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ΗΔΛΑ : Απόταρη ποξκήοσνηπ Αμξιυςξύ Ζλεκςοξμικξύ Διαγωμιρμξύ άμω ςωμ ξοίωμ για ςημ 

παοξυή σπηοεριώμ εκςέλερηπ ςελερίδικωμ απξτάρεωμ - ποωςξκόλλωμ καςεδάτιρηπ 

ασθαιοέςωμ επεμβάρεωμ, πεοιτοάνεωμ, καςαρκεσώμ, εγκαςαρςάρεωμ και κςιρμάςωμ πξσ 

βοίρκξμςαι ρε κξιμόυοηρςη ζώμη αιγιαλξύ και παοαλίαπ, ρε δάρη, δαρικέπ, αμαδαρωςέεπ 

εκςάρειπ, εθμικό δοσμό καθώπ και εμςόπ πξλεξδξμικξύ ιρςξύ, οέμαςα ή άλλεπ πεοιβαλλξμςικά 

εσαίρθηςεπ ή ποξρςαςεσόμεμεπ πεοιξυέπ, ςα ξπξία, ρύμτωμα με ςιπ λίρςεπ ςωμ αομόδιωμ 

Σπηοεριώμ καςαγοατήπ ςξσπ (Δαραουεία, Ιςημαςικέπ Σπηοερίεπ, ΣΔΞΛ) είμαι άμερα εκςελερςά 

καθώπ έυξσμ καςαρςεί αμεςάκληςα ή έυει ρσμςαυθεί ποωςόκξλλξ παοάδξρηπ και παοαλαβήπ 

με ςξ αομόδιξ δαραουείξ (αοιθμ. διακ. 05/2020). 

 

 

ΑΟΞΤΑΡΖ 

Ξ ΡΣΜΞΜΘΡΖΡ ΖΡ   

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖΡ ΔΘΞΘΙΖΡΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 

 

Έυξμςαπ σπϊφη:  

 

Α) ςιπ διαςάνειπ:  

 

1. ΙΑ' ΔΝΞΣΡΘΞΔΞΖΡΖ ΙΑΜΞΜΘΡΛΞΡ (ΔΔ) 2019/1828 ΖΡ ΔΟΘΠΞΟΖΡ ςηπ 30ηπ 

Ξκςχβοίξσ 2019, για ςημ ςοξπξπξίηρη ςηπ ξδηγίαπ 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ 

Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ϊρξμ ατξοά ςα καςόςαςα ϊοια για δημϊριεπ 

ρσμβάρειπ ποξμηθειόμ, σπηοεριόμ και έογχμ και για διαγχμιρμξϋπ μελεςόμ. 

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. ςξσ μ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ 

(ποξραομξγή ρςιπ Ξδηγίεπ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και 

ιρυϋει  

4. ςξσ μ. 4270/2014 (Α' 143) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ 

(εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) – δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ διαςάνειπ», 

ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει  

 

   
 

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-

ΗΠΑΙΖΡ 
ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 
ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ, ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖ ΣΚΘΙΞΣ & 

ΙΠΑΘΙΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ  
 

 

αυ. Δ/μρη :  Ιαθ. Πχρίδη  11 
Οληοξτξοίεπ: Δστοξρϋμη Ιιξσοκςρή,  
                       Δλέμη Αβοαμίδξσ 

αυ.Ιχδικϊπ: 546 55,  ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ  
ηλέτχμξ:    2313309-437, 151 

ηλ/ςσπία:     2310 424346 
Ζλ. Δ/μρη :  tpdy@damt.gov.gr 

 

 
 
 
         ΑΜΑΠΖΔΑ ΡΞ ΔΘΑΔΘΙΣΞ   
          ΙΑΑΥΩΠΖΔΑ ΡΞ ΙΖΛΔΖΡ     
 

          Ηερραλξμίκη:     22/07/2020 
          Αο. Οοχς.: 34268   
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5. ςξσ μ. 4250/2014 (Α' 74) «Διξικηςικέπ Απλξσρςεϋρειπ-Ιαςαογήρειπ, Ρσγυχμεϋρειπ 

Μξμικόμ Οοξρόπχμ και Σπηοεριόμ ςξσ Δημξρίξσ ξμέα-οξπξπξίηρη Διαςάνεχμ ςξσ 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λξιπέπ οσθμίρειπ» και ιδίχπ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1,    

6. ςηπ παο. Ε ςξσ 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»,  

7. ςξσ μ. 4129/2013 (Α’ 52) «Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Μϊμχμ για ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ»  

8. ςξσ μ. 4013/2011 (Α’ 204) «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 

και Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ…»,   

9. ςξσ μ. 3861/2010 (Α’ 112) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη 

μϊμχμ και ποάνεχμ ςχμ κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ 

διαδίκςσξ "Οοϊγοαμμα Διαϋγεια" και άλλεπ διαςάνειπ”,  

10. ςξσ μ.3863/2010(Α’ 115 Α) «Μέξ Αρταλιρςικϊ Ρϋρςημα και ρσματείπ διαςάνειπ, 

οσθμίρειπ ρςιπ εογαριακέπ ρυέρειπ»,  και ιδίχπ ςξ άοθοξ 68, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και 

ιρυϋει  

11. ςξσ άοθοξσ 4 ςξσ π.δ. 118/07 (Α΄150)    

12. ςξσ μ.3548/2007 (Α’ 68) «Ιαςαυόοιρη δημξριεϋρεχμ ςχμ τξοέχμ ςξσ Δημξρίξσ ρςξ 

μξμαουιακϊ και ςξπικϊ ϋπξ και άλλεπ διαςάνειπ»,   

13. ςξσ μ. 2859/2000 (Α’ 248) «Ιϋοχρη Ιόδικα Τϊοξσ Οοξρςιθέμεμηπ Ανίαπ»,   

14. ςξσ μ.2690/1999 (Α' 45) “Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και άλλεπ 

διαςάνειπ”  και ιδίχπ ςχμ άοθοχμ 7 και 13 έχπ 15,  

15. ςξσ μ. 2121/1993 (Α' 25) “Ομεσμαςική Θδιξκςηρία, Ρσγγεμικά Δικαιόμαςα και 

Οξλιςιρςικά Ηέμαςα”,  

16. ςξσ π.δ. 80/2016 (Α 145) “Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ διαςάκςεπ’’,  

17. ςξσ π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Ιαμξμιρμϊπ ενέςαρηπ ποξδικαρςικόμ ποξρτσγόμ εμόπιχμ 

ςηπ Α.Δ.Ο.Ο.»  

18. ςηπ με αο. 57654/2017 (Β’ 1781/23.5.2017) Απϊταρηπ ςξσ Σπξσογξϋ Ξικξμξμίαπ και 

Αμάπςσνηπ «Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ ςξσ Ιεμςοικξϋ 

Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ) ςξσ Σπξσογείξσ Ξικξμξμίαπ 

και Αμάπςσνηπ»  

19. ηπ Ι.Σ.Α.1191/14-3-2017 (ΤΔΙ Β’969/22-03-2017) «Ιαθξοιρμϊπ ςξσ υοϊμξσ, ςοϊπξσ 

σπξλξγιρμξϋ ςηπ διαδικαρίαπ παοακοάςηρηπ και απϊδξρηπ ςηπ κοάςηρηπ 0,06% σπέο 

ςηπ Αουήπ Δνέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ (Α.Δ.Ο.Ο.), καθόπ και ςχμ λξιπόμ 

λεπςξμεοειόμ εταομξγήπ ςηπ παοαγοάτξσ 3, ςξσ άοθοξσ 350 ςξσ μ. 4412/2016.  

20. ςηπ αοιθμ. 56902/215/2017 (ΤΔΙ β’ 1924/2-6-2017) Απϊταρηπ ςξσ Σπξσογξϋ 

Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ «ευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ 

Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ.)».   

 

Β) Ιαθόπ επίρηπ και ςιπ απξτάρειπ :   

 

1. 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»).  

2. Απξτ. Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. αο. 35748/30-05-2017 (ΤΔΙ 1971 /Β΄/07-06-2017) με 

θέμα: «Αμάθερη άρκηρηπ αομξδιξςήςχμ ρε ξογαμικέπ μξμάδεπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ και παοξυή ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατήπ ποάνεχμ και 

εγγοάτχμ «Λε εμςξλή Ρσμςξμιρςή» ρςξσπ ποξψρςαμέμξσπ ςχμ ξογαμικόμ μξμάδχμ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ».  

3. Απϊταρη Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. με αο.ποχς. ξικ. 35296/21-07-2020 (ΑΔΑ: 63ΩΔΞΠ1Σ-

8Μ1) για ςημ ρσγκοϊςηρη Δπιςοξπήπ διεμέογειαπ/ανιξλϊγηρηπ ηλεκςοξμικξϋ 
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διαγχμιρμξϋ για ςημ παοξυή σπηοεριόμ εκςέλερηπ ςελερίδικχμ απξτάρεχμ-

ποχςξκϊλλχμ καςεδάτιρηπ ασθαιοέςχμ επεμβάρεχμ, πεοιτοάνεχμ, καςαρκεσόμ, 

εγκαςαρςάρεχμ και κςιρμάςχμ πξσ βοίρκξμςαι ρε κξιμϊυοηρςη ζόμη αιγιαλξϋ και 

παοαλίαπ, ρε δάρη, δαρικέπ, αμαδαρχςέεπ εκςάρειπ, εθμικϊ δοσμϊ καθόπ και εμςϊπ 

πξλεξδξμικξϋ ιρςξϋ, οέμαςα ή άλλεπ πεοιβαλλξμςικά εσαίρθηςεπ ή ποξρςαςεσϊμεμεπ 

πεοιξυέπ, ςα ξπξία, ρϋμτχμα με ςιπ λίρςεπ ςχμ αομϊδιχμ Σπηοεριόμ καςαγοατήπ ςξσπ 

(Δαραουεία, Ιςημαςικέπ Σπηοερίεπ, ΣΔΞΛ) είμαι άμερα εκςελερςά καθόπ έυξσμ 

καςαρςεί αμεςάκληςα ή έυει ρσμςαυθεί ποχςϊκξλλξ παοάδξρηπ και παοαλαβήπ με ςξ 

αομϊδιξ δαραουείξ (ΔΘΑΙΖΠΣΝΖ 05/2020)» 

4. To αοίθμ. ποχς. oικ. 35480/22-07-2020 (ΑΔΑΛ: 20REQ007065532) Δρχςεοικϊ 

Ρημείχμα- Οοχςξγεμέπ αίςημα ςξσ μήμαςξπ ευμικήπ Σπξρςήοινηπ ΙΛ ςηπ Δ/μρηπ 

ευμικξϋ Δλέγυξσ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ για ςξμ 

διαγχμιρμϊ ςξσ θέμαςξπ.  

5. ξ εγκεκοιμέμξ αίςημα με αοίθμ. ποχς. oικ. 35482/22-07-2020 (ΑΔΑΛ: 

20REQ007065630) ςξσ μήμαςξπ ευμικήπ Σπξρςήοινηπ ΙΛ ςηπ Δ/μρηπ ευμικξϋ 

Δλέγυξσ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ για ςξμ διαγχμιρμϊ ςξσ 

θέμαςξπ με υοημαςξδϊςηρη πξσ βαοϋμει ςξ υοημαςξδξςικϊ ποϊγοαμμα ςξσ Οοάριμξσ 

αμείξσ και ςα ειδικϊςεοα αματεοϊμεμα ρςη ρσμημμέμη Διακήοσνη (05/2020). 

 

Γ. ιπ ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκδξθείρεπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ, ςιπ 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. 
 

 ΑΟΞΤΑΡΘΕΞΣΛΔ 

Α) ημ ποξκήοσνη Αμξιυςξύ Ζλεκςοξμικξύ Διαγωμιρμξύ άμω ςωμ ξοίωμ για ςημ παοξυή 

σπηοεριώμ εκςέλερηπ ςελερίδικωμ απξτάρεωμ - ποωςξκόλλωμ καςεδάτιρηπ ασθαιοέςωμ 

επεμβάρεωμ, πεοιτοάνεωμ, καςαρκεσώμ, εγκαςαρςάρεωμ και κςιρμάςωμ πξσ βοίρκξμςαι 

ρε κξιμόυοηρςη ζώμη αιγιαλξύ και παοαλίαπ, ρε δάρη, δαρικέπ, αμαδαρωςέεπ εκςάρειπ, 

εθμικό δοσμό καθώπ και εμςόπ πξλεξδξμικξύ ιρςξύ, οέμαςα ή άλλεπ πεοιβαλλξμςικά 

εσαίρθηςεπ ή ποξρςαςεσόμεμεπ πεοιξυέπ, ςα ξπξία, ρύμτωμα με ςιπ λίρςεπ ςωμ αομόδιωμ 

Σπηοεριώμ καςαγοατήπ ςξσπ (Δαραουεία, Ιςημαςικέπ Σπηοερίεπ, ΣΔΞΛ) είμαι άμερα 

εκςελερςά καθώπ έυξσμ καςαρςεί αμεςάκληςα ή έυει ρσμςαυθεί ποωςόκξλλξ παοάδξρηπ 

και παοαλαβήπ με ςξ αομόδιξ δαραουείξ (90720000-0 Οοξρςαρία ςξσ Οεοιβάλλξμςξπ) 

(ΑΠΘΗΛ.05/2020 ΔΘΑΙΖΠΣΝΖ). 

Δκςιμώμεμη ρσμξλική ανία ςηπ ρύμβαρηπ: έμα εκαςξμμύοιξ εκαςόμ ςοιάμςα πέμςε υιλιάδεπ 

εσοώ (1.135.000,00)€ ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΥΠΑ 24% ή εμμιακόριεπ δεκαπέμςε υιλιάδεπ 

ςοιακόρια είκξρι δύξ εσοώ και πεμήμςα ξκςώ λεπςά (915.322,58) € υωοίπ ΥΠΑ 24%. 

 Ιοιςήοιξ καςακϋοχρηπ θα είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει 

ςιμήπ και ρσγκεκοιμέμα χπ εμιαίξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ ρςημ άθοξιρη ςχμ δαπαμόμ εογαριόμ 

εκςέλερηπ ςχμ ποχςξκϊλλχμ καςεδάτιρηπ (ποξωπξλξγιρθείρα ανία). 

ξ πξρϊ ςηπ ποξρτξοάπ, επί πξιμή απξκλειρμξϋ, δεμ ποέπει μα σπεοβαίμει ςημ 

ποξωπξλξγιρθείρα ανία ςξσ, ϊπχπ ασςή πεοιλαμβάμεςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα.  
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Ξ ποξωπξλξγιρμϊπ ςηπ ρϋμβαρηπ ποξκϋπςει για ςημ μξμαδική ξμάδα ΟΙ (ποχςξκϊλλχμ 

καςεδάτιρηπ) με ποξωπξλξγιρμέμη ςη δαπάμη εκςέλερηπ ςηπ σπηοερίαπ αμά διξικηςική ποάνη 

απξμάκοσμρηπ ασθαιοέςξσ, ϊπχπ ασςή εμταμίζεςαι  ρσμξπςικά και ρσγκεμςοχςικά χπ 

ακξλξϋθχπ και αμαλσςικά ρςξ ρυεςικϊ παοάοςημα Θ ςηπ αοιθμ. 05/2020 Διακήοσνηπ: 

Ομάδα ΠΚ  

Προϋπολογισμός  915.322,59 €  

ΦΠΑ 24%  219.677,41€  

Σύνολο Σύμβασης  1.135.000,00 €  

Δπιρημαίμεςαι ϊςι η Ξμάδα ΟΙ πεοιλαμβάμει, εκςϊπ ςχμ ενήμςα εμμέα (69) απξτάρεχμ - 

ποχςξκϊλλχμ, και ςημ Σπξξμάδα Α είκξρι επςά (27) απξτάρεχμ ποχςξκϊλλχμ καςεδάτιρηπ 

ασθαιοέςχμ ρε ζόμη αιγιαλξϋ και παοαλίαπ ρςξσπ Δήμξσπ Ιαλαμαοιάπ, Ηερραλξμίκηπ, 

Οσλαίαπ – Υξοςιάςη, Ριθχμίαπ και Ιαρράμδοαπ. Ξι χπ άμχ είκξρι επςά (27) απξτάρειπ - 

ποχςϊκξλλα καςεδάτιρηπ θα εκςελερςξϋμ μϊμξ ρςημ πεοίπςχρη πξσ κάπξιεπ απϊ ςιπ 

απξτάρειπ ςχμ ενήμςα εμμέα (69) Οοχςϊκξλλχμ Ιαςεδάτιρηπ ςηπ Ξμάδαπ ΟΙ, αδσμαςξϋμ μα 

εκςελερςξϋμ (εμδεικςικά λϊγχ αμαρςξλήπ εκςέλερηπ διά διξικηςικήπ ή δικαρςικήπ ξδξϋ, 

εκςέλερηπ με ίδια μέρα απϊ ςξμ ιδιξκςήςη, μξμιμξπξίηρηπ, αμχςέοαπ βίαπ ή για ςευμικξϋπ 

λϊγξσπ, κ.α.) και ετϊρξμ έυξσμ εκςελερςεί ςα σπϊλξιπα Οοχςϊκξλλα Ιαςεδάτιρηπ ςηπ 

Ξμάδαπ ΟΙ' μέυοι ςξ ϊοιξ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςηπ ρϋμβαρηπ, και ρε ρσμεμμϊηρη με ςημ 

αομϊδια σπηοερία 

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

ξμάδαπ ΟΙ πξσ ατξοά ρε σπηοερίεπ εκςέλερηπ ςελερίδικχμ απξτάρεχμ - ποχςξκϊλλχμ 

καςεδάτιρηπ ασθαιοέςχμ επεμβάρεχμ, πεοιτοάνεχμ, καςαρκεσόμ, εγκαςαρςάρεχμ και 

κςιρμάςχμ πξσ βοίρκξμςαι ρε κξιμϊυοηρςη ζόμη αιγιαλξϋ και παοαλίαπ, ρε δάρη, δαρικέπ, 

αμαδαρχςέεπ εκςάρειπ, εθμικϊ δοσμϊ καθόπ και εμςϊπ πξλεξδξμικξϋ ιρςξϋ, οέμαςα ή άλλεπ 

πεοιβαλλξμςικά εσαίρθηςεπ ή ποξρςαςεσϊμεμεπ πεοιξυέπ, ςα ξπξία, ρϋμτχμα με ςιπ λίρςεπ 

ςχμ αομϊδιχμ Σπηοεριόμ καςαγοατήπ ςξσπ (Δαραουεία, Ιςημαςικέπ Σπηοερίεπ, ΣΔΞΛ) είμαι 

άμερα εκςελερςά καθόπ έυξσμ καςαρςεί αμεςάκληςα ή έυει ρσμςαυθεί ποχςϊκξλλξ παοάδξρηπ 

και παοαλαβήπ με ςξ αομϊδιξ δαραουείξ. 

ξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ πεοιλαμβάμει και ςη μεςατξοά δια νηοάπ και ςημ ξοθή διάθερη 

ςχμ Απϊβληςχμ Δκρκατόμ Ιαςεδατίρεχμ Ιαςαρκεσόμ (ΑΔΙΙ) ρε μξμίμχπ στιρςάμεμξσπ, 

λειςξσογξϋμςεπ και καςάλληλα - ειδικά αδειξδξςημέμξσπ υόοξσπ και με καςάλληλα, για ςξ 

ρκξπϊ ασςϊ, μεςατξοικά μέρα καθόπ και ςημ πλήοη και καςάλληλη απξκαςάρςαρη ςξσ 

πεοιβάλλξμςξπ ρςημ πεοιξυή εκςέλερηπ εογαριόμ καςεδάτιρηπ, με επαματξοά ασςξϋ ρςημ 

ποξ ςχμ επεμβάρεχμ καςάρςαρη, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ εκδξθείρεπ διξικηςικέπ 

ποάνειπ για ςημ απξμάκοσμρη ςχμ ασθαίοεςχμ επεμβάρεχμ – καςαρκεσόμ απϊ ςημ, καςά 

πεοίπςχρη, αομϊδια ποξπ ςξϋςξ σπηοερία. 

Αμαθέςξσρα αουή είμαι η Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ (Α.Δ.Λ.Η., 

NUTSEL51-EL52), πξσ εδοεϋει ρςη Ηερραλξμίκη, (NUTS:EL 522) Ιαθ. Πχρρίδη 11, .Ι. 54655, 

ΖΚ. ΙΔΜΠΞ 2313 309449, www.damt.gov.gr, 
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Ζ Αμαθέςξσρα Αουή είμαι Kεμςοική Ισβεομηςική Αουή (ΙΙΑ) και αμήκει ρςη Γεμική Ισβέομηρη 

η κϋοια δοαρςηοιϊςηςά ςηπ είμαι η παοξυή γεμικόμ δημϊριχμ σπηοεριόμ μεςανϋ ςχμ ξπξίχμ 

και ςημ ξοθξλξγική διαυείοιρη ςξσ κοαςικξϋ πλξϋςξσ και ςχμ τσρικόμ πϊοχμ. Δλέγυει ςη 

λειςξσογία λαςξμείχμ και ςημ απξκαςάρςαρη ςξσ πεοιβάλλξμςξπ με ςη λήνη ςηπ 

εκμεςάλλεσρηπ, ποξχθεί πξλιςικέπ Αμαμεόριμχμ Οηγόμ Δμέογειαπ, τοξμςίζει για ςη βέλςιρςη 

διαυείοιρη και ςημ απξςελερμαςική ποξρςαρία ςχμ σδάςιμχμ πϊοχμ με παοάλληλη 

εσαιρθηςξπξίηρη και εμίρυσρη ςξσ οϊλξσ ςχμ κξιμχμικόμ τξοέχμ. Λεοιμμά για ςημ ξοθή 

εταομξγή ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ και ςηπ πξλεξδξμικήπ μξμξθερίαπ επιμελξϋμεμη ςηπ ενέςαρηπ 

θεμάςχμ απξκαςάρςαρηπ ΥΑΔΑ και οσπαρμέμχμ υόοχμ, έγκοιρηπ, ςοξπξπξίηρηπ και 

αμαμέχρηπ πεοιβαλλξμςικόμ ϊοχμ, πξλεξδξμικξϋ ρυεδιαρμξϋ και αιςημάςχμ παοεκκλίρεχμ 

απϊ ςιπ πξλεξδξμικέπ διαςάνειπ. Ρςξ πλαίριξ αμςιμεςόπιρηπ ςηπ ασθαίοεςηπ δϊμηρηπ εμεογεί 

για ςημ σλξπξίηρη καςεδατίρεχμ ασθαίοεςχμ καςαρκεσόμ και ςημ απξκαςάρςαρη ςξσ 

δξμημέμξσ ή τσρικξϋ πεοιβάλλξμςξπ..  

 

i. ΛΗΧΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ 

 

Tμήμα Ποξμηθειώμ, Διαυείοιρηπ Υλικξύ & Κοαςικώμ Ουημάςωμ ςηπ Δ/μρηπ Οικξμξμικξύ  

Α.Δ.Μ.Θ. (Πληοξτξοίεπ):  

για ςξσπ γεμικξύπ όοξσπ ςηπ διακήοσνηπ και ςημ ηλεκςοξμική διαδικαρία Ελέμη Αβοαμίδξσ ςηλ: 

2313 309437-151, fax: 2310 424346 email: tpdy@damt.gov.gr, helavra @damt.gov.gr και  

για ςξ μέοξπ ςηπ διακήοσνηπ πξσ ατξοά ρςα κοιςήοια επιλξγήπ, κοιςήοιξ αμάθερηπ, ςευμική 

και ξικξμξμική ποξρτξοά, τσρικό αμςικείμεμξ - ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και όοξσπ εκςέλερηπ 

Σςσλιαμή Σαοοή (2313 309707) 

 

ii. ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΣΔΤΦΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ-ΔΗΜΟΙΔΤΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

Δλεϋθεοη, άμερη, πλήοηπ ποϊρβαρη ρςα ςεϋυη ςξσ διαγχμιρμξϋ μεςά ςημ με ηλεκςοξμικϊ 

ςοϊπξ, απξρςξλή ςηπ ποξκήοσνηπ ρςημ επίρημη ετημεοίδα ςηπ Δ.Δ ςημ Οέμπςη 23 Θξσλίξσ 

2020, παοέυεςαι: 

 

 Ρςξ ΔΡΖΔΖΡ (Δθμικϊ Ρϋρςημα Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ), ϊπξσ θα 

δημξριεσθεί έμα ηλεκςοξμικϊπ διαγχμιρμϊπ, α/α ΖΚ. ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 95242 

 Ρςξ Ιεμςοικϊ  Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ). 

 Ρςξ ποϊγοαμμα ΔΘΑΣΓΔΘΑ 

 Ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ (Α.Δ.Λ.-Η), ρςη διεϋθσμρη (URL) : 

www.damt.gov.gr/Αμακξιμόρειπ /διαγχμιρμξί  

 

 

iii. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

 

1. Ιαςαλληλόςηςα άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιόςηςαπ 

 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ 

απαιςείςαι μα αρκξϋμ δοαρςηοιϊςηςα ρσματή με ςξ αμςικείμεμξ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

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 ή μα ικαμξπξιξϋμ ξπξιαδήπξςε άλλη απαίςηρη 

ξοίζεςαι ρςξ Οαοάοςημα XI ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α' ςξσ Μ.  4412/2016. Δτϊρξμ ξι ξικξμξμικξί 

mailto:helavra@damt.gov.gr
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τξοείπ απαιςείςαι μα διαθέςξσμ ειδική έγκοιρη ή μα είμαι μέλη ρσγκεκοιμέμξσ ξογαμιρμξϋ για 

μα μπξοξϋμ μα παοάρυξσμ ςη ρυεςική σπηοερία ρςη υόοα καςαγχγήπ ςξσπ, η αμαθέςξσρα 

αουή μπξοεί μα ςξσπ ζηςεί μα απξδείνξσμ ϊςι διαθέςξσμ ςημ έγκοιρη ασςή ή ϊςι είμαι μέλη ςξσ 

εμ λϊγχ ξογαμιρμξϋ ή μα ςξσπ καλέρει μα ποξβξϋμ ρε έμξοκη δήλχρη εμόπιξμ 

ρσμβξλαιξγοάτξσ ρυεςικά με ςημ άρκηρη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ επαγγέλμαςξπ. 

Ρςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ εγκαςερςημέμχμ ρε κοάςξπ μέλξσπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ 

Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ (Δ.Ξ.Υ) ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ 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. 

Ξι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξί τξοείπ θα ποέπει μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ 

ξικείξ επαγγελμαςικϊ μηςοόξ, ετϊρξμ, καςά ςημ κείμεμη μξμξθερία, απαιςείςαι η εγγοατή 

ςξσπ για ςημ σπϊ αμάθερη σπηοερία. 

Δτϊρξμ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ποέπει μα διαθέςξσμ ειδική έγκοιρη ή μα είμαι μέλη 

ρσγκεκοιμέμξσ ξογαμιρμξϋ για μα μπξοξϋμ μα παοάρυξσμ σπηοερίεπ ρςη υόοα καςαγχγήπ 

ςξσπ, η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα ςξσπ ζηςεί μα απξδείνξσμ ϊςι διαθέςξσμ ςημ έγκοιρη ασςή 

ή ϊςι είμαι μέλη ςξσ εμ λϊγχ ξογαμιρμξϋ. 

 

2. Ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια 

 

Όρξμ ατξοά ρςημ ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια για ςημ παοξϋρα διαδικαρία 

ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ: 

(α) απαιςείςαι μα έυξσμ ειδικϊ κϋκλξ εογαριόμ, ρςξμ ςξμέα δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ αμςικειμέμξσ 

ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ, ήςξι καςεδατίρειπ κςιοίχμ και καςαρκεσόμ – εγκαςαρςάρεχμ εμ 

γέμει, καςά ςιπ ςοειπ (3) ςελεσςαίεπ διαυειοιρςικέπ υοήρειπ (2017, 2018, 2019) αθοξιρςικά ή για 

ϊρξ υοϊμξ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι, ετϊρξμ ασςϊπ είμαι μικοϊςεοξπ, πξρξϋ ςξσλάυιρςξμ ίρξσ με 

ςημ εκςιμόμεμη ανία ςηπ ρϋμβαρηπ υχοίπ Τ.Ο.Α., ή ςημ επιμέοξσπ εκςιμόμεμη ανία υχοίπ 

Τ.Ο.Α. 

(β) μα είμαι αρταλιρμέμξι για κάλσφη επαγγελμαςικόμ κιμδϋμχμ για ςημ έμαμςι ςοίςχμ αρςική 

εσθϋμη για σλικέπ ζημιέπ και ρχμαςικέπ βλάβεπ απϊ απξκλειρςική αμέλεια ςξσ αμαδϊυξσ ή 

ςχμ σπαλλήλχμ ςξσ ή ςχμ ποξρςηθέμςχμ ςξσ, αμενάοςηςα απϊ ςξμ αοιθμϊ ςχμ παθϊμςχμ, ξι 

ξπξίξι ςσυϊμ θα εγείοξσμ ανίχρη απξζημίχρηπ καςά ςη διάοκεια ςηπ αρταλιρςικήπ πεοιϊδξσ. 

ξ πξρϊ αρτάλιρηπ θα είμαι ανίαπ ςξσλάυιρςξμ ίρηπ με ςημ εκςιμόμεμη ανία ςηπ ρϋμβαρηπ 

υχοίπ Τ.Ο.Α., για ςξ ξπξίξ θα σπξβληθεί ποξρτξοά. 

 

3. ευμική και επαγγελμαςική ικαμόςηςα 

 

Όρξμ ατξοά ρςημ ςευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ για ςημ 

παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, απαιςξϋμςαι ςα ενήπ: 

α)  καςά ςη διάοκεια ςχμ ςοιόμ (3) ςελεσςαίχμ εςόμ μα έυξσμ εκςελέρει ςξσλάυιρςξμ δϋξ (2) 

ρσμβάρειπ παοξυήπ σπηοεριόμ (ή διατξοεςικά) καςεδατίρεχμ εκςιμόμεμηπ ανίαπ ςξσλάυιρςξμ 

ίρηπ με ςξ 50 % ςηπ ρϋμβαρηπ (και αθοξιρςικά) υχοίπ ΤΟΑ και εκ ςχμ ξπξίχμ ςξσλάυιρςξμ μία 

μα  είμαι εκςιμόμεμηπ ανίαπ ίρηπ με ςξ 10% ςηπ ρϋμβαρηπ.  
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β)  επιβλέπχμ Ληυαμικϊπ, ειδικϊςηςαπ Οξλιςικξϋ Ληυαμικξϋ, καςηγξοίαπ ΟΔ,  

γ)  καςάλληλξ ςευμικϊ ποξρχπικϊ αμά ρσμεογείξ εκςέλερηπ εογαριόμ, ήςξι μηυαμικϊ, 

ςευμικϊ αρταλείαπ, ενειδικεσμέμξσπ υειοιρςέπ μηυαμημάςχμ, εογάςεπ, ςευμίςεπ κ.λπ. 

δ)  άμερη εταομξγή ςχμ μέςοχμ αρταλείαπ και σγιειμήπ και ευμικϊπ Αρταλείαπ, ϊπχπ 

ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ (Μ. 1568/85, Ο.Δ. 17/96, Ο.Δ. 19/96, Ο.Δ. 294/88, 

Ο.Δ 305/96, Μ. 1396/83, Ο.Δ. 447/75, Ο.Δ. 778/80, Ο.Δ. 1073/81, Μ. 1430/84, Ο.Δ. 395/94, 

Ο.Δ. 396/94, Ο.Δ. 397/94, Ο.Δ. 399/94, Ο.Δ. 105/95, Ο.Δ. 77/93, Ο.Δ. 212/06, Ο.Δ. 149/06),  

ε)  καςάλληλξπ ςευμικϊπ και μηυαμξλξγικϊπ ενξπλιρμϊπ, 

ρς)  ςα μηυαμήμαςα και ςξ ποξρχπικϊ μα έυξσμ ςιπ απαοαίςηςεπ και μϊμιμεπ άδειεπ, 

ζ)  άδεια ρσλλξγήπ και μεςατξοάπ ξικξδξμικόμ απξβλήςχμ, ρϋμτχμα με ςημ ΙΣΑ 

50910/2727/2013 (Β' 1909). Ζ διαυείοιρη ςχμ απξβλήςχμ καςεδάτιρηπ θα ποέπει μα γίμει, 

ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ σπ'αοιθ. ΙΣΑ 36259/1757/Δ103/10 (Β' 1312). 

η)  ενειδίκεσρη και άδεια διαυείοιρηπ επικίμδσμχμ απξβλήςχμ (ϊπχπ αμίαμςξπ, ή/και σλικά 

πξσ πεοιέυξσμ αμίαμςξ) ή ρϋμβαρη ρσμεογαρίαπ με εςαιοεία ενειδικεσμέμη και αδειξδξςημέμη 

για ςη διαυείοιρη ασςόμ ςχμ σλικόμ.  Ρε πεοίπςχρη στιρςάμεμηπ ρυέρηπ ρσμεογαρίαπ με  

ενειδικεσμέμη αδειξδξςημέμη εςαιοεία, η ςελεσςαία δεμ απξςελεί ςοίςξ ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ 

δαμείζει ικαμϊςηςα καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 78 ςξσ Μ. 4412/2016. 

θ)  εγγοατή ρςξ Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Απξβλήςχμ. 

4. Οοόςσπα διαρτάλιρηπ πξιόςηςαπ και ποόςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ξτείλξσμ μα ρσμμξοτόμξμςαι με ποϊςσπα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ και 

πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ, καθόπ και ποϊςσπα Σγείαπ & Αρτάλειαπ ρςημ Δογαρία. 

iv. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 

Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ηλεκςοξμικά μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ 

πϋληπ www.promitheus.gov.gr ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, μέυοι ςημ καςαληκςική ημεοξμημία και όοα πξσ 

ξοίζει η παοξϋρα διακήοσνη δηλαδή απϊ ςημ εςάοςη 29/07/2020 και ώοα 08.00 π.μ.  μέυοι 

ςημ οίςη 01/09/2020 ώοα 15.00μ.μ., ρςημ Δλλημική Γλόρρα, ρε ηλεκςοξμικϊ τάκελξ, 

ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ Μ.4412/2016, ιδίχπ άοθοα 36 και 37 και ςημ Σπξσογική 

Απϊταρη αοιθμ. 56902/215 «ευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξϋ 

Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ.)» 

 
 

v. ΣΟΠΟ-ΦΡΟΝΟ ΔΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

Η απξρτοάγιρη ςωμ ποξρτξοώμ  και η διεναγωγή ςξσ διαγωμιρμξύ θα γίμει ηλεκςοξμικά, 

ςημ Δεσςέοα 7/09/2020 και ώοα 11.00 π.μ. απϊ ςξ αομϊδιξ, πιρςξπξιημέμξ ρςξ ρϋρςημα, 

ρσλλξγικϊ ϊογαμξ (Δπιςοξπή διεμέογειαπ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ 

Διαγχμιρμξϋ [ετενήπ : «Δπιςοξπή ςξσ Διαγχμιρμξϋ»]) ϊπχπ αμαλσςικά πεοιγοάτεςαι ρςημ 

παοάγοατξ 3.1.1 ςηπ διακήοσνηπ 01/20, εταομξζϊμεμχμ ςχμ κείμεμχμ διαςάνεχμ για ςημ 

αμάθερη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και διαδικαριόμ 

ΑΔΑ: Ω7ΕΙΟΡ1Υ-ΛΕ4
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Ιαςά ςα λξιπά, ξ διαγχμιρμϊπ θα γίμει ρϋμτχμα με:  

1. ημ Οοξκήοσνη ςηπ Ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή έυει δημξριεσθεί ρςημ Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ  

2. ξ ςεϋυξπ διακήοσνηπ 5/2020 με ςα παοαοςήμαςά (I: Αμαλσςική πεοιγοατή τσρικξϋ 

αμςικειμέμξσ -ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ, II Σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ θα είμαι 

αμαοςημέμξ ρε μξοτή doc, III. Σπξδείγμαςα εγγσηςικόμ επιρςξλόμ (ρσμμεςξυήπ και 

καλήπ εκςέλερηπ),  

3. To Δμιαίξ Δσοχπαψκϊ Έμςσπξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) (παοάοςημα IV ςξσ ςεϋυξσπ διακήοσνηπ 

5/2020) ςξ ξπξίξ θα είμαι αμαοςημέμξ και ρε μξοτή αουείξσ xml ρςξμ ιρςϊςξπξ ςξσ 

ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ,  

4. Ξι ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ ςσυϊμ παοέυξμςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ διαδικαρίαπ, 

ιδίχπ ρυεςικά με ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςα ρυεςικά δικαιξλξγηςικά 

 

vi. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΤΓΩΝ 

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 ρςξμ 

εμδιατεοϊμεμξ ξικξμξμικϊ τξοέα, 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. Διδικά για ςημ άρκηρη 

ποξρτσγήπ καςά ποξκήοσνηπ, η πλήοηπ γμόρη ασςήπ ςεκμαίοεςαι μεςά ςημ πάοξδξ δεκαπέμςε 

(15) ημεοόμ απϊ ςη δημξρίεσρη ρςξ ΙΖΛΔΖΡ. 

Ρε πεοίπςχρη παοάλειφηπ, η ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ είμαι 

δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ ρσμςέλερηπ ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ παοάλειφηπ 

Ξι ποξδικαρςικέπ ποξρτσγέπ σπξβάλλξμςαι εμόπιξμ ςηπ Αουήπ ενέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ 

ποξρτσγόμ, απϊ ςημ ξπξία επίρηπ παοέυξμςαι και ξι ρυεςικέπ πληοξτξοίεπ 

ΑΠΥΖ ΔΝΔΑΡΖΡ ΟΠΞΔΘΙΑΡΘΙΩΜ ΟΠΞΡΤΣΓΩΜ Κεχτ. Ηηβόμ 196-198,Ιςίοιξ Ιεοάμηπ Άγ. 

Θχάμμηπ Πέμςηπ, ΑΗΖΜΑ 18233 ΔΚΚΑΔΑ ηλέτχμξ: +30 2132141216, Ταν: +30 2132141229 

Ζλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ: aepp@aepp-procurement.gr Διεϋθσμρη ρςξ διαδίκςσξ: 

http://www.aepp-procurement.gr 

Β) ημ έγκοιρη ςωμ εγγοάτωμ ςηπ ρύμβαρηπ ςξσ θέμαςξπ: δηλαδή ςξσ ςεϋυξσπ διακήοσνηπ 

5/2020 και ςχμ ρσμημμέμχμ ρε ασςϊ παοαοςημάςχμ (I-IV) ϊπχπ ασςά αματέοξμςαι ρςημ παο. 

Β εδάτιξ vi ςηπ παοξϋραπ απϊταρηπ και απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ. 

         Ξ ΡΣΜΞΜΘΡΖΡ Α.Δ.Λ.-Η. 

 

           ΔΠ. ΘΩΑΜΜΖΡ Ι. ΡΑΒΒΑΡ  

Ρσμημμέμα: 

Αμαλσςικϊ εϋυξπ Διακήοσνηπ 05/2020 με ςα παοαοςήμαςα 1-4 

Ιξιμξπξίηρη: Οοάριμξ αμείξ 
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