπ μα απαιςείςαι μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ 

ρϋμβαρηπ, μϊμξ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ μ. 4412/2016 και καςϊπιμ 

γμχμξδϊςηρηπ ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ. Ζ ςοξπξπξίηρη, θα απαιςεί ςη ρσμαίμερη και ςχμ δσξ 

αμςιρσμβαλλξμέμχμ και θα γίμεςαι εγγοάτχπ.  

 

 

Άοθοξ 15 

Ρσμβαςικά Έγγοατα  

 

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

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

ςξσ βέλςιρςξσ απξςελέρμαςξπ για ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. Ωρςϊρξ, ρε πεοίπςχρη αμςίταρηπ ή αρσμτχμίαπ 

μεςανϋ ςξσπ, εταομϊζξμςαι και ιρυϋξσμ με ςημ ρειοά ποξςεοαιϊςηςαπ με ςημ ξπξία παοαςίθεμςαι 

καςχςέοχ:  

α) Ζ Ρϋμβαρη  

β) Ζ αο. ποχς.………….…… απϊταρη καςακϋοχρηπ/αμάθερηπ ςξσ Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. 

γ) Ζ Διακήοσνη αο. 6/2018 

δ) Ζ ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ  

Ζ σπξβληθείρα απϊ ςξμ Αμάδξυξ ποξρτξοά και καςά ςα ρημεία πξσ δεμ καλϋπςεςαι απϊ ςιπ ποξδιαγοατέπ 

ςηπ Οοξμήθειαπ και ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη είμαι δερμεσςική για ςξμ Αμάδξυξ και επ‟ χτελεία ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ.  

 

Άοθοξ 16 

Γλόρρα  

 
1. Ζ Ρϋμβαρη ρσμςάυθηκε ρςημ Δλλημική γλόρρα.  
2. Όλα ςα έγγοατα και ξι εκθέρειπ πξσ ατξοξϋμ ςημ εκςέλερή ςηπ, ρσμςάρρξμςαι ρςημ Δλλημική γλόρρα.  
3. Ξπξιαδήπξςε γοαπςή ή ποξτξοική επικξιμχμία μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ή άλλχμ Τξοέχμ και 

Σπηοεριόμ και ςξσ Αμαδϊυξσ διενάγεςαι ρςημ Δλλημική γλόρρα. 

 

Άοθοξ 17 

Ιαλϊπιρςη Δταομξγή ςηπ Ρϋμβαρηπ  

 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή και ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ αμαγμχοίζξσμ, ϊςι δεμ είμαι ετικςϊ μα ποξβλετθξϋμ και μα 

πεοιλητθξϋμ ρςημ παοξϋρα ϊλεπ ξι πιθαμέπ πεοιπςόρειπ διεμένεχμ πξσ είμαι δσμαςϊ μα ποξκϋφξσμ καςά ςη 

διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ, ρυεςικά με ςξ αμςικείμεμϊ ςηπ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ, ςα Λέοη απξδέυξμςαι απϊ κξιμξϋ ϊςι η 

Ρϋμβαρη θα λειςξσογήρει μεςανϋ ςξσπ ρϋμτχμα με ςημ καλή πίρςη και υχοίπ βλάβη ςχμ εκαςέοχθεμ 

δικαιχμάςχμ και σπξυοεόρεχμ και αμτϊςεοξι με καλή πίρςη ρσμτχμξϋμ για ςιπ εμέογειεπ πξσ απαιςξϋμςαι, 

ποξκειμέμξσ μα λϋμξμςαι ςσυϊμ διεμένειπ ή διατξοέπ.  
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Άοθοξ 18 

Οαοαίςηρη Δικαιόμαςξπ 

 

Ζ μη άρκηρη δικαιόμαςξπ απϊ κάπξιξ ρσμβαλλϊμεμξ μέοξπ δεμ θα ποέπει ρε καμία πεοίπςχρη μα θεχοηθεί 

χπ παοαίςηρη ςξσ ρσμβαλλϊμεμξσ μέοξσπ μα αρκήρει ςξ δικαίχμά ςξσ ασςϊ ρςξ μέλλξμ ή μα θεχοηθεί χπ 

αδοαμξπξίηρη ςξσ ρυεςικξϋ δικαιόμαςξπ ςξσ ρσμβαλλϊμεμξσ μέοξσπ.  

 

 

Άοθοξ 19 

Οοξηγξϋμεμεπ Ρσμτχμίεπ  

 

Ζ παοξϋρα Ρϋμβαρη αμςικαθιρςά και ακσοόμει κάθε ποξηγξϋμεμη ρσμτχμία μεςανϋ ςχμ μεοόμ επί ςξσ 

ιδίξσ με ςημ παοξϋρα αμςικειμέμξσ. Ζ παοξϋρα Ρϋμβαρη απξςελεί ςημ απϊλσςη και μξμαδική εκδήλχρη 

ςηπ ποαγμαςικήπ βξϋληρηπ ςχμ μεοόμ για ςξ ρσγκεκοιμέμξ θέμα- αμςικείμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ.  

Ρε πίρςχρη ςχμ αμχςέοχ, η Ρϋμβαρη σπξγοάτεςαι απϊ ςξ ……………………………………., εμεογόμςαπ εκ μέοξσπ 

ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. και ςξμ εκποϊρχπξ ςξσ Αμαδϊυξσ, ρε ςοία (3) ιρξδϋμαμα ποχςϊςσπα.  

 

 

ΞΘ ΡΣΛΒΑΚΚΞΛΔΜΞΘ 
   

 
                              
       
     
        

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΘΑ ΞΜ ΑΜΑΔΞΥΞ ΓΘΑ ΖΜ Α.Δ.Λ.Η 
Ξ ΡΣΜΞΜΘΡΖΡ 

 
 

Δο. ΘΩΑΜΜΖΡ Ι. ΡΑΒΒΑΡ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Β’- 

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 





  

 
εϋυξπ Διακήοσνηπ  για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ–ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. 

πεοιϊδξσ 2019-2020 
 

61 

 

 

ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΑΠ. ............... ….. ΔΣΠΩ 

ΑΤΞΠΑ ΡΖ ΡΣΛΛΔΞΥΖ ΡΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑΡ ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΩΜ - ΡΣΜΖΠΖΡΖΡ ΙΑΘ 
ΔΟΘΡΙΔΣΖΡ ΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ  ΖΡ Α.Δ.Λ.-Η. ΔΩΜ 2019-2020 (ΔΘΑΙ.6/18) 

 

Ξμξμαρία οάπεζας ..............................  

Ιαςάσςημα................................................………………………………………………………………………… 

(Δ/μρη ξδξ ́π – αοιθμξ ́π .Ι. FAX) 

Ζμεοξμημία έκδξρηπ.................................................. 

ΔΣΠΩ 

............................................................................................................................. .. 

(Ξλξγοάτχπ και αοιθμηςικά) 

 

Οοξπ : Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ, Διεϋθσμρη Ξικξμξμικξϋ  μήμα Οοξμηθειόμ, 

Διαυείοιρηπ Σλικξϋ και Ιοαςικόμ Ξυημάςχμ.  

 

•  Έυξσμε ςημ ςιμή μα ραπ γμχοίζξσμε ϊτι εγγσϊμαρςε δια ςηπ παοξϋσηπ επιρςξλής αμέκκληςα και 

αμεπιτϋλακςα, παοαιςξϋμεμξι κάθε εμρςάρεχπ, δικαιόμαςξπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ χπ και ςχμ 

δικαιχμάςχμ μαπ εκ ςχμ άοθοχμ 853, 856, 866, 867 και 868 ςoσ Δλλημικξϋ Αρςικξϋ Ιόδικα μέχοι ςξσ 

πξρξϋ ςχμ (ξλξγοάτχπ) ……………… € σπέρ ςηπ εςαιοείαπ..............................................(Δπχμσμία, 

ΑΤΛ, Δ/μρη, ηλ.) για ςη ρσμμεςξυή ςηπ ρςξ διεμεογξϋμεμξ διαγχμιρμϊ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ (CPV 34300000-0), ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ 

(CPV 50112000-3) ςχμ ξυημάςχμ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. πεοιϊδξσ 2019-2020.Ζ 

παοξϋσα εγγϋηρη καλϋπςει μϊμξ ςιπ απξ ́ ςη ρσμμεςξυη ́ ρςξμ αμχςε ́οχ διαγχμιρμξ ́ απξοοε ́ξσρεπ 

σπξυοεχ ́ρειπ ςηπ εμ λξ ́γχ εςαιοείαπ καθ‟ ξ ́λξ ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ. 

• ξ παοαπάμχ πξρϊ ςηοξϋμε ρςη διάθερή ραπ και θα καςαβληθεί ξλικά ή μεοικά υχοίπ καμία απϊ 

μέοξσπ μαπ αμςίοοηρη ή έμρςαρη και υχοίπ μα εοεσμηθεί αμ ποάγμαςι σπάουει ή αμ είμαι μϊμιμη ή μη 

η απαίςηρή ραπ μέρα ρε πέμςε (5) ημέοεπ απϊ απλή έγγοατη ειδξπξίηρή ραπ. 

• Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ ςέλξπ 

υαοςξρήμξσ. 

• Απξδευϊμαρςε μα παοαςείμξσμε ςημ ιρυϋ ςηπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ έγγοατξ ςηπ Σπηοερίαπ ραπ με ςημ 

ποξωπϊθερη ϊςι ςξ ρυεςικϊ αίςημά ραπ θα μαπ σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ. 

• Ζ παοξϋρα ιρυϋει μέυοι ………/……/……….  

• Βεβαιξϋςαι σπεϋθσμα ϊςι ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ μαπ επιρςξλόμ πξσ έυξσμ δξθεί ρςξ Δημϊριξ και 
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Μ.Ο.Δ.Δ. ρσμσπξλξγίζξμςαπ και ςξ πξρϊ ςηπ παοξϋραπ, δεμ σπεοβαίμει ςξ ϊοιξ ςχμ εγγσήρεχμ πξσ έυει 

καθξοιρθεί απϊ ςξ Σπξσογείξ Ξικξμξμικόμ για ςημ οάπεζα μαπ. 

 

ΡΖΛΔΘΩΡΖ ΓΘΑ ΖΜ ΠΑΟΔΕΑ 

Ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςηπ παοξϋραπ ποέπει μα είμαι μεγαλϋςεοξπ καςά έμα (1) μήμα ςξσ υοϊμξσ ιρυϋξπ ςηπ 

ποξρτξοάπ, ϊπχπ ρυεςικά αματέοεςαι ρςη Διακήοσνη. 
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ΔΣΥΞΡ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ ΑΠ.11 /2017 

ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ: ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 

 

 

ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ ΙΑΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ 

 

ΞΜΞΛΑΡΘΑ ΠΑΟΔΕΑΡ ΙΑΘ ΙΑΑΡΖΛΑ  …………………………………………………………… 

Δ/ΜΡΖ :……………………, .Ι.:…………………………………………………………… 

ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ ΔΙΔΞΡΖΡ ……………………………………………… 

ΑΠΘΗΛΞΡ ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ ΔΟΘΡΞΚΖΡ ΙΑΘ ΟΞΡΞ (ΡΔ ΔΣΠΩ) ………………………………………………… 

 

Δηλόμξσμε ϊςι με ςημ παοξϋρα επιρςξλή  εγγσϊμαρςε αμεπιτϋλακςα και αμέκκληςα, παοαιςξϋμεμξι ςξσ 

δικαιόμαςξπ ςηπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ ……………………εσοό (…€) σπέο ςηπ 

Δςαιοίαπ……. (Ολήοηπ επχμσμία, ΑΤΛ, διεϋθσμρη )  

Ή ρε πεοίπςχρη Έμχρηπ ή Ιξιμξποανίαπ: ςχμ εςαιοιόμ α)  (αματέοξμςαι: πλήοηπ επχμσμία, ΑΤΛ, ξδϊπ, 

αοιθμϊπ, .Ι. και β) αματέοξμςαι: Ολήοηπ επχμσμία, ΑΤΛ, ξδϊπ, αοιθμϊπ .Ι. Λελόμ ςηπ Έμχρηπ ή 

Ιξιμξποανίαπ, αςξμικά και για κάθε μια απϊ ασςέπ και χπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπϊυοεχμ μεςανϋ 

ςξσπ, εκ ςηπ ιδιϊςηςάπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ Έμχρηπ ή Ιξιμξποανίαπ  

Για ςημ καλή εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ ατξοά ρςξ διαγχμιρμϊ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, πξσ διενήυθη ρςιπ 14/12/2018 με αμςικείμεμξ ςημ Αμάδεινη «αμαδϊυξσ ποξμήθειαπ 

αμςαλλακςικόμ και παοξυήπ σπηοεριόμ επιρκεσήπ ρσμςήοηρηπ ξυημάςχμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. (NUTS:EL 51-52) 

πεοιϊδξσ 2019-2020» ρϋμτχμα με ςημ αο. 6/18 Διακήοσνή ραπ ρσμξλικήπ ανίαπ … εσοό (….€) 

(ρσμπληοόμεςε ςξ ρσμξλικϊ ρσμβαςικϊ ςίμημα με διεσκοίμιρη εάμ πεοιλαμβάμει ή ϊυι ςξ ΤΟΑ)   

Απϊ ασςήμ ςημ εγγϋηρη θα απαλλάνξσμε ςξμ εμδιατεοϊμεμξ πελάςη μαπ μεςά ςημ επιρςοξτή ςηπ παοξϋραπ 

ή με βάρη έγγοατη εμςξλή ραπ. 

ξ αμχςέοχ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ςηοείςαι ρςη διάθερή ραπ, ςξ ξπξίξ και σπξυοεξϋμαρςε μα ραπ 

καςαβάλξσμε ξλικά ή μεοικά υχοίπ καμία απϊ μέοξσπ μαπ αμςίοοηρη ή έμρςαρη και υχοίπ μα εοεσμηθεί ςξ 

βάριμξ ή μη ςηπ απαίςηρήπ ραπ, μέρα ρε πέμςε (5) ημέοεπ απϊ ςημ έγγοατη ειδξπξίηρή ραπ. Δπίρηπ, 

αμαλαμβάμξσμε ςημ σπξυοέχρη μα καςαβάλξσμε ξοιρμέμξ πξρϊ με μϊμη ςη δήλχρη εκείμξσ ποξπ ςξμ 

ξπξίξ απεσθϋμεςαι η παοξϋρα. 

Ζ παοξϋρα ιρυϋει μϊμξ για ςημ καλή εκςέλερη ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ ςξσ πιξ πάμχ διαγχμιρμξϋ για ςξμ 

ξπξίξ εγγσϊμαρςε, μέυοιπ ϊςξσ ασςή μαπ επιρςοατεί ή μέυοιπ ϊςξσ λάβξσμε έγγοατη δήλχρή ραπ ϊςι 

μπξοξϋμε μα θεχοήρξσμε ςημ οάπεζά μαπ απαλλαγμέμη απϊ κάθε ρυεςική σπξυοέχρη. 
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Σπξυοεξϋμεθα μα ποξβξϋμε ρςημ παοάςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ παοξϋραπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ έγγοατξ ςηπ 

αομϊδιαπ Σπηοερίαπ, πξσ θα σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ εγγϋηρηπ. 

Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ πάγιξ 

ςέλξπ υαοςξρήμξσ. 

Ρημειόρςε, παοακαλξϋμε, ϊςι η παοξυή εγγσηςικόμ επιρςξλόμ έκδξρηπ ςηπ οάπεζάπ μαπ δεμ έυει σπαυθεί 

ρε καμέμα πεοιξοιρμϊ πξρξςικξϋ ξοίξσ με ςιπ ρυεςικέπ Σπξσογικέπ διαςάνειπ (ή δηλόμξσμε ξμξίχπ με ςημ 

παοξϋρα ϊςι δεμ στίρςαςαι παοάβαρη ςχμ διαςάνεχμ για ϊοιξ ςηπ οάπεζάπ μαπ ρε ρυέρη με ςιπ 

εγγσηςικέπ επιρςξλέπ). 

 

      Διαςελξϋμε με ςιμή, 

 

……………………. 

(Εξοτςιοδοσημένη τπογπαυή) 

 

(Ξμξμαςεπόμσμξ & σπξγοατή εκποξρόπξσ οαπέζηπ) 
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ΟΘΜΑΙΑΡ ΞΥΖΛΑΩΜ 
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ΙΑΖΓΞΠΘΑ 1 
 

ΔΠΑΠΞΥΑ ΞΥΖΛΑΑ ΖΡ Α.Δ.Λ.Η ΑΜΑ ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ ΔΜΞΖΑ 

 

ΜΞΛΞΡ ΟΞΚΖ ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΔΠΑΛΑΡ ΔΠΑΛΑ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ MITSUBISHI ΕΘΟ PAJERO J 22/2/2002 

ΔΠΑΛΑΡ ΔΠΑΛΑ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ TOYOTA ΔΟΘΒΑΘΙΞ COROLLA 21/8/2008 

ΔΠΑΛΑΡ ΔΠΑΛΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΠΑΛΑΡ DAIHATSU ΕΘΟ TERIOS 29/5/2009 

ΔΠΑΛΑΡ ΔΠΑΛΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΠΑΛΑΡ DAIHATSU ΕΘΟ TERIOS 29/5/2009 

ΔΠΑΛΑΡ ΔΠΑΛΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΠΑΛΑΡ FORD ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ RANGER 30/9/2008 

ΔΠΑΛΑΡ ΔΠΑΛΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΠΑΛΑΡ FORD ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ RANGER 30/9/2008 

ΔΠΑΛΑΡ ΔΠΑΛΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΠΑΛΑΡ NISSAN ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ NAVARA 11/3/2008 

ΔΠΑΛΑΡ ΔΠΑΛΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΠΑΛΑΡ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 30/3/2004 

ΔΠΑΛΑΡ ΔΠΑΛΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΠΑΛΑΡ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 30/3/2004 

ΔΠΑΛΑΡ ΔΠΑΛΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΠΑΛΑΡ HYUNDAI ΕΘΟ GALLOPER 8/6/1999 

ΔΠΑΛΑΡ ΔΠΑΛΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΠΑΛΑΡ SUZUKI ΕΘΟ JIMNY 5/2/2015 

ΔΠΑΛΑΡ ΔΠΑΛΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΠΑΛΑΡ VW ΔΟΘΒΑΘΙΞ PASSAT 4/5/2007 

ΔΠΑΛΑΡ ΔΠΑΛΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΠΑΛΑΡ NISSAN ΔΟΘΒΑΘΙΞ SUNNY 15/10/2007 

ΔΠΑΛΑΡ ΔΠΑΛΑ ΔΘΞΘΙΖΘΙΞ-ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞ SKODA ΔΟΘΒΑΘΙΞ OCTAVIA 14/2/2002 

ΔΠΑΛΑΡ ΜΔΣΠΞΙΞΟΘ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ Ι. ΜΔΣΠΞΙΞΟΘΞΣ LAND ROVER ΕΘΟ FREELANDER 17/3/2008 

ΔΠΑΛΑΡ ΜΔΣΠΞΙΞΟΘ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ Ι. ΜΔΣΠΞΙΞΟΘΞΣ KIA ΕΘΟ SPORTAGE 17/5/2002 

ΔΠΑΛΑΡ ΜΔΣΠΞΙΞΟΘ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ Ι. ΜΔΣΠΞΙΞΟΘΞΣ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 19/3/2004 





ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 
 

εϋυξπ Διακήοσνηπ  για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ–ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. 
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ΔΠΑΛΑΡ ΜΔΣΠΞΙΞΟΘ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ Ι. ΜΔΣΠΞΙΞΟΘΞΣ SUZUKI ΕΘΟ SAMURAI 21/10/1992 

ΔΠΑΛΑΡ ΜΔΣΠΞΙΞΟΘ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ Ι. ΜΔΣΠΞΙΞΟΘΞΣ FORD ΚΔΩΤΞΠΔΘΞ VENKLO 28/6/1984 

ΔΠΑΛΑΡ ΜΔΣΠΞΙΞΟΘ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ Ι. ΜΔΣΠΞΙΞΟΘΞΣ FORD ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ RANGER 18/5/2009 

ΔΠΑΛΑΡ ΜΔΣΠΞΙΞΟΘ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ Ι. ΜΔΣΠΞΙΞΟΘΞΣ MERCEDES ΤΞΠΖΓΞ UNIMOG 27/10/1981 

ΔΠΑΛΑΡ ΜΔΣΠΞΙΞΟΘ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ Ι. ΜΔΣΠΞΙΞΟΘΞΣ MERCEDES ΤΞΠΖΓΞ UNIMOG 24/8/1992 

       

ΜΞΛΞΡ ΟΞΚΖ ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΔΒΠΞΣ ΑΚΔΝ/ΟΞΚΖ ΔΘΞΘΙΖΘΙΞ-ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞ SKODA ΔΟΘΒΑΘΙΞ OCTAVIA 1/2/2002 

ΔΒΠΞΣ ΑΚΔΝ/ΟΞΚΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖΡ ISUZU ΕΘΟ TROOPER 6/6/1991 

ΔΒΠΞΣ ΑΚΔΝ/ΟΞΚΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖΡ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 29/1/2003 

ΔΒΠΞΣ ΑΚΔΝ/ΟΞΚΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖΡ FIAT-IVECO ΚΔΩΤΞΠΔΘΞ A45-12 7/11/2000 

ΔΒΠΞΣ ΑΚΔΝ/ΟΞΚΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖΡ TOYOTA ΔΟΘΒΑΘΙΞ COROLLA 25/8/2005 

ΔΒΠΞΣ ΑΚΔΝ/ΟΞΚΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖΡ MERCEDES ΤΞΠΖΓΞ UNIMOG 17/9/1971 

ΔΒΠΞΣ ΑΚΔΝ/ΟΞΚΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖΡ SUZUKI ΔΟΘΒΑΘΙΞ VITARA 18/11/2002 

ΔΒΠΞΣ ΑΚΔΝ/ΟΞΚΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ MITSUBISHI ΕΘΟ PAJERO PININ 11/8/2003 

ΔΒΠΞΣ ΑΚΔΝ/ΟΞΚΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ MITSUBISHI ΕΘΟ PAJERO PININ 19/8/2003 

ΔΒΠΞΣ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞ LAND ROVER ΕΘΟ 88 15/6/1987 

ΔΒΠΞΣ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞ DODGE ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ DACOTA 15/10/1993 





ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 
 

εϋυξπ Διακήοσνηπ  για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ–ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. 
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ΔΒΠΞΣ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞ SUZUKI ΕΘΟ SAMURAI 16/11/1992 

ΔΒΠΞΣ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 16/3/2004 

ΔΒΠΞΣ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞ OPEL ΔΟΘΒΑΘΙΞ ASTRA 8/3/2000 

ΔΒΠΞΣ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞ SUZUKI ΕΘΟ JIMNY 7/1/2016 

ΔΒΠΞΣ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞ PEUGEOT ΔΟΘΒΑΘΙΞ 405 22/9/1994 

ΔΒΠΞΣ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 20/10/1994 

ΔΒΠΞΣ ΡΞΣΤΚΘ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΞΣΤΚΘΞΣ LAND ROVER ΕΘΟ 
 

10/11/1994 

ΔΒΠΞΣ ΡΞΣΤΚΘ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΞΣΤΚΘΞΣ ISUZU ΕΘΟ TROOPER 21/9/1988 

ΔΒΠΞΣ ΡΞΣΤΚΘ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΞΣΤΚΘΞΣ OPEL ΔΟΘΒΑΘΙΞ KADETT 29/9/1997 

ΔΒΠΞΣ ΡΞΣΤΚΘ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΞΣΤΚΘΞΣ SUZUKI ΕΘΟ JIMNY 14/10/2016 

ΔΒΠΞΣ ΡΞΣΤΚΘ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΞΣΤΚΘΞΣ SUZUKI ΕΘΟ SAMURAI 16/11/1992 

ΔΒΠΞΣ ΡΞΣΤΚΘ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΞΣΤΚΘΞΣ NISSAN ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ D40 10/1/2006 

       

ΜΞΛΞΡ ΟΞΚΖ ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΖΛΑΗΘΑΡ ΒΔΠΞΘΑ ΔΘΞΘΙΖΘΙΞ-ΞΘΞΜΞΛΘΙΞ VW ΔΟΘΒΑΘΙΞ POLO 
 

ΖΛΑΗΘΑΡ ΒΔΠΞΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΒΔΠΞΘΑΡ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 22/9/2003 

ΖΛΑΗΘΑΡ ΒΔΠΞΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΒΔΠΞΘΑΡ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 22/9/2003 

ΖΛΑΗΘΑΡ ΒΔΠΞΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΒΔΠΞΘΑΡ SUZUKI ΕΘΟ SAMURAI 2/12/1997 

ΖΛΑΗΘΑΡ ΒΔΠΞΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΒΔΠΞΘΑΡ KIA ΕΘΟ SPORTAGE 
 

ΖΛΑΗΘΑΡ ΒΔΠΞΘΑ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ ISUZU ΕΘΟ TROOPER 22/7/1994 

ΖΛΑΗΘΑΡ ΒΔΠΞΘΑ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ DAIHATSU ΕΘΟ TERIOS 12/12/2006 

ΖΛΑΗΘΑΡ ΜΑΞΣΡΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΜΑΞΣΡΑΡ NISSAN ΕΘΟ X-TRAIL 10/12/2007 

ΖΛΑΗΘΑΡ ΜΑΞΣΡΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΜΑΞΣΡΑΡ CHRYSLER ΕΘΟ JEEP 1999 

ΖΛΑΗΘΑΡ ΜΑΞΣΡΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΜΑΞΣΡΑΡ DODGE ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ DAKOTA 16/11/1993 

       





ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 
 

εϋυξπ Διακήοσνηπ  για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ–ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. 
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ΜΞΛΞΡ ΟΞΚΖ ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ VW ΔΟΘΒΑΘΙΞ PASSAT 25/7/2008 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΔΥΜΘΙΞΣ ΔΚ NISSAN ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ 
  

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΔΥΜΘΙΞΣ ΔΚ NISSAN ΤΞΠΖΓΞ 
 

3/4/2002 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΔΥΜΘΙΞΣ ΔΚ SKODA ΔΟΘΒΑΘΙΞ OCTAVIA 11/4/2002 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΔΥΜΘΙΞΣ ΔΚ BREMACK ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ GR45 
 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ ΣΑΡΒΔ CITROEN ΔΟΘΒΑΘΙΞ XSARA 4/11/1999 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ ΣΑΡΒΔ HYUNDAI ΕΘΟ SANTA FE 20/6/2001 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ ΔΘ.ΟΔ.ΥΩ. HYUNDAI ΒΑΜ H1 23/9/2005 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ HYUNDAI ΒΑΜ H1 31/5/2005 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ HYUNDAI ΒΑΜ H1 18/5/2005 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ ΓΠ. ΓΔΜΘΙΞΣ ΓΠΑΛΛΑΔΑ TOYOTA ΕΘΟ RAV 8/2/2006 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ ΓΠ. ΓΔΜΘΙΞΣ ΓΠΑΛΛΑΔΑ MERCEDES ΔΟΘΒΑΘΙΞ C220 19/5/2009 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ DAIHATSU ΕΘΟ TERIOS 20/5/2005 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ SUZUKI ΕΘΟ SAMURAI 2/12/1997 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ OPEL ΔΟΘΒΑΘΙΞ ASTRA 5/4/2006 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ NISSAN ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ IBERICA 13/2/2009 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ HYUNDAI ΒΑΜ H1 23/9/2005 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ.ΑΜΑΔΑΡΩΡΔΩΜ ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ MITSUBISHI ΕΘΟ OUTLANDER 11/11/2008 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ.ΑΜΑΔΑΡΩΡΔΩΜ ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ MITSUBISHI ΕΘΟ PAJERO J 14/1/2003 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ.ΑΜΑΔΑΡΩΡΔΩΜ ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ MERCEDES ΤΞΠΖΓΞ UNIMOG 
 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ.ΑΓΠ.ΣΟΞΗ. ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ PEUGEOT ΔΟΘΒΑΘΙΞ 406 5/1/2007 





ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 
 

εϋυξπ Διακήοσνηπ  για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ–ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. 
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ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΡΣΜ. & ΔΟΘΗ. ΔΑΡΩΜ VW ΔΟΘΒΑΘΙΞ PASSAT 28/7/2008 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΡΣΜ. & ΔΟΘΗ. ΔΑΡΩΜ TOYOTA ΕΘΟ RAV 21/1/2009 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΡΣΜ. & ΔΟΘΗ. ΔΑΡΩΜ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 15/12/2003 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 6/12/2002 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ SUZUKI ΔΟΘΒΑΘΙΞ VITARA 20/10/1994 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΣΔΑΩΜ FORD ΤΞΠΖΓΞ TRANSIT 5/11/2005 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΣΔΑΩΜ SUBARU ΕΘΟ FORESTER 13/10/2008 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΣΔΑΩΜ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 7/6/2007 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ CITROEN ΔΟΘΒΑΘΙΞ C4 15/5/2012 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ VW ΔΟΘΒΑΘΙΞ GOLF 17/11/2000 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ FORD ΔΟΘΒΑΘΙΞ FUSION 10/4/2013 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ Δ/ΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ NISSAN ΔΟΘΒΑΘΙΞ ALMERA 15/5/2012 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΚΑΓΙΑΔΑΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΚΑΓΙΑΔΑ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 8/1/2004 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΚΑΓΙΑΔΑΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΚΑΓΙΑΔΑ SUZUKI ΕΘΟ SAMURAI 19/9/1988 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΚΑΓΙΑΔΑΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΚΑΓΙΑΔΑ JEEP ΕΘΟ CHEROKEE 1/12/2003 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΚΑΓΙΑΔΑΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΚΑΓΙΑΔΑ SUZUKI ΕΘΟ SAMURAI 28/11/1994 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΚΑΓΙΑΔΑΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΚΑΓΙΑΔΑ SUZUKI ΕΘΟ SAMURAI 28/11/1994 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΚΑΓΙΑΔΑΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΚΑΓΙΑΔΑ NISSAN ΕΘΟ QASHQAI 30/7/2014 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΚΑΓΙΑΔΑΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΚΑΓΙΑΔΑ ROVER ΕΘΟ RANGE 25/6/2008 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΚΑΓΙΑΔΑΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΚΑΓΙΑΔΑ NISSAN ΕΘΟ QASHQAI 
 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΡΑΣΠΞΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΑΣΠΞΣ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 30/11/2007 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΡΑΣΠΞΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΑΣΠΞΣ MITSUBISHI ΕΘΟ PAJERO 26/11/2002 

       





ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 
 

εϋυξπ Διακήοσνηπ  για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ–ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. 
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ΜΞΛΞΡ ΟΞΚΖ ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΒΑΚΑΡ BMW ΔΟΘΒΑΘΙΞ 318 7/3/2006 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΒΑΚΑΡ AUDI ΔΟΘΒΑΘΙΞ 80 24/2/2000 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ SUZUKI ΔΟΘΒΑΘΙΞ VITARA 8/12/1992 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ SUZUKI ΔΟΘΒΑΘΙΞ VITARA 18/3/2004 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΒΑΚΑΡ KIA ΕΘΟ SPORTAGE 15/7/2003 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΒΑΚΑΡ MITSUBISHI ΕΘΟ PAJERO 14/9/2000 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΒΑΚΑΡ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 8/6/2004 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΒΑΚΑΡ ISUZU ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ CAMPO 29/5/2003 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΒΑΚΑΡ SUZUKI ΕΘΟ SAMURAI 28/11/1994 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΒΑΚΑΡ MAN ΤΞΠΖΓΞ 8136 28/9/1987 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΒΑΚΑΡ MAN ΤΞΠΖΓΞ 8136 28/9/1987 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΒΑΚΑΡ SUZUKI ΕΘΟ JIMNY 11/1/2016 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΒΑΚΑΡ MERCEDES ΤΞΠΖΓΞ UNIMOG 5/11/1981 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΒΑΚΑΡ DODGE ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ DACOTA 
 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ ΣΔΙ ΙΑΒΑΚΑΡ SKODA ΔΟΘΒΑΘΙΞ OCTAVIA 12/2/2002 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ Δ/ΜΡΖ ΣΔΑΩΜ ΑΛΗ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 19/6/2002 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ Δ/ΜΡΖ ΣΔΑΩΜ ΑΛΗ SKODA ΔΟΘΒΑΘΙΞ OCTAVIA 27/12/2010 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ Δ.Δ.Δ. Λ.ΔΠΓΑΡΖΠΘΞΣ ΙΑΒΑΚΑΡ VW ΔΟΘΒΑΘΙΞ PASSAT 13/3/1998 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ Λ. ΔΥΜ.ΣΟΞΡ.&ΤΣΡ.ΟΞΠΩΜ DACIA ΕΘΟ DUSTER Δεκ-14 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ Δ.Δ.Δ. Λ.ΔΠΓΑΡΖΠΘΞΣ ΙΑΒΑΚΑΡ BREMACK ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ GR45 19/8/1995 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΗΑΡΞΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΗΑΡΞΣ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 23/3/2004 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΗΑΡΞΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΗΑΡΞΣ LAND ROVER ΕΘΟ 90 12/5/1989 





ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 
 

εϋυξπ Διακήοσνηπ  για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ–ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. 
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ΙΑΒΑΚΑΡ ΗΑΡΞΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΗΑΡΞΣ NISSAN ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ PICK UP 24/5/2011 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΗΑΡΞΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΗΑΡΞΣ FORD ΚΔΩΤΞΠΔΘΞ VENKLO 28/6/1984 

       

ΜΞΛΞΡ ΟΞΚΖ ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΙΘΚΙΘΡ ΙΘΚΙΘΡ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ KIA ΔΟΘΒΑΘΙΞ SPORTAGE 22/6/2001 

ΙΘΚΙΘΡ ΙΘΚΙΘΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΘΚΙΘΡ MERCEDES ΤΞΠΖΓΞ UNIMOG 9/10/1978 

ΙΘΚΙΘΡ ΙΘΚΙΘΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΘΚΙΘΡ CHRYSLER ΕΘΟ CHEROKEE 6/12/2002 

ΙΘΚΙΘΡ ΙΘΚΙΘΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΘΚΙΘΡ VW ΔΟΘΒΑΘΙΞ PASSAT 17/11/1989 

ΙΘΚΙΘΡ ΙΘΚΙΘΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΘΚΙΘΡ FORD ΔΟΘΒΑΘΙΞ STATION 14/4/1998 

ΙΘΚΙΘΡ ΙΘΚΙΘΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΘΚΙΘΡ KIA ΕΘΟ SPORTAGE 20/5/2002 

ΙΘΚΙΘΡ ΙΘΚΙΘΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΘΚΙΘΡ VW ΔΟΘΒΑΘΙΞ VENTO 17/6/1994 

ΙΘΚΙΘΡ ΙΘΚΙΘΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΘΚΙΘΡ NISSAN ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ D40 11/1/2008 

ΙΘΚΙΘΡ ΙΘΚΙΘΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΘΚΙΘΡ NISSAN ΕΘΟ QASHQAI 
 

ΙΘΚΙΘΡ ΓΞΣΛΑΜΘΡΡΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΓΞΣΛΔΜΘΡΡΑΡ KIA ΔΟΘΒΑΘΙΞ SPORTAGE 20/5/2002 

ΙΘΚΙΘΡ ΓΞΣΛΑΜΘΡΡΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΓΞΣΛΔΜΘΡΡΑΡ DACIA ΕΘΟ DUSTER 13/6/2013 

ΙΘΚΙΘΡ ΓΞΣΛΑΜΘΡΡΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΓΞΣΛΔΜΘΡΡΑΡ MERCEDES ΤΞΠΖΓΞ UNIMOG 5/10/1974 

ΙΘΚΙΘΡ ΓΞΣΛΑΜΘΡΡΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΓΞΣΛΔΜΘΡΡΑΡ NISSAN ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ D40 15/1/2008 

ΙΘΚΙΘΡ ΓΞΣΛΑΜΘΡΡΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΓΞΣΛΔΜΘΡΡΑΡ CRYSLER ΕΘΟ CHEROKEE 7/6/2007 

       

ΜΞΛΞΡ ΟΞΚΖ ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΝΑΜΗΖΡ ΝΑΜΗΖ ΔΘΞΘΙΖΘΙΞ-ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞ SKODA ΔΟΘΒΑΘΙΞ OCTAVIA 1/2/2002 

ΝΑΜΗΖΡ ΝΑΜΗΖ Δ.ΔΑΡΩΜ MITSUBISHI ΕΘΟ PAJERO PININ 26/9/2002 

ΝΑΜΗΖΡ ΝΑΜΗΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΝΑΜΗΖΡ SUZUKI ΕΘΟ SAMURAI 1/10/1992 

ΝΑΜΗΖΡ ΝΑΜΗΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΝΑΜΗΖΡ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 14/10/1994 





ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 
 

εϋυξπ Διακήοσνηπ  για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ–ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. 
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ΝΑΜΗΖΡ ΝΑΜΗΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΝΑΜΗΖΡ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 15/6/2004 

ΝΑΜΗΖΡ ΝΑΜΗΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΝΑΜΗΖΡ NISSAN ΕΘΟ ΕΘΟ 
 

ΝΑΜΗΖΡ ΡΑΣΠΞΣΟΞΚΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΑΣΠΞΣΟΞΚΖΡ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 15/3/2004 

ΝΑΜΗΖΡ ΡΑΣΠΞΣΟΞΚΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΑΣΠΞΣΟΞΚΖΡ ISUZU ΕΘΟ TROOPER 14/9/1999 

ΝΑΜΗΖΡ ΡΑΣΠΞΣΟΞΚΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΑΣΠΞΣΟΞΚΖΡ DODGE ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ DAKOTA 10/8/1994 

ΝΑΜΗΖΡ ΡΑΣΠΞΣΟΞΚΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΑΣΠΞΣΟΞΚΖΡ FORD ΚΔΩΤΞΠΔΘΞ 130 8/7/1984 

ΝΑΜΗΖΡ ΡΑΣΠΞΣΟΞΚΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΑΣΠΞΣΟΞΚΖΡ MERCEDES ΤΞΠΖΓΞ UNIMOG 16/1/1973 

ΝΑΜΗΖΡ ΡΑΣΠΞΣΟΞΚΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΑΣΠΞΣΟΞΚΖΡ SUZUKI ΕΘΟ 185 29/3/1982 

       

ΜΞΛΞΡ ΟΞΚΖ ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΟΔΚΚΑΡ ΔΔΔΡΡΑ ΔΘΞΘΙΖΘΙΞ-ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞ NISSAN ΔΟΘΒΑΘΙΞ TIIDA 
 

ΟΔΚΚΑΡ ΔΔΔΡΡΑ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ DAIHATSU ΕΘΟ TERIOS 19/12/2006 

ΟΔΚΚΑΡ ΔΔΔΡΡΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ  ΔΔΔΡΡΑΡ MITSUBISHI ΕΘΟ PAJERO 5/8/1992 

ΟΔΚΚΑΡ ΔΔΔΡΡΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ  ΔΔΔΡΡΑΡ MAZDA ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ B2600 3/7/1997 

ΟΔΚΚΑΡ ΔΔΔΡΡΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ  ΔΔΔΡΡΑΡ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 3/10/2003 

ΟΔΚΚΑΡ ΔΔΔΡΡΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ  ΔΔΔΡΡΑΡ NISSAN ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ PICK UP 9/7/2007 

ΟΔΚΚΑΡ ΔΔΔΡΡΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ  ΔΔΔΡΡΑΡ NISSAN ΕΘΟ X-TRAIL 16/1/2009 

ΟΔΚΚΑΡ ΔΔΔΡΡΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ  ΔΔΔΡΡΑΡ HYUNDAI ΔΟΘΒΑΘΙΞ ACCENT 20/7/2000 

ΟΔΚΚΑΡ ΑΠΘΔΑΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΠΘΔΑΘΑΡ SUZUKI ΕΘΟ JIMNY 14-10-2016 

ΟΔΚΚΑΡ ΑΠΘΔΑΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΠΘΔΑΘΑΡ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 30-05-2001 

ΟΔΚΚΑΡ ΑΠΘΔΑΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΠΘΔΑΘΑΡ NISSAN ΕΘΟ QASHQAI 
 

ΟΔΚΚΑΡ ΑΠΘΔΑΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΠΘΔΑΘΑΡ MAZDA ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ B2500 11/2/2002 

ΟΔΚΚΑΡ ΑΠΘΔΑΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΠΘΔΑΘΑΡ ISUZU ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ DMAX 15/12/2005 

ΟΔΚΚΑΡ ΑΠΘΔΑΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΠΘΔΑΘΑΡ HYUNDAI ΒΑΜ H1 23/9/2005 

       





ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 
 

εϋυξπ Διακήοσνηπ  για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ–ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. 
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ΜΞΛΞΡ ΟΞΚΖ ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΟΘΔΠΘΑΡ ΙΑΔΠΘΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ MERCEDES ΤΞΠΖΓΞ UNIMOG 6/11/1981 

ΟΘΔΠΘΑΡ ΙΑΔΠΘΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ NISSAN ΕΘΟ X-TRAIL 17/1/2007 

ΟΘΔΠΘΑΡ ΙΑΔΠΘΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ NISSAN ΕΘΟ X-TRAIL 17/1/2007 

ΟΘΔΠΘΑΡ ΙΑΔΠΘΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 14/10/1994 

ΟΘΔΠΘΑΡ ΙΑΔΠΘΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ SUZUKI ΕΘΟ SAMURAI 28/11/1994 

ΟΘΔΠΘΑΡ ΙΑΔΠΘΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ HONDA ΕΘΟ HRV 11/10/2001 

ΟΘΔΠΘΑΡ ΙΑΔΠΘΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ MITSUBISHI ΕΘΟ PAJERO PININ 19/7/2002 

       

ΜΞΛΞΡ ΟΞΚΖ ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ ΔΘΞΘΙΖΘΙΞ-ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞ SKODA ΔΟΘΒΑΘΙΞ OCTAVIA 7/2/2002 

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ ΔΘΞΘΙΖΘΙΞ-ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞ MITSUBISHI ΔΟΘΒΑΘΙΞ 
  

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ ΔΘΞΘΙΖΘΙΞ-ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞ OPEL ΔΟΘΒΑΘΙΞ 
  

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ Δ/ΜΡΖ ΑΜΑΔΑΡΩΡΔΩΜ ΙΞΛΞΖΜΖ FIAT ΔΟΘΒΑΘΙΞ PANDA 7/10/2004 

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ ΔΘΞΘΙΖΘΙΞ-ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞ MERCEDES ΔΟΘΒΑΘΙΞ 300D 20/5/1999 

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ ΔΘΞΘΙΖΘΙΞ-ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞ HYUNDAI ΒΑΜ H1 20/4/2005 

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ ΔΘΞΘΙΖΘΙΞ-ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞ HYUNDAI ΒΑΜ H1 20/4/2005 

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ ΔΘΞΘΙΖΘΙΞ-ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞ SKODA ΔΟΘΒΑΘΙΞ OCTAVIA 16/6/2009 

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ MITSUBISHI ΕΘΟ PAJERO J 19/2/2002 

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ KIA ΕΘΟ SPORTAGE 26/7/2002 

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 1/4/2004 

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 20/10/1994 

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ MITSUBISHI ΕΘΟ PAJERO 25/1/2002 

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ Δ.ΟΔ.ΥΩ. ΙΞΛΞΖΜΖ FIAT ΔΟΘΒΑΘΙΞ PANDA 7/10/2004 





ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 
 

εϋυξπ Διακήοσνηπ  για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ–ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. 
πεοιϊδξσ 2019-2020 

 
76 

 
 

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ Δ.ΟΔ.ΥΩ. ΙΞΛΞΖΜΖ SKODA ΔΟΘΒΑΘΙΞ OCTAVIA 4/3/2002 

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ Δ/ΜΡΖ ΡΥΔΔΘΑΡΛΞΣ ΑΜΑΟ. SKODA ΔΟΘΒΑΘΙΞ OCTAVIA 26/3/2002 

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ Δ.Δ.Δ. ΙΞΛΞΖΜΖΡ SKODA ΔΟΘΒΑΘΙΞ OCTAVIA 
 

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ Δ.ΑΓΠ.ΣΟΞΗ. ΙΞΛΞΖΜΖΡ FIAT ΔΟΘΒΑΘΙΞ ALBEA 29/6/2004 

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ ΔΘΞΘΙΖΘΙΞ-ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞ TOYOTA ΔΟΘΒΑΘΙΞ COROLLA 16/6/2009 

       

ΜΞΛΞΡ ΟΞΚΖ ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΔΡ Δ/ΜΡΖ ΔΥΜΘΙΞΣ ΔΚ  (ΡΔΠΠΩΜ) NISSAN ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ 
  

ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΔΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΔΠΠΩΜ MERCEDES ΤΞΠΖΓΞ UNIMOG 23/2/1978 

ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΔΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΔΠΠΩΜ MITSUBISHI ΔΟΘΒΑΘΙΞ PAJERO 6/5/2003 

ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΔΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΔΠΠΩΜ MITSUBISHI ΔΟΘΒΑΘΙΞ PAJERO 9/1/2003 

ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΔΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΔΠΠΩΜ SUZUKI ΕΘΟ JIMNY 14/10/2016 

ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΔΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΔΠΠΩΜ DODGE ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ DACOTA 16/11/1993 

ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΔΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΔΠΠΩΜ JEEP CRYSLER ΔΟΘΒΑΘΙΞ JN8P 20-Ρεπ-94 

ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΔΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΔΠΠΩΜ MERCEDES ΤΞΠΖΓΞ UNIMOG 19/7/1972 

ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΔΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΔΠΠΩΜ JEEP CRYSLER ΕΘΟ CJ6 17/5/1979 

ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΔΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΔΠΠΩΜ IVECO ΚΔΩΤΞΠΔΘΞ R-40-8 9/4/1987 

ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΔΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΔΠΠΩΜ LAND ROVER ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ 90 12/5/1989 

ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΔΡ ΔΘΞΘΙΖΘΙΞ-ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞ SKODA ΔΟΘΒΑΘΙΞ OCTAVIA 12/4/2002 

ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΔΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΔΠΠΩΜ SCODA ΔΟΘΒΑΘΙΞ FABIA 14/9/2009 

ΡΔΠΠΩΜ ΜΘΓΠΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΜΘΓΠΘΑΡ MITSUBISHI ΕΘΟ PAJERO J 21/3/2003 

ΡΔΠΠΩΜ ΜΘΓΠΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΜΘΓΠΘΑΡ MERCEDES ΤΞΠΖΓΞ UNIMOG 3/10/1978 

ΡΔΠΠΩΜ ΜΘΓΠΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΜΘΓΠΘΑΡ MITSUBISHI ΕΘΟ PAJERO PININ 28/12/2006 

ΡΔΠΠΩΜ ΡΘΔΖΠΞΙΑΡΠΞ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΘΔΖΠΞΙΑΡΠΞΣ KIA ΕΘΟ SPORTAGE 22/6/2007 





ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 
 

εϋυξπ Διακήοσνηπ  για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ–ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. 
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ΡΔΠΠΩΜ ΡΘΔΖΠΞΙΑΡΠΞ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΘΔΖΠΞΙΑΡΠΞΣ MITSUBISHI ΕΘΟ PAJERO J 2/1/2003 

ΡΔΠΠΩΜ ΡΘΔΖΠΞΙΑΡΠΞ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΘΔΖΠΞΙΑΡΠΞΣ NISSAN ΔΟΘΒΑΘΙΞ SERENA 14/4/1990 

       

ΜΞΛΞΡ ΟΞΚΖ ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΟΞΚΣΓΣΠΞΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΟΞΚΣΓΣΠΞΣ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 23/3/2005 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΟΞΚΣΓΣΠΞΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΟΞΚΣΓΣΠΞΣ MITSUBISHI ΕΘΟ PAJERO PININ 9/1/2002 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΟΞΚΣΓΣΠΞΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΟΞΚΣΓΣΠΞΣ NISSAN ΕΘΟ QASHQAI 30-007-2014 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΟΞΚΣΓΣΠΞΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΟΞΚΣΓΣΠΞΣ NISSAN ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ D22 10/10/2008 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΟΞΚΣΓΣΠΞΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΟΞΚΣΓΣΠΞΣ SUZUKI ΕΘΟ SAMURAI 28/9/1992 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΟΞΚΣΓΣΠΞΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΟΞΚΣΓΣΠΞΣ NISSAN ΕΘΟ QASHQAI 
 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΟΞΚΣΓΣΠΞΡ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 14/10/1994 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΟΞΚΣΓΣΠΞΡ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 14/10/1994 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΑΠΜΑΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΠΜΑΘΑΡ SUZUKI ΕΘΟ VITARA 31/10/2002 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΑΠΜΑΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΠΜΑΘΑΡ LADA ΕΘΟ NIVA 29/11/2006 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΑΠΜΑΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΠΜΑΘΑΡ ISUZU ΕΘΟ TROOPER 22/7/2004 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΑΠΜΑΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΠΜΑΘΑΡ IVECO ΚΔΩΤΞΠΔΘΞ 
  

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΑΠΜΑΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΠΜΑΘΑΡ MERCEDES ΤΞΠΖΓΞ UNIMOG 
 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΙΑΡΡΑΜΔΠΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΡΡΑΜΔΠΑΡ NISSAN ΖΛΘΤΞΠΖΓΞ D40 4/12/2006 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΙΑΡΡΑΜΔΠΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΡΡΑΜΔΠΑΡ SUZUKI ΕΘΟ JIMNY 27/11/2015 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΙΑΡΡΑΜΔΠΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΡΡΑΜΔΠΑΡ MITSUBISHI ΕΘΟ PAJERO PININ 9/1/2002 





ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 
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ΙΑΖΓΞΠΘΑ 2 

 

ΔΘΠΞΥΑ  ΞΥΖΛΑΑ ΖΡ Α.Δ.Λ.Η ΑΜΑ ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ ΔΜΞΖΑ 

 

 

ΜΞΛΞΡ ΟΞΚΖ ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΔΠΑΛΑΡ ΔΠΑΛΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΠΑΛΑΡ HONDA ΔΘΙΣΙΚΞ   16-10-2008 

ΔΠΑΛΑΡ ΔΠΑΛΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΠΑΛΑΡ YAMAHA ΔΘΙΣΙΚΞ DT 15-05-1995 

ΔΠΑΛΑΡ ΔΠΑΛΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΠΑΛΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 20-07-2001 

ΔΠΑΛΑΡ ΔΠΑΛΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΠΑΛΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 20-07-2001 

ΔΠΑΛΑΡ ΔΠΑΛΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΔΠΑΛΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 20-07-2001 

       
ΜΞΛΞΡ   ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΔΒΠΞΣ ΑΚΔΝ/ΟΞΚΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 21-07-2000 

ΔΒΠΞΣ ΑΚΔΝ/ΟΞΚΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 04-05-2001 

ΔΒΠΞΣ ΑΚΔΝ/ΟΞΚΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 04-05-2001 

ΔΒΠΞΣ ΡΞΣΤΚΘ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΞΣΤΚΘΞΣ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 25-07-2000 

ΔΒΠΞΣ ΡΞΣΤΚΘ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΞΣΤΚΘΞΣ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 25-07-2000 





ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 
 

εϋυξπ Διακήοσνηπ  για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ–ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. 
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ΜΞΛΞΡ   ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΖΛΑΗΘΑΡ ΒΔΠΞΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΒΔΠΞΘΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 18-08-2000 

ΖΛΑΗΘΑΡ ΒΔΠΞΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΒΔΠΞΘΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 18-08-2000 

ΖΛΑΗΘΑΡ ΜΑΞΣΡΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΜΑΞΣΡΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 16-08-2000 

       

       
ΜΞΛΞΡ   ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΗΔΡ/ΜΘΙΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 21-07-2000 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΚΑΓΙΑΔΑΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΚΑΓΙΑΔΑ YAMAHA ΔΘΙΣΙΚΞ DT250 07-07-1983 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΚΑΓΙΑΔΑΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΚΑΓΙΑΔΑ YAMAHA ΔΘΙΣΙΚΞ DT250 07-07-1983 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΡΑΣΠΞΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΑΣΠΞΣ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 11-01-2001 

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ ΡΑΣΠΞΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΑΣΠΞΣ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 11-01-2001 

       
ΜΞΛΞΡ   ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΒΑΚΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 20-07-2000 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΒΑΚΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 20-07-2000 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΒΑΚΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 20-07-2000 





ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 
 

εϋυξπ Διακήοσνηπ  για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ–ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. 
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ΙΑΒΑΚΑΡ ΙΑΒΑΚΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΒΑΚΑΡ YAMAHA ΔΘΙΣΙΚΞ DT 11-08-1983 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΗΑΡΞΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΗΑΡΞΣ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 07-02-2001 

ΙΑΒΑΚΑΡ ΗΑΡΞΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΗΑΡΞΣ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 11-01-2001 

 

       
ΜΞΛΞΡ   ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΙΘΚΙΘΡ ΙΘΚΙΘΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΘΚΙΘΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 05-05-2000 

ΙΘΚΙΘΡ ΙΘΚΙΘΡ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΘΚΙΘΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 05-05-2000 

ΙΘΚΙΘΡ ΓΞΣΛΑΜΘΡΡΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΓΞΣΛΔΜΘΡΡΑΡ KAWASAKI  ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 14-07-2000 

ΙΘΚΙΘΡ ΓΞΣΛΑΜΘΡΡΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΓΞΣΛΔΜΘΡΡΑΡ KAWASAKI  ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 14-07-2000 

ΙΘΚΙΘΡ ΓΞΣΛΑΜΘΡΡΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΓΞΣΛΔΜΘΡΡΑΡ KAWASAKI  ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 14-07-2000 

ΙΘΚΙΘΡ ΓΞΣΛΑΜΘΡΡΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΓΞΣΛΔΜΘΡΡΑΡ KAWASAKI  ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 14-07-2000 

       
ΜΞΛΞΡ   ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΝΑΜΗΖΡ ΝΑΜΗΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΝΑΜΗΖΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 20-07-2000 

ΝΑΜΗΖΡ ΝΑΜΗΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΝΑΜΗΖΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 20-07-2000 

ΝΑΜΗΖΡ ΝΑΜΗΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΝΑΜΗΖΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 20-07-2000 

ΝΑΜΗΖΡ ΡΑΣΠΞΣΟΞΚΖ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΑΣΠΞΣΟΞΚΖΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 11-08-2000 
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ΜΞΛΞΡ   ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΟΔΚΚΑΡ ΔΔΔΡΡΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ  ΔΔΔΡΡΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 26-01-2001 

ΟΔΚΚΑΡ ΑΠΘΔΑΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΠΘΔΑΘΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 02/02/2001 

ΟΔΚΚΑΡ ΑΠΘΔΑΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΠΘΔΑΘΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 02/02/2001 

ΟΔΚΚΑΡ ΑΠΘΔΑΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΠΘΔΑΘΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 02/02/2001 

ΟΔΚΚΑΡ ΑΠΘΔΑΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΠΘΔΑΘΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 26/01/2001 

       
ΜΞΛΞΡ   ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΟΘΔΠΘΑΡ ΙΑΔΠΘΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ HONDA ΔΘΙΣΙΚΞ NX 18/06/1996 

ΟΘΔΠΘΑΡ ΙΑΔΠΘΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ HONDA ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 02/02/2001 

ΟΘΔΠΘΑΡ ΙΑΔΠΘΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 22/08/2000 

ΟΘΔΠΘΑΡ ΙΑΔΠΘΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 22/08/2000 

ΟΘΔΠΘΑΡ ΙΑΔΠΘΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ NX 08/06/1996 

ΟΘΔΠΘΑΡ ΙΑΔΠΘΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 22/08/2000 

       
ΜΞΛΞΡ   ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ  KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 18-08-2000 

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ  KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 18-08-2000 
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ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ  KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 18-08-2000 

ΠΞΔΞΟΖΡ ΙΞΛΞΖΜΖ Δ/ΜΡΖ ΔΑΡΩΜ  KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 18-08-2000 

       
ΜΞΛΞΡ   ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΡΔΠΠΩΜ ΜΘΓΠΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΜΘΓΠΘΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 02/06/2000 

ΡΔΠΠΩΜ ΜΘΓΠΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΜΘΓΠΘΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 02/06/2000 

ΡΔΠΠΩΜ ΜΘΓΠΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΜΘΓΠΘΑΡ YAMAHA ΔΘΙΣΙΚΞ DT 24/07/1984 

ΡΔΠΠΩΜ ΡΘΔΖΠΞΙΑΡΠΞ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΘΔΖΠΞΙΑΡΠΞΣ  KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 02/06/2000 

ΡΔΠΠΩΜ ΡΘΔΖΠΞΙΑΡΠΞ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΘΔΖΠΞΙΑΡΠΞΣ  KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 02/06/2000 

ΡΔΠΠΩΜ ΡΘΔΖΠΞΙΑΡΠΞ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΡΘΔΖΠΞΙΑΡΠΞΣ  KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 02/06/2000 

       
ΜΞΛΞΡ   ΣΟΖΠΔΡΘΑ ΙΑΑΡΙΔΣΑΡΖΡ ΣΟΞΡ ΛΞΜΔΚΞ 1Ζ ΑΔΔΘΑ 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΑΠΜΑΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΠΜΑΘΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 04-01-2001 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΑΠΜΑΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΠΜΑΘΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 04-01-2001 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΑΠΜΑΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΠΜΑΘΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 04-01-2001 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΑΠΜΑΘΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΑΠΜΑΘΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 04-01-2001 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΙΑΡΡΑΜΔΠΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΡΡΑΜΔΠΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 27-07-2000 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΙΑΡΡΑΜΔΠΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΙΑΡΡΑΜΔΠΑΡ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 27-07-2000 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΙΑΡΡΑΜΔΠΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΟΞΚΣΓΣΠΞΣ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 22-06-2000 

ΥΑΚΙΘΔΘΙΖΡ ΙΑΡΡΑΜΔΠΑ ΔΑΡΑΠΥΔΘΞ ΟΞΚΣΓΣΠΞΣ KAWASAKI ΔΘΙΣΙΚΞ KLE 22-06-2000 





ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Δ’- 

ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ 

 





ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 
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Οοξπ: 
 
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 
ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ /Λ. ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ,ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΣΚΘΙΞΣ  
ΙΑΘ ΙΠΑΘΙΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ 
 

 
ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ 

 
 

Ρϋμτχμα με ςη αο. 06/2018 Διακήοσνη διεμέογειαπ αμξικςξϋ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ για ςημ αμάδεινη 

ποξμηθεσςή αμςαλλακςικόμ, ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η.  πξσ εδοεϋξσμ ρςημ 

Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα …………………………………… / Οϊλη …………………………….. για ςημ πεοίξδξ 2019-2020, 

ποξρτέοχ ςξ παοακάςχ πξρξρςϊ : 

 
 

Ζ παοξϋρα ξικξμξμική ποξρτξοά ιρυϋει μέυοι και εκαςϊμ είκξρι (120) ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ 
διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 
 
Δηλόμχ ϊςι απξδέυξμαι πλήοχπ και αμεπιτϋλακςα ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Διακήοσνηπ. 
 
 

………..(Τόπορ)…….(Ημεπομηνία)  
 

Ξ ποξρτέοχμ  

 

 

Υπογπαυή 

 
   

(Ονομασεπώντμο) 
Συπαγίδα Εσαιπείαρ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Οξρξρςϊ έκπςχρηπ επί ςηπ αμά ΙΑΔ κάθε 

ξμάδαπ ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ 

ΞΜΞΛΑΡΘΑ ΞΛΑΔΑΡ ΥΥ(Ο.Δ.) /ΥΥ 

(ΙΑΖΓΞΠΘΑ ΔΠΑΥ. 

Ή ΔΘΠΞΥ. ΞΥΖΛΑΑ) 

(Ξλξγοάτχπ) (Αοιθμηςικόπ) 

ΙΑΔ 0861 Δογαρίεπ επιρκεσήπ   

ΙΑΔ 1321 Αμςαλλακςικά και μέοη 
ξυημάςχμ  

 

  





ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Ρ’ 

ΣΟΞΟΞΘΖΛΔΜΞ ΔΜΣΟΞ ΣΟΔΣΗΣΜΖΡ ΔΖΚΩΡΖΡ (.Δ.Σ.Δ.) 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ (TEΤΓ) 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 
 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα
1
  θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 
ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα 
(αθ) 

- Ολνκαζία: [ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ]] 
- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜΓΗ : [50205] 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ΚΑΘ.ΡΩΙΓΗ 11,ΘΔ/ΝΙΚΗ Σ.Κ.54655] 
- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [Διέλε Αβξακίδνπ, Γηψξγνο Νηθήηαο ] 
- Σειέθσλν: [2313 309437, 2313 309151] 
- Ηι. ηαρπδξνκείν: [tpdy@damt.gov.gr,helavra@damt.gov.gr] 
- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.damt.gov.gr] 
 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ CPV): [Αλνηθηφο 
ειεθηξνληθφο κεηνδνηηθφο γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ (CPV 34300000-0), ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 
(CPV 50112000-3) ησλ νρεκάησλ (δίηξνρσλ θαη ηεηξάηξνρσλ) γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Α.Γ.Μ.Θ. 
πεξηφδνπ 2019-2020. 
- Κσδηθφο ζην ΚΗΜΓΗ: [] 
- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [Πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο] 
- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [48] 
- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [6/2018] 

 
ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 
Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
2 

: 
Σειέθσλν: 
Ηι. ηαρπδξνκείν: 
Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) 
(εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία 
επηρείξεζε

3
; 

 

Μόλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 
απνθιεηζηηθόηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή 
επηρείξεζε»

4
 ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 
απαζρφιεζεο; 
Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 
εξγαδνκέλσλ; 
Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα θαηεγνξία ή 
θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 
εξγαδνκέλσλ αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 
εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 
ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο παξνχζαο 
ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ 
ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην 
κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 
πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 
β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε 
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 
γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε 
εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ 
θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν

5:
 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 
απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
Δάλ όρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο πιεξνθνξίεο 
πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ 
θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 
πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 
απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή 
δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναη [] Όρη 
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Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε:  

 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινπο

6;
 

[] Ναη [] Όρη 

Εάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο 
θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ 
έλσζε ή θνηλνπξαμία   (επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 
ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο 
έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή ησλ 
ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί 
λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 
αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 
δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Εθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 
γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε 
ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ 
ζθνπφ …): 

[……] 

 
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ

7
  

 

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα 
αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα 
θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V 
θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ 
παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη 
ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  
Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ 
απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ 
πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα 
ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

 
 
Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 
 

(Η παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 

άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε 

τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριών που 

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο 

(ι κατθγορία υπεργολάβων).  

 
 

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε 
κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 
Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
αλαιάβνπλ:  
[…] 
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο

8
 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 
14 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε

9·
 

15 δσξνδνθία
10,11·

 

16 απάηε
12·

 

17 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
13

· 

18 λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
14

· 

19 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλ
15.

 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απόθαζε 
εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα ή 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ

16
 ην νπνίν είλαη 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 
ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 
(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία 
έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην 
ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]17 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε18: 
α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 
πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 
αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο 
θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 
α) Ηκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] 
θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 
ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]19 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 
απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 
χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«αστοκάθαρση»)

20; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ21: [……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο ηηο 
ππνρξεώζεηο ηνπ όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή 
θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο

22
, 

ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ 
εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 
 
Δάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 
- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή έθδνζεο 
απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ 
νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή 
ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 
ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο ;

23
 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΔΙΦΟΡΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 

[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] Όρη  
-[] Ναη [] Όρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 
ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

24
 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπόηεηα, 
ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη ηνπ, αζεηήζεη 
ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ 
δηθαίνπ

25
; 

[] Ναη [] Όρη 

 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 
χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
(«απηνθάζαξζε»); 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ 
ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο

26
 : 

α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 
δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 
πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 
Δάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο σζηφζν 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε 
ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε 
ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ 
απηέο ηηο πεξηζηάζεηο

27 
 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξό 

επαγγεικαηηθό παξάπησκα
28

; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
[.......................] 
 

 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  
[..........……] 

Ζχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε 

άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπό ηε 
ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνύ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 
[……] 
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Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ

29
, ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 
ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
[.........…] 

Ζχει παράςχει ο οικονομικός υορέας ή 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε 
άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
30

; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 
επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα

31
 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 
θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , 
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 
δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 
ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 
απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 
λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 
ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 

 
Γ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ εηαηξεηώλ πνπ 
ζπλάπηνπλ δεκόζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 4 
λ. 3310/2005

32
: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 
ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……] 
Εάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κέηξα 
απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Εάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλ:  
[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη 
φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί 
λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Ελόηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη 
νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Εθπιήξσζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ 
επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 
ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 
εγθαηάζηαζήο

33
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 
νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 
παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 
δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  
[ …] [] Ναη [] Όρη 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 
πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ 
πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 
θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα γηα ηνλ αξηζκό εηώλ πνπ 
απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο είλαη ν 
εμήο 

34:
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
 
 
 
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα 
πνπ θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ 
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ 
αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 
εμήο: 
θαη/ή, 
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ 
νηθνλνκηθνύ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ αξηζκό 
εηώλ πνπ απαηηνύληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 
ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 
είλαη ν εμήο

35
: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 
 
 
 
 
 
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 
θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο 
γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε 
ηελ εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλαινγίεο
36

 
πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 
πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 
ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο εμήο: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγίαο-
αλαινγία κεηαμχ x θαη y

37
 -θαη ε αληίζηνηρε αμία) 

 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή 
θάιπςε επαγγεικαηηθώλ θηλδύλσλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο: 
Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο 

(ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα έρεη 
πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 
επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή 
δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ: 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο

38
, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα αθόινπζα 
έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ θαιή  
εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθόηεξσλ 
εξγαζηώλ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε): 
[…] 
Έξγα: [……] 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ θαη 
δεκόζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο
39,

 ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθόινπζεο 
θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ είδνπο πνπ 
έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 
αθόινπζεο θπξηόηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ 
έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ αλαθέξεηε 
ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο παξαιήπηεο 
δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο

40
: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε):  
[…...........] 

Πεξηγξαθή Πνζά εκεξνκελίεο Παξαιήπηεο 
    

 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη 
ην αθφινπζν ηερληθό πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο 
ηερληθέο ππεξεζίεο

41
, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 
αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο 
ηερληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ αθφινπζν 
ηερληθό εμνπιηζκό θαη ιακβάλεη ηα αθόινπζα 
κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα 
κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 

αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη ηα 
αθφινπζα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο 
εθνδηαζκνύ θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα 
παξαζρεζνύλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντόληα ή 
ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε 
θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα 
ειέγρσλ

42
 φζνλ αθνξά ην παξαγσγηθό δπλακηθό ή 

ηηο ηερληθέο ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα κέζα 
κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη 
ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
πνηόηεηαο; 

 
 
 
 
[] Ναη [] Όρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ δηαηίζεληαη απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ εξγνιάβν, 
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε 
ζρεηηθή πξφζθιεζε ή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο) 
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηα 
αθφινπζα κέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 
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8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό δπλακηθό 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο ησλ 
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία ηξία 
έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ πξνζσπηθφ:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα 
αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό 
εμνπιηζκό γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα αλαζέζεη 
ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο

43
 ην 

αθφινπζν ηκήκα (δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα απαηηνχκελα 
δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ 
πνπ ζα πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο· 
Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη 
πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 
πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……] 

12) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηώλ: 
Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα 
απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 
επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ πνηόηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα νπνία 
βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξντφλησλ, 
επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα νπνία νξίδνληαη 
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 
δηαθήξπμε; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε πνηα 

άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή 
ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 
ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 
απαηηνχκελα πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα 
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα 

άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ 
φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 
απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή πξόηππα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα 

άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ 
φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή πξόηππα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……] 
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Μέξνο V: Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ πιεξνύλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο 
έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλόλεο πνπ πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ γηα ηνλ 
πεξηνξηζκό ηνπ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ 
ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα ζπλνδεύνληαη από απαηηήζεηο όζνλ αθνξά ηα 
πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ, εθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα 
πξέπεη λα πξνζθνκηζηνύλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 
Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνύ δηαιόγνπ 
θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κόλνλ: 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο δειώλεη όηη: 

Πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα 

ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 
πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ 
αθφινπζν ηξφπν: 
Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο 
κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, αλαθέξεηε γηα 
θαζέλα από απηά αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη 

ηα απαηηνχκελα έγγξαθα: 
Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά ή ινηπέο 
κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ δηαηίζεληαη 
ειεθηξνληθά

44
, αλαθέξεηε γηα ην θαζέλα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναη [] Όρη

45
 

 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……]

46
 

 

Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV αλσηέξσ είλαη 
αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ δειώζεσλ. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαη ζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 
πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη

47
, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξόζβαζε 
ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ

48
. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 
αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ 
πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο 
Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήισζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: 
(ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 
 
Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]   
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1 ε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

2 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

3 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 
μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  
Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 
Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

4 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
ατόμων. 

5 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

6 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

7  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 
τουσ τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

8 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 
κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 
δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

9 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

10 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

11 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και 
ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά 
όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά 
και του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ 
κείμενθ νομοκεςία). 

12 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)

  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ 

Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικών ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των ςυναφών µε 
αυτιν Πρωτοκόλλων. 

13 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
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14 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

15 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

16 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο 
κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

18 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

19 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

20 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ 
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

21 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

22 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

23 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά 
των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 
ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

24 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

25 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ 
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

27 Άρκρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ 
πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
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30 Πρβλ άρκρο 48. 

31  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 
ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

32 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ 
(άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

33 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 
οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

34  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

35  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

36 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

38 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 
υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

39 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 
υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

40 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 
ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

41 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, 
ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ. 

42 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

43 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα 
πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

44 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

45 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

46 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

47 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

48 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται 
από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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