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ΗΔΛΑ : Απόταρη ποξκήοσνηπ Δημόριξσ Αμξικςξύ ρσμξπςικξύ μειξδξςικξύ διαγωμιρμξύ, 
ποξμήθειαπ αμςαλλακςικώμ-αμαλωρίμωμ ( CPV 30125000-1)- παοξυήπ σπηοεριώμ ρσμςήοηρηπ και 
επιρκεσήπ τωςξςσπικώμ μηυαμημάςωμ (CPV 50313100-3) για ςιπ αμάγκεπ ςωμ σπηοεριώμ ςηπ 
Α.Δ.Λ.-Η. ρε δώδεκα Π.Δ. αομξδιόςηςάπ ςηπ  για ςξ έςξπ 2021 (Σεύυξπ Διακήοσνηπ αο. 09/2020). 

 

      Ο ΤΜΣΟΜΘΣΖ ΣΖ   

ΑΠΟΙΔΜΣΡΩΛΔΜΖ ΔΘΟΘΙΖΖ ΛΑΙΔΔΟΜΘΑ - ΗΡΑΙΖ 

 

Έυξμςαπ σπϊφη: 

 

Α. 
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. ημ Ξδηγία 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), 

2. ξμ 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, 
3. ξμ  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, 
4. ξμ 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 ειδικϊςεοα ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1,   
5. ημ 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»,  
6. ξσ μ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δμιαίξ κείμεμξ Δικξμξμίαπ για ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ, 
ξλξκληοχμέμξ μξμξθεςικϊ πλαίριξ για ςξμ ποξρσμβαςικϊ έλεγυξ, ςοξπξπξιήρειπ ρςξμ Ιόδικα Μϊμχμ 
για ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ, διαςάνειπ για ςημ απξςελερμαςική απξμξμή ςηπ δικαιξρϋμηπ και άλλεπ 
διαςάνειπ», 
7. ξμ Μ. 4013/2011 (Α’ 204) «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και 
Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ…», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, 
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8. ξμ 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”, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει,, 
9. ξμ Μ. 2859/2000 (Α’ 248) «Ιϋοχρη Ιόδικα Τϊοξσ Οοξρςιθέμεμηπ Ανίαπ», ϊπχπ 
ςοξπξπξιήθηκε κα ιρυϋει, 
10. ξμ Μ.2690/1999 (Α' 45) “Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και άλλεπ διαςάνειπ”  και 
ιδίχπ ςχμ άοθοχμ 7 και 13 έχπ 15, 
11. ξμ Μ. 2121/1993 (Α' 25) “Ομεσμαςική Θδιξκςηρία, Ρσγγεμικά Δικαιόμαςα και Οξλιςιρςικά 
Ηέμαςα”,  
12. ξ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Ιχδικξπξίηρη διαςάνεχμ για ςημ ποϊρβαρη ρε δημϊρια έγγοατα και 
ρςξιυεία”,  
13. ξ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ Διαςάκςεπ” 

14. α ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκδξθειρόμ καμξμιρςικόμ ποάνεχμ, ςχμ λξιπόμ 
διαςάνεχμ 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. 
 

Β. 
Ιαθόπ επίρηπ και απϊ ςιπ απξτάρειπ : 
1. Ι.Σ.Α. με αο 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. 

2. ΣΑ με αο 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) «Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ 
ςξσ Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ) ςξσ Σπξσογείξσ Ξικξμξμίαπ και 
Αμάπςσνηπ» 

3. ΣΑ με αο 5143/2014 (ΤΔΙ Β' 3335) «Ιαθξοιρμϊπ ςξσ ςοϊπξσ σπξλξγιρμξϋ, παοακοάςηρηπ και 
απϊδξρηπ ςηπ κοάςηρηπ 0,10% σπέο ΔΑΑΔΖΡΣ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ αοιθμ. 3491/2017 ΣΑ (ΤΔΙ 
1992Β) και  ακξλξϋθχπ ςα άοθοα 44 ςξσ μ.4605/2019 και 235 παο.1 ςξσ μ. 4610/2019, ςξ ϋφξπ ςηπ 
ξπξίαπ αμέουεςαι πλέξμ ρε 0,07%,  και η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ, ποξ τϊοχμ 
και κοαςήρεχμ, κάθε αουικήπ, ρσμπληοχμαςικήπ ή ςοξπξπξιηςικήπ ρϋμβαρηπ, με καθαοή ανία άμχ ςχμ 
υιλίχμ (1.000) εσοό ποξ ΤΟΑ. 
4. Σ.Α. με αο Ο1/3306 (ΤΔΙ 1789 Β/12-11-2010) πεοί «Δναίοερηπ ποξμηθειόμ απϊ ςημ έμςανη ςξσπ 
ρςξ Δμιαίξ Οοϊγοαµµα Οοξμηθειόμ (Δ.Ο.Ο.)» 

5. 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»). 
6. 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». 
7. Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. με αο.ποχς. ξικ. 3090/21-01-2020 (ΑΔΑ: 6Σ3ΡΞΠ1Σ-13Γ) για ςημ 
ρσγκοϊςηρη οιμελξϋπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ ποξρτξοόμ 
ποξωπξλξγιρμξϋ κάςχ ςχμ ενήμςα υιλιάδχμ εσοό (60000€) 
8. Δρχςεοικϊ Ρημείχμα με αοίθμ. ποχς. ξικ. 57887/23-11-2020 (ΑΔΑΛ: 20REQ007698499) - 

Οοχςξγεμέπ αίςημα ςξσ μήμαςξπ Οοξμηθειόμ, Διαυείοιρηπ Σλικξϋ και Ιοαςικόμ Ξυημάςχμ  ςηπ 
Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ. 
9. Απϊταρη ποξέγκοιρηπ αμάληφηπ σπξυοέχρηπ με αο. ποχς ξικ. 6194/26-11-2020 

(ΑΔΑΛ:20REQ007720724, ΑΔΑ:Φ1ΥΙΞΠ1Σ-0Γ5) για ςημ διεμέογεια διαγχμιρμξϋ 

10. Απϊταρη έγκοιρηπ διεμέογειαπ διαγχμιρμξϋ με αο.ποχς. ξικ. 60469/7-12-2020 

(ΑΔΑ:9ΥΩΠΞΠ1Σ-Τ7Τ) 
 

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 
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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 

 

 

ΑΠΟΥΑΘΕΟΤΛΔ 

 

ημ ποξκήοσνη Δημϊριξσ Αμξικςξϋ ρσμξπςικξϋ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ, για ςημ ποξμήθεια αμςαλλα-
κςικόμ-αμαλχρίμχμ (CPV 30125000-1) καθόπ και ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ 
τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ (CPV 50313100-3) για ςιπ αμάγκεπ ςχμ σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. ρε δόδεκα 
(12)  Ο.Δ. αομξδιϊςηςάπ ςηπ για ςξ έςξπ 2021.  

 

Ζ εκςιμόμεμη ρσμξλική ανία ςηπ ρϋμβαρηπ αμέουεςαι ρςιπ πεμήμςα ξυςό υιλιάδεπ ςεςοακϊρια επςά εσοό 
και είκξρι ένι λεπςόμ (58.407,26 €) υχοίπ Τ.Ο.Α. ή εβδξμήμςα δϋξ υιλιάδεπ ςεςοακϊρια είκξρι πέμςε 
Δσοό (72.425,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. Διδικϊςεοα, δεκαξυςό υιλιάδεπ επςακϊρια ενήμςα πέ-
μςε εσοό (18.765,00€) για εογαρίεπ επιρκεσόμ (ΑΚΔ 2420389001) και πεμήμςα ςοειπ υιλιάδεπ ενακϊρια 
ενήμςα εσοό ( 53.660,00€) για αμςαλλακςικά (ΑΚΔ 2410207001).  

 

 Ζ ρϋμβαρη σπξδιαιοείςαι ρε είκξρι επςά (27) ςμήμαςα ρϋμτχμα με ςξμ Οίμακα 1. 
 

ΟΘΜΑΙΑΡ 1 ΛΖΛΑΑ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 

Α/
Α 

ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑ
ΙΖ ΔΜΞΖΑ 

ΟΞΚΖ NUTS 

ΡΣΜΞΚΑ 
ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ  
242038900
1  ΛΔ ΤΟΑ 

ΡΣΜΞΚΑ 
ΑΜΑΚΚΑΙΘΙ
Α  2410207001   

ΛΔ ΤΟΑ 

ΓΔΜΘΙΑ 
ΡΣΜΞΚΑ 
ΛΔ ΤΟΑ 

ΓΔΜΘΙΑ 
ΡΣΜΞΚΑ 

ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 

1 Δοάμαπ Δοάμα EL514 400,00 1.800,00 2.200,00 1.774,19 

2 Δοάμαπ Μεσοξκϊπι EL514 500,00 1.100,00 1.600,00 1.290,32 

3 Έβοξσ Αλεν/πξλη EL511 800,00 2.500,00 3.300,00 2.661,29 

4 Έβοξσ Διδσμξςειυξ EL511 200,00 500,00 700,00 564,52 

5 Έβοξσ Ρξστλί EL511 200,00 700,00 900,00 725,81 

6 Ζμαθίαπ Βέοξια EL521 1.400,00 2.600,00 4.000,00 3.225,81 

7 Ζμαθίαπ Μάξσρα EL521 400,00 600,00 1.000,00 806,45 

8 Ηερ/μίκηπ 
Ηερραλξμίκη 

XEROX 
EL522 1.200,00 4.000,00 5.200,00 4.193,55 

9 Ηερ/μίκηπ 
Ηερραλξμίκη 

RICOH 
EL522 1.100,00 4.400,00 5.500,00 4.435,48 

10 Ηερ/μίκηπ 
Ηερραλξμίκη

ΚΞΘΟΑ 
EL522 1.615,00 6.460,00 8.075,00 6.512,10 

11 Ηερ/μίκηπ 
Ηερραλξμίκη 
ΔΙΣΟΩΔΡ 

EL522 200,00 600 800 645,16 

12 Ιαβάλαπ Ιαβάλα EL515 1.500,00 4.150,00 5.650,00 4.556,45 

13 Ιαβάλαπ Ηάρξπ EL515 200,00 300,00 500,00 403,23 

14 Ιιλκίπ Ιιλκίπ EL523 900,00 2.700,00 3.600,00 2.903,23 

15 Ιιλκίπ Γξσμέμιρα EL523 400,00 800,00 1.200,00 967,74 

16 Νάμθηπ Νάμθη EL512 950,00 2.350,00 3.300,00 2.661,29 

17 Νάμθηπ Ρςασοξϋπξλη EL512 150,00 350,00 500,00 403,23 

18 Οέλλαπ Έδερρα EL524 700,00 1.800,00 2.500,00 2.016,13 

19 Οέλλαπ Αοιδαία EL524 340,00 850,00 1.190,00 959,68 

20 Οιεοίαπ Ιαςεοίμη EL525 900,00 2.500,00 3.400,00 2.741,94 

21 Πξδϊπηπ Ιξμξςημή EL513 1.550,00 4.750,00 6.300,00 5.080,65 

22 Ρεοοόμ Ρέοοεπ EL526 1.350,00 3.000,00 4.350,00 3.508,06 
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Ιάθε ςμήμα αμςιρςξιυεί  ρςξ ρϋμξλξ, ςχμ αμά Οϊλη μηυαμημάςχμ  για ςξ ρϋμξλξ ςχμ ειδικόμ τξοέχμ 
(1907-9990300000, 1907-9990100000, 1907-9990200000) ρε κάθε Οϊλη Οεοιτεοειακήπ εμϊςηςαπ. Δμό 
ειδικά για ςημ Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα Ηερραλξμίκηπ σπάουξσμ ςέρρεοα (04) διακοιςά ςμήμαςα αμά 
καςηγξοία μηυαμημάςχμ και ρσγκεκοιμέμα ςα ςμήμαςα ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ/XEROX, ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ/RICOΖ, 
ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ/ΚΞΘΟΑ, ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ/ΔΙΣΟΩΔΡ, για ςξ ρϋμξλξ ςχμ Διδικόμ Τξοέχμ.   

 Ξι διαγχμιζϊμεμξι έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα σπξβάλλξσμ ποξρτξοέπ για έμα ή και πεοιρρϊςεοα ςμήμαςα  
ςηπ παοξύραπ διακήοσνηπ, ωρςόρξ η ποξρτξοά ςξσπ θα ατξοά σπξυοεωςικά α) και ρε εογαρία και 
ρε αμςαλλακςικά/αμαλώριμα, β) ρςξ ρύμξλξ, ςωμ μηυαμημάςωμ κάθε ςμήμαςξπ, αλλιώπ θα απξοοί-
πςεςαι ωπ απαοάδεκςη. 

 

 Ιάθε ποξρτξοά πεοιλαμβάμει σπξυοεχςικά αμςαλλακςικά/αμαλόριμα  και εογαρίεπ για ςη ρσμςήοηρη 
και ςημ επιρκεσή ςχμ μηυαμημάςχμ (ϊπχπ ασςέπ καθξοίζξμςαι ρςξ Οαοάοςημα Θ ςηπ  αοιθμ. 09/2020 
Διακήοσνηπ και κάθε άλλη πξσ εμδέυεςαι μα ποξκϋφει).  

 

 Ιοιςήοιξ αμάθερηπ για κάθε ςμήμα εκ ςχμ ρσμξλικά είκξρι επςά (27) ςηπ Ρϋμβαρηπ είμαι η πλέξμ 
ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει ςιμήπ, δηλαδή ςξ σφηλϊςεοξ πξρξρςϊ (%) παοε-
υϊμεμηπ έκπςχρηπ επί ςχμ ςιμόμ ςχμ αμςαλλακςικόμ. Για ςιπ εογαρίεπ θα σπάουει ρςαθεοϊ κϊρςξπ 40€ 
αμά εογαςξόοα υχοίπ ΤΟΑ. Ρσμεπόπ ρςημ ξικξμξμική ποξρτξοά ςξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ θα δίμεςαι μϊμξ 
για ςα αμςαλλακςικά, καθόπ για ςιπ εογαρίεπ θα σπάουει ρςαθεοϊ κϊρςξπ 40€ αμά εογαςξόοα υχοίπ 
ΤΟΑ. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη η ποξρτξοά θα απξοοίπςεςαι. 

ξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ μπξοεί μα είμαι διατξοεςικϊ για κάθε έμα απϊ ςα ςμήμαςα ρςα ξπξία 
σπξδιαιοείςαι η ρϋμβαρη. 

 

i. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΔ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 

 
Αμαθέςξσρα αουή είμαι η Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ (Α.Δ.Λ.Η., NUTS EL51-EL52), 

πξσ εδοεϋει ρςη Ηερραλξμίκη, (NUTS:EL 522) Ιαθ. Πχρρίδη 11, .Ι. 54655, ΖΚ. ΙΔΜΠΞ 2313 309449, 
www.m-t.gov.gr. 

Αομϊδια σπηοερία διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ: μήμα Οοξμηθειόμ, Διαυείοιρηπ Σλικξϋ και Ιοαςικόμ 
Ξυημάςχμ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ.-Η. Γεμικήπ Δ/μρηπ Δρχςεοικήπ Κειςξσογίαπ Α.Δ.Λ.-Η., Δ/μρη 
Ιαθηγηςή Πχρρίδη 11, Ι 54655 Ηερραλξμίκη, ςηλέτχμα 2313309437/2310424346. 
 
 

ii. ΛΗΧΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ 

 
Tμήμα Προμηθειώμ, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικώμ Οχημάτωμ της Δ/μσης Οικομομικού  Α.Δ.Μ.Θ.  
(Πληροφορίες):Ευφροσύμη Κιουρκτσή (Προϊσταμέμη Τμήματος) 2313309437  e-mail: tpdy@ 

damt.gov.gr), Ευγεμία Γαλαμού, τηλ:2310424346 email: egalanou@damt.gov.gr Ελέμη Αβραμίδου,  τηλ: 
2313 309151 email: helavra@damt.gov.gr, 

 
 

iii. ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΣΔΤΦΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ-ΔΗΜΟΙΔΤΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 
 Δλεύθεοη, άμερη, πλήοηπ ποόρβαρη ρςα ςεύυη ςξσ διαγωμιρμξύ παοέυεςαι 
 

 Ρςξ Ιεμςοικϊ Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ) κάμξμςαπ  

23 Ρεοοόμ Μιγοίςα EL526 350,00 750,00 1.100,00 887,10 

24 Ρεοοόμ Ριδηοϊκαρςοξ EL526 160,00 300,00 460,00 370,97 

25 Υαλκιδικήπ Οξλϋγσοξπ EL527 700,00 1.900,00 2.600,00 2.096,77 

26 Υαλκιδικήπ Αομαία EL527 300,00 900,00 1.200,00 967,74 

27 Υαλκιδικήπ Ιαρράμδοα EL527 300,00 1.000,00 1.300,00 1.048,39 

  ΡΣΜΞΚΞ     18.765,00 53.660,00 72.425,00 58.407,26 

mailto:@%20damt.gov.gr
mailto:@%20damt.gov.gr
mailto:@%20damt.gov.gr
mailto:egalanou@damt.gov.gr
mailto:helavra@damt.gov.gr
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 αμαζήςηρη με βάρη ςξμ ΑΔΑΛ 

 Ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ ΑΔΛΗ www.damt.gov.gr >Δμϊςηςα Αμακξιμόρειπ>Διαγχμιρμξί. 
 

Δπίρηπ, πεοίληφη ςηπ διακήοσνηπ: 
 

 Ηα αμαοςηθεί ρςξμ δικςσακϊ ςϊπξ «ΔΘΑΣΓΔΘΑ»: http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/  

 

iv. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 
 Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ σπξβάλλξσμ έμαμ τάκελξ ποξρτξοάπ ρςξμ ξπξίξ θα πεοιλητθξϋμ ϊλα ςα 

ζηςξϋμεμα με ςημ ποξρτξοά ρςξιυεία και ειδικϊςεοα δσξ (2) επί μέοξσπ Σπξτάκελξι, αμενάοςηςξι, 
κλειρςξί και ρτοαγιρμέμξι με ςη ρτοαγίδα ςξσ σπξφητίξσ και κξλληςική ςαιμία, με ςιπ ενήπ 
εμδείνειπ: 

Ποξρτξοά 

Διακήοσνη Αο. 09/2020 
ΑΜΟΘΙΣΟ ΛΔΘΟΔΟΣΘΙΟ ΤΜΟΠΣΘΙΟ ΔΘΑΓΩΜΘΛΟ ΠΡΟΛΖΗΔΘΑ ΑΜΣΑΚΚΑΙΣΘΙΩΜ-

ΑΜΑΚΩΘΛΩΜ ΙΑΘ ΠΑΡΟΦΖ ΤΠΖΡΔΘΩΜ ΔΠΘΙΔΤΖ-ΤΜΣΖΡΖΖ ΥΩΣΟΣΤΠΘΙΩΜ 
ΛΖΦΑΜΖΛΑΣΩΜ ΓΘΑ ΣΘ ΑΜΑΓΙΔ ΣΩΜ ΤΠΖΡΔΘΩΜ ΣΖ ΑΔΛ-Η Δ ΔΩΔΔΙΑ (12) Π.Δ. 

ΑΡΛΟΔΘΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΣΟΤ 2021 
Δ/μρη Ξικξμξμικξϋ 
μήμα  Οοξμηθειόμ, Διαυείοιρηπ Σλικξϋ & Ιοαςικόμ Ξυημάςχμ 
Ιαθ. Πχρρίδη 11, 54655 Ηερ/μίκη 
Ζμεοξμημία Διαγχμιρμξϋ: εςάοςη 23-12-2020  
Ρςξιυεία απξρςξλέα (ποξρτέοξμςξπ) : 
- Δπχμσμία ........… 
- Ρςξιυεία μξμίμξσ εκποξρόπξσ…………... 
- Διεϋθσμρη ........... 
- Αοιθμϊπ ςηλετόμξσ ............ 
- Αοιθμϊπ ςηλεξμξιξςσπίαπ (ταν) ............... 
- Ζλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ ................... 

«ΜΑ ΛΖΜ ΑΜΟΘΦΗΔΘ ΑΠΟ ΣΖΜ ΣΑΦΤΔΡΟΛΘΙΖ ΤΠΖΡΔΘΑ Ή ΣΖ ΓΡΑΛΛΑΣΔΘΑ» 

 
 

Ξ τάκελξπ ποξρτξοάπ θα πεοιέυει: 
(α) έμαμ (σπξ)τάκελξ με ςημ έμδεινη «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ –ευμική Οοξρτξοά». 
(β) έμαμ (σπξ)τάκελξ με ςημ έμδεινη «Ξικξμξμική Οοξρτξοά» Ιαι ξι δϋξ επιμέοξσπ σπξτάκελξι 

πέοαμ ςχμ παοαπάμχ εμδείνεχμ θα ποέπει μα τέοξσμ και ςιπ παοαπάμχ εμδείνειπ ςξσ κσοίχπ 
τακέλξσ ςηπ  

Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι απϊ: 
 

 ςημ Παοαρκεσή 11/12/2020, ώοα 08.00π.μ, έωπ ςημ Σοίςη 22/12/2020,ώοα 15.00 μ.μ. 
 

v. ΣΟΠΟ-ΦΡΟΝΟ ΔΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Ζ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ και η διεναγχγή ςξσ διαγχμιρμξϋ θα γίμει, ςημ εςάοςη 

23/12/2020,ώοα 10.30 π.μ. δημϊρια, απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ, η ξπξία δϋμαςαι 
μα ρσμεδοιάρει και δια ςηλεδιάρκεφηπ, καςά ςα λξιπά εταομξζϊμεμχμ ςχμ κείμεμχμ διαςάνεχμ 
για ςημ αμάθερη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ. Ιαςά ςημ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ μπξοξϋμ μα πα-
οίρςαμςαι ξι ποξρτέοξμςεπ ή ξι μϊμιμξι εκποϊρχπξι ασςόμ,  

Ιαςά ςα λξιπά, ξ διαγχμιρμϊπ θα γίμει ρϋμτχμα με:  

 ημ Διακήοσνη αο.09/2020 και με ςα Οαοαοςήμαςά ςηπ: I. Αμαλσςική πεοιγοατή τσρικξϋ 
και ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ III. Σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ , IV. 

Σπϊδειγμα Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ Ιαλήπ Δκςέλερηπ),  
 σπξπξιημέμξ Έμςσπξ Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ (Οαοάοςημα II ςηπ διακήοσνηπ) ςξ ξπξίξ θα 

αμαοςηθεί ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. και ρε μξοτή αουείξσ doc μαζί με ςα σπϊλξιπα 
έγγοατα ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

 Ξι ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ ςσυϊμ παοέυξμςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ διαδικαρίαπ, ι-

http://www.damt.gov.gr/
http://sites.diavgeia.gov.gr/admt/
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δίχπ ρυεςικά με ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςα ρυεςικά δικαιξλξγηςικά 

 ξ ρυέδιξ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ Οαοάοςημα V ςηπ Διακήοσνηπ 09/2020 

 

1. Σημ έγκοιρη ςξσ ρσμημμέμξσ ςεύυξσπ διακήοσνηπ 09/2020 πξσ πεοιλαμβάμει και πέ-
μςε ρσμξλικά παοαοςήμαςα (I. Αμαλσςική πεοιγοατή τσρικξϋ και ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ 
ρϋμβαρηπ, II. σπξπξιημέμξ Έμςσπξ Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ ,III, Σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ ποξρτξ-
οάπ, IV Σπϊδειγμα εγγσηςικήπ επιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ, V Ρυέδιξ ρϋμβαρηπ 

 

σμημμέμα: 

Αμαλσςικϊ εϋυξπ Διακήοσνηπ (09/2020) 

Δρωςεοική Διαμξμή: 
 
μήμα Ξικξμξμικήπ Διαυείοιρηπ 

 

Ο ΤΜΣΟΜΘΣΖ Α.Δ.Λ.-Η. 
 
 

ΔΡ. ΘΩΑΜΜΖ Ι. ΑΒΒΑ 
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                                                                                                                           ΚΑΣΑΦΩΡΗΣΔΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ  

ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΙΑΦΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ 

ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΟΦΗΜΑΣΩΝ 

Ποξϋπξλξγιρμόπ 

Δκςιμώμεμη ρσμξλική ανία: Πεμήμςα ξυςώ υιλιάδεπ 
ςεςοακόρια επςά εσοώ και είκξρι ένι λεπςώμ 
(58.407,26 €) υχοίπ Υ.Π.Α. ή Δβδξμήμςα δύξ 

υιλιάδεπ ςεςοακόρια είκξρι πέμςε Δσοώ 
(72.425,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Υ.Π.Α. 

Ημεοξμημία δημξρίεσρηπ ρςξ ΚΗΜΔΗ Πέμπςη 10/12/2020 

Αμαθέςξσρα Αουή: Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Μακεδξμίαπ – Θοάκηπ 

Ημεοξμημία και ώοα Έμαονηπ Τπξβξλήπ 
Ποξρτξοώμ: Παοαρκεσή 11/12/2020, ώοα 08.00π.μ. 

Καςαληκςική Ημεοξμημία και ώοα 
Τπξβξλήπ Ποξρτξοώμ: Σοίςη 22/12/2020,ώοα 15.00 μ.μ. 

Ημεοξμημία και ώοα Απξρτοάγιρηπ 
Ποξρτξοώμ (Διεναγχγήπ Διαγχμιρμξύ): Σεςάοςη 23/12/2020,ώοα 10.30 π.μ. 

 

ΣΔΤΦΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αο.09/2020 

ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΔΟΣΙΚΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ-
ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΩΝ 
ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ (Α.Δ.Μ.–Θ.) Δ ΔΩΔΔΚΑ (12) ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ ΓΙΑ ΣΟ ΔΣΟ 
2021. 
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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ςξιυεία Αμαθέςξσραπ Αουήπ 

 

Επωνυμία/NUTS ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-

ΘΡΑΚΗ/ NUTS EL51-EL52 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΡΩΙΔΗ 11 

Πόλθ Ζδρασ-NUTS/ Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-NUTSEL 522,Σ.Κ. 54655 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Σθλζφωνο 2313 309437,151 

Φαξ 2310 424346 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο  tpdy@damt.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ευφροςφνθ Κιουρκτςι, Ελζνθ Αβραμίδου, 
Ευγενία Γαλανοφ 

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

 

 

Δίδξπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ  

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή είμαι Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη και απξςελεί Ιεμςοική Ισβεομηςική Αουή 

 

 

Κύοια δοαρςηοιόςηςα Α.Α. 

Ζ κϋοια δοαρςηοιϊςηςα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ είμαι η παοξυή γεμικόμ δημϊριχμ σπηοεριόμ  

 

 

ςξιυεία Δπικξιμχμίαπ  

α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι διαθέριμα για ελεϋθεοη, πλήοη, άμερη & δχοεάμ ηλεκςοξμική 
ποϊρβαρη μέρχ ςηπ ιρςξρελίδαπ ςηπ ΑΔΛΗ www.damt.gov.gr/Αμακξιμόρειπ/διαγχμιρμξί  

 

1.2 ςξιυεία Διαδικαρίαπ-Φοημαςξδόςηρη 

 

Δίδξπ διαδικαρίαπ  

Ξ διαγχμιρμϊπ θα διεναυθεί με ςημ διαδικαρία ςξσ άοθοξσ 117 ςξσ μ. 4412/16.  

 

Φοημαςξδόςηρη ςηπ ρύμβαρηπ 

mailto:tpdy@damt.gov.gr
http://www.damt.gov.gr/
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Ζ δαπάμη βαοϋμει ςιπ πιρςόρειπ ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςηπ Α.Δ.Λ. – Η.  έςξσπ 2021, βάρει ςηπ 
απϊταρηπ ποξέγκοιρηπ αμάληφηπ σπξυοέχρηπ πξσ αματέοεςαι ρςξ ρημείξ επςά (7) ςξσ μέοξσπ Β’ 
ςηπ παο. 1.4. και ειδικϊςεοα αμά ΑΚΔ και ειδικϊ τξοέα χπ ενήπ: 

1907-9990300000      1907-9990100000     1907-9990200000                   

ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ  
242038900

1 ) 

ΑΜ/ΙΑ  
241020700

1    

ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ  
242038900

1  

ΑΜ/ΙΑ  
241020700

1    

ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ  
242038900

1  

ΑΜ/ΙΑ  
241020700

1    

ΡΣΜΞΚΑ 
ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ  
242038900
1  ΛΔ ΤΟΑ 

ΡΣΜΞΚΑ 
ΑΜ/ΙΑ  

241020700
1    ΛΔ 
ΤΟΑ 

ΓΔΜ ΡΣΜ 
ΛΔ ΤΟΑ 

ΓΔΜ ΡΣΜ 
ΥΩΠΘΡ 
ΤΟΑ 

6.480,00 21.090,00 1000,00 2300,00 11.285,00 30.270,00 18765,00 53.660,00 72.425,00 58.407,26 

1.3 σμξπςική Πεοιγοατή τσρικξύ και ξικξμξμικξύ αμςικειμέμξσ ςηπ ρύμβαρηπ 

 
Αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι: 

Ζ αμάδεινη ξικξμξμικξϋ τξοέα για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ-αμαλχρίμχμ ( CPV 
30125000-1) (αμαλσςικϊπ λξγαοιαρμϊπ ενϊδχμ βάρει ςξσ Κξγιρςικξϋ Ολαιρίξσ 2410207001) 

καθόπ και ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ και 
εκςσπχςόμ (CPV 50313100-3) (Α.Κ.Δ: 2420389001) για ςιπ αμάγκεπ ςχμ σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-
Η.  ρε δόδεκα (12) Οεοιτεοειακέπ Δμϊςηςεπ αομξδιϊςηςάπ ςηπ για ςξ έςξπ 2021.  

Ζ ρϋμβαρη σπξδιαιοείςαι ρε είκξρι επςά (27) ςμήμαςα ςξσ Οίμακα 1. 

Ζ εκςιμόμεμη ρσμξλική ανία ςηπ ρϋμβαρηπ αμέουεςαι ρςιπ πεμήμςα ξυςό υιλιάδεπ ςεςοακϊρια 
επςά εσοό και είκξρι ένι λεπςόμ (58.407,26 €) υχοίπ Τ.Ο.Α. ή εβδξμήμςα δϋξ υιλιάδεπ 
ςεςοακϊρια είκξρι πέμςε Δσοό (72.425,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. Διδικϊςεοα, 
δεκαξυςό υιλιάδεπ επςακϊρια ενήμςα πέμςε εσοό (18.765,00€) για εογαρίεπ επιρκεσόμ (ΑΚΔ 
2420389001) και πεμήμςα ςοειπ υιλιάδεπ ενακϊρια ενήμςα εσοό ( 53.660,00€) για αμςαλλακςικά 
(ΑΚΔ 2410207001). Ιάθε ποξρτξοά πεοιλαμβάμει σπξυοεχςικά αμςαλλακςικά/αμαλόριμα  και 
εογαρία  για ςη ρσμςήοηρη και ςημ επιρκεσή ςχμ μηυαμημάςχμ (ϊπχπ ασςέπ καθξοίζξμςαι ρςξ 
Οαοάοςημα Θ ςηπ παοξϋραπ και κάθε άλλη πξσ εμδέυεςαι μα ποξκϋφει). 

σμεπώπ κάθε ποξρτξοά θα πεοιλαμβάμει σπξυοεχςικά αμςαλλακςικά και εογαρίεπ εμώ 
ςξ πξρξρςό έκπςχρηπ θα δίμεςαι μόμξ για ςα αμςαλλακςικά, καθώπ για ςιπ εογαρίεπ θα 
σπάουει ρςαθεοό κόρςξπ 40€ αμά εογαςξώοα υχοίπ ΥΠΑ, ςόρξ για ςιπ ρσμήθειπ 
εκςελξύμεμεπ εογαρίεπ όρξ και για ασςέπ πξσ ςσυόμ απαιςηθξύμ. ε αμςίθεςη πεοίπςχρη η 
ποξρτξοά θα απξοοίπςεςαι. 

Σξ πξρξρςό έκπςχρηπ μπξοεί μα είμαι διατξοεςικό για κάθε έμα από ςα ςμήμαςα ρςα ξπξία 
σπξδιαιοείςαι η ρύμβαρη. 

Οι διαγχμιζόμεμξι έυξσμ ςη δσμαςόςηςα μα σπξβάλλξσμ ποξρτξοέπ για έμα ή και 
πεοιρρόςεοα ςμήμαςα  χπ αματέοξμςαι ρςξμ πίμακα 1 ςξσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι ςηπ παοξύραπ 
διακήοσνηπ, χρςόρξ η ποξρτξοά ςξσπ θα ατξοά σπξυοεχςικά α) και ρε εογαρία και ρε 
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αμςαλλακςικά, β) ρςξ ρύμξλξ, ςχμ μηυαμημάςχμ ςηπ κάθε ςμήμαςξπ, αλλιώπ θα 
απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

Αμαλσςική πεοιγοατή ςξσ τσρικξύ αμςικειμέμξσ αμά ςμήμα (εμδεικςικόπ πίμακαπ 
τχςξςσπικώμ μηυαμημάςχμ καθώπ και καςάλξγξπ ρσμηθέρςεοχμ εογαριώμ 
ρσμςήοηρηπ/επιρκεσήπ) ςηπ ρύμβαρηπ δίδεςαι ρςξ ξμώμσμξ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I, ςηπ παοξύραπ 
διακήοσνηπ.  

Δάμ ξι ποξρτξοέπ ταίμξμςαι αρσμήθιρςα υαμηλέπ ρε ρυέρη με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ 
ρύμβαρηπ ιρυύξσμ  ςα αματεοόμεμα ρςημ παοάγοατξ 3.1.2 ςηπ παοξύραπ 

 

Ξι ςϋπξι ςχμ τχςξςσπικόμ είμαι εμδεικςικξί και ϊυι πεοιξοιρςικξί επειδή ξι σπηοερίεπ καςά 
ςημ διάοκεια ςξσ έςξσπ ποξμηθεϋξμςαι μέα μηυαμήμαςα και σπάουξσμ μηυαμήμαςα ςα ξπξία 
απξρϋοξμςαι λϊγχ παλαιϊςηςαπ. 

Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρςημ ρσμςήοηρη και επιρκεσή ςχμ τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ ςχμ 
Σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. και ρςημ ποξμήθεια ςχμ απαοαίςηςχμ αμςαλλακςικόμ-αμαλχρίμχμ 
απϊ ςημ ημέοα σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Ζ ρσμξλική ποξωπξλξγιρθείρα δαπάμη πξσ αμςιρςξιυεί ρςα αμςαλλακςικά-αμαλόριμα και ςιπ 
εογαρίεπ πεοιγοάτεςαι ρςξμ Οίμακα 1 

 

ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Α/
Α 

ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑ
ΙΖ ΔΜΞΖΑ 

ΟΞΚΖ NUTS 

ΡΣΜΞΚΑ 
ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ  
242038900
1  ΛΔ ΤΟΑ 

ΡΣΜΞΚΑ 
ΑΜΑΚΚΑΙΘΙ
Α  2410207001   

ΛΔ ΤΟΑ 

ΓΔΜΘΙΑ 
ΡΣΜΞΚΑ 
ΛΔ ΤΟΑ 

ΓΔΜΘΙΑ 
ΡΣΜΞΚΑ 

ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 

1 Δοάμαπ Δοάμα EL514 400,00 1.800,00 2.200,00 1.774,19 

2 Δοάμαπ Μεσοξκϊπι EL514 500,00 1.100,00 1.600,00 1.290,32 

3 Έβοξσ Αλεν/πξλη EL511 800,00 2.500,00 3.300,00 2.661,29 

4 Έβοξσ Διδσμξςειυξ EL511 200,00 500,00 700,00 564,52 

5 Έβοξσ Ρξστλί EL511 200,00 700,00 900,00 725,81 

6 Ζμαθίαπ Βέοξια EL521 1.400,00 2.600,00 4.000,00 3.225,81 

7 Ζμαθίαπ Μάξσρα EL521 400,00 600,00 1.000,00 806,45 

8 Ηερ/μίκηπ 
Ηερραλξμίκη 

XEROX 
EL522 1.200,00 4.000,00 5.200,00 4.193,55 

9 Ηερ/μίκηπ 
Ηερραλξμίκη 

RICOH 
EL522 1.100,00 4.400,00 5.500,00 4.435,48 

10 Ηερ/μίκηπ 
Ηερραλξμίκη

ΚΞΘΟΑ 
EL522 1.615,00 6.460,00 8.075,00 6.512,10 

11 Ηερ/μίκηπ 
Ηερραλξμίκη 
ΔΙΣΟΩΔΡ 

EL522 200,00 600 800 645,16 

12 Ιαβάλαπ Ιαβάλα EL515 1.500,00 4.150,00 5.650,00 4.556,45 



ΑΔΑ: ΩΞ36ΟΡ1Υ-ΠΚΞ



 Διακ. 09/2020 ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ, προμήθειασ ανταλλακτικών-αναλωςίμων και παροχήσ υπηρεςιών επιςκευήσ-ςυντήρηςησ φωτοτυπικών μηχανημάτων, για τισ υπηρεςίεσ τησ Α.Δ.Μ.Θ. ,έτουσ  2021 
 

ελίδα 7 από 83 

 

 

 

1.4 Θερμικό πλαίριξ 

Ζ αμάθερη και εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ διέπεςαι απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία και ςιπ κας΄ 
ενξσριξδϊςηρη ασςήπ εκδξθείρεπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ, ϊπχπ ιρυϋξσμ και ιδίχπ: 

Α. 

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. ημ Ξδηγία 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) 

2. ξμ 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. 

3. ξμ  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. 

4. ξμ 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 ειδικϊςεοα ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1.   

5. ημ 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»,  

6. ςξσ μ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δμιαίξ κείμεμξ Δικξμξμίαπ για ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ, 
ξλξκληοχμέμξ μξμξθεςικϊ πλαίριξ για ςξμ ποξρσμβαςικϊ έλεγυξ, ςοξπξπξιήρειπ ρςξμ 

13 Ιαβάλαπ Ηάρξπ EL515 200,00 300,00 500,00 403,23 

14 Ιιλκίπ Ιιλκίπ EL523 900,00 2.700,00 3.600,00 2.903,23 

15 Ιιλκίπ Γξσμέμιρα EL523 400,00 800,00 1.200,00 967,74 

16 Νάμθηπ Νάμθη EL512 950,00 2.350,00 3.300,00 2.661,29 

17 Νάμθηπ Ρςασοξϋπξλη EL512 150,00 350,00 500,00 403,23 

18 Οέλλαπ Έδερρα EL524 700,00 1.800,00 2.500,00 2.016,13 

19 Οέλλαπ Αοιδαία EL524 340,00 850,00 1.190,00 959,68 

20 Οιεοίαπ Ιαςεοίμη EL525 900,00 2.500,00 3.400,00 2.741,94 

21 Πξδϊπηπ Ιξμξςημή EL513 1.550,00 4.750,00 6.300,00 5.080,65 

22 Ρεοοόμ Ρέοοεπ EL526 1.350,00 3.000,00 4.350,00 3.508,06 

23 Ρεοοόμ Μιγοίςα EL526 350,00 750,00 1.100,00 887,10 

24 Ρεοοόμ Ριδηοϊκαρςοξ EL526 160,00 300,00 460,00 370,97 

25 Υαλκιδικήπ Οξλϋγσοξπ EL527 700,00 1.900,00 2.600,00 2.096,77 

26 Υαλκιδικήπ Αομαία EL527 300,00 900,00 1.200,00 967,74 

27 Υαλκιδικήπ Ιαρράμδοα EL527 300,00 1.000,00 1.300,00 1.048,39 

  ΡΣΜΞΚΞ     18.765,00 53.660,00 72.425,00 58.407,26 
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Ιόδικα Μϊμχμ για ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ, διαςάνειπ για ςημ απξςελερμαςική απξμξμή ςηπ 
δικαιξρϋμηπ και άλλεπ διαςάνειπ», 

7. ξμ Μ. 4013/2011 (Α’ 204) «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και 
Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ…», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, 

8. ξμ 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”, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει,, 

9. ξμ Μ. 2859/2000 (Α’ 248) «Ιϋοχρη Ιόδικα Τϊοξσ Οοξρςιθέμεμηπ Ανίαπ», ϊπχπ 
ςοξπξπξιήθηκε κα ιρυϋει, 

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

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

12. ξ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Ιχδικξπξίηρη διαςάνεχμ για ςημ ποϊρβαρη ρε δημϊρια έγγοατα και 
ρςξιυεία”,  

13. ξ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ Διαςάκςεπ” 

14. ςα ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκδξθειρόμ καμξμιρςικόμ ποάνεχμ, ςχμ λξιπόμ 
διαςάνεχμ 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. 

Β. 

Ιαθόπ επίρηπ και απϊ ςιπ απξτάρειπ : 

1. Ι.Σ.Α. με αο 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. 

2. ΣΑ με αο 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) «Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ 
ςξσ Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ) ςξσ Σπξσογείξσ Ξικξμξ-
μίαπ και Αμάπςσνηπ» 

3. ΣΑ με αο 5143/2014 (ΤΔΙ Β' 3335) «Ιαθξοιρμϊπ ςξσ ςοϊπξσ σπξλξγιρμξϋ, παοακοάςηρηπ και 
απϊδξρηπ ςηπ κοάςηρηπ 0,10% σπέο ΔΑΑΔΖΡΣ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ αοιθμ. 3491/2017 
ΣΑ (ΤΔΙ 1992Β) και  ακξλξϋθχπ ςα άοθοα 44 ςξσ μ.4605/2019 και 235 παο.1 ςξσ μ. 4610/2019, 
ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ αμέουεςαι πλέξμ ρε 0,07%,  και η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε 
πληοχμήπ, ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ, κάθε αουικήπ, ρσμπληοχμαςικήπ ή ςοξπξπξιηςικήπ ρϋμ-
βαρηπ, με καθαοή ανία άμχ ςχμ υιλίχμ (1.000) εσοό ποξ ΤΟΑ. 

4. Σ.Α. με αο Ο1/3306 (ΤΔΙ 1789 Β/12-11-2010) πεοί «Δναίοερηπ ποξμηθειόμ απϊ ςημ έμςανη ςξσπ 
ρςξ Δμιαίξ Οοϊγοαµµα Οοξμηθειόμ (Δ.Ο.Ο.)» 

5. Σπξσογξϋ Δρχςεοικόμ με αοιθμ. 14138/15-05-2017 (ΤΔΙ εϋυξπ Σ.Ξ.Δ.Δ./ 250/26-5-2017 «Διξ-
οιρμϊπ ςξσ Θχάμμη Ράββα ςξσ Ιχμρςαμςίμξσ, χπ Ρσμςξμιρςή ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λα-
κεδξμίαπ – Ηοάκηπ»). 
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6. Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. αο. 35748/30-05-2017 (ΤΔΙ 1971 /Β΄/07-06-2017),με θέμα: «Αμάθερη ά-
ρκηρηπ αομξδιξςήςχμ ρε ξογαμικέπ μξμάδεπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοά-
κηπ και παοξυή ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατήπ ποάνεχμ και εγγοάτχμ «Λε εμςξλή Ρσμςξμιρςή» 
ρςξσπ ποξψρςαμέμξσπ ςχμ ξογαμικόμ μξμάδχμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - 

Ηοάκηπ». 

7. Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. με αο.ποχς. ξικ. 3090/21-01-2020 (ΑΔΑ: 6Σ3ΡΞΠ1Σ-13Γ) για ςημ ρσγκοϊ-
ςηρη οιμελξϋπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ και Ανιξλϊγηρηπ ποξρτξοόμ ποξωπξλξγι-
ρμξϋ κάςχ ςχμ ενήμςα υιλιάδχμ εσοό (60000€) 

8. Δρχςεοικϊ Ρημείχμα με αοίθμ. ποχς. ξικ. 57887/23-11-2020 (ΑΔΑΛ: 20REQ007698499) - 

Οοχςξγεμέπ αίςημα ςξσ μήμαςξπ Οοξμηθειόμ, Διαυείοιρηπ Σλικξϋ και Ιοαςικόμ Ξυημάςχμ  ςηπ 
Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ. 

9. Απϊταρη ποξέγκοιρηπ αμάληφηπ σπξυοέχρηπ με αο. ποχς ξικ. 6194/26-11-2020 

(ΑΔΑΛ:20REQ007720724, ΑΔΑ:Φ1ΥΙΞΠ1Σ-0Γ5) για ςημ διεμέογεια διαγχμιρμξϋ 

10. Απϊταρη έγκοιρηπ διεμέογειαπ διαγχμιρμξϋ με αο.ποχς. ξικ. 60469/7-12-2020 

(ΑΔΑ:9ΥΩΠΞΠ1Σ-Τ7Τ) 

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 

 

1.5 Ποξθερμία παοαλαβήπ ποξρτξοώμ και διεμέογεια διαγχμιρμξύ 

 

Όρξι επιθσμξϋμ μα λάβξσμ μέοξπ ρςξ διαγχμιρμϊ ποέπει μα καςαθέρξσμ έγγοατεπ ποξρτξοέπ, είςε 
ασςξποξρόπχπ, είςε δια ςξσ μξμίμξσ εκποξρόπξσ ςξσπ ή µε μϊμιμα ενξσριξδξςημέμξ ποϊρχπξ, 
είςε μέρχ ςαυσδοξμείξσ ρςημ ελλημική γλόρρα μέρα ρε ρτοαγιρμέμξ τάκελξ, απϊ ςημ Παοαρκεσή 
11/12/2020, ώοα 08.00π.μ. έχπ ςημ Σοίςη 22/12/2020,ώοα 15.00 μ.μ. 

 

Ξι ποξρτξοέπ ποχςξκξλλξϋμςαι ρςξ Οοχςϊκξλλξ ςξσ μήμαςξπ Οοξμηθειόμ και Διαυείοιρηπ Σλικξϋ 
ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., Ιαθ. Πχρρίδη 11, .Ι. 54655 , Ηερ/μίκη, Γοατείξ 403 (4ξπ 

ϊοξτξπ) ςξ αογϊςεοξ μέυοι και ςημ καςαληκςική ημέοα και όοα σπξβξλήπ ποξρτξοόμ πξσ 
αματέοεςαι ρςημ παοξϋρα. Οοξρτξοά πξσ καςαςίθεςαι μεςά ςημ όοα ασςή είμαι εκποϊθερμη και 
επιρςοέτεςαι. 

Ζ έγκαιοη σπξβξλή ςχμ ποξρτξοόμ θα απξδεικμϋεςαι μϊμξ απϊ ςξμ αοιθμϊ ποχςξκϊλλξσ ςηπ 
Σπηοερίαπ. Ζ ημεοξμημία ρτοαγίδαπ ςξσ ςαυσδοξμείξσ δε λαμβάμεςαι σπϊφη, ρε πεοίπςχρη 
εκποϊθερμηπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ. 

1.6 Δημξριόςηςα 
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Ζ Διακήοσνη καςαυχοήθηκε ρςξ Ιεμςοικϊ Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ).  

Ζ ποξκήοσνη (πεοίληφη ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ) ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςημ πεοίπςχρη 16 ςηπ 
παοαγοάτξσ 4 ςξσ άοθοξσ 2 ςξσ Μ. 3861/2010, αμαοςήθηκε ρςξ διαδίκςσξ, ρςξμ ιρςϊςξπξ 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΔΘΑΣΓΔΘΑ)  

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

1.7 Αουέπ εταομξζόμεμεπ ρςη διαδικαρία ρύμαφηπ 

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. 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΦΗ 

2.1 Γεμικέπ Πληοξτξοίεπ 

2.1.1 Έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ 

α έγγοατα ςηπ παοξϋραπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ  είμαι ςα ακϊλξσθα: 

1. Ζ Οοξκήοσνη ςηπ Ρϋμβαρηπ,  
2. Ζ παοξϋρα Διακήοσνη με ςα Οαοαοςήμαςά ςηπ ϊπχπ ασςή θα δημξριεσθεί ρςξ Ιεμςοικϊ  
Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ),: I. Αμαλσςική πεοιγοατή τσρικξϋ 
αμςικειμέμξσ, III.Σπϊδειγμα Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ, IV.Σπϊδειγμα Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ Ιαλήπ 
Δκςέλερηπ 

3. ξ ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΣΟΞΟΞΘΖΛΔΜΞΣ ΔΜΣΟΞΣ ΣΟΔΣΗΣΜΖΡ ΔΖΚΩΡΖΡ (.Δ.Σ.Δ.), ρσμπληοχμέμξ 
με ςα ρςξιυεία ςξσ διαγχμιρμξϋ ςξ ξπξίξ θα αμαοςηθεί  ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ ΑΔΛΗ μαζί με ςημ 
παοξϋρα διακήοσνη ρε επενεογάριμη μξοτή αουείξσ .doc και η ρσμπλήοχρή ςξσ είμαι 
σπξυοεχςική. ξ ΔΣΔ πεοιλαμβάμεςαι και ρςξ Οαοάοςημα II ςηπ παοξϋραπ. 

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

5. ξ ρυέδιξ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ Οαοάοςημα V ςηπ παοξϋραπ 

 

2.1.2  Δπικξιμχμία - Ποόρβαρη ρςα έγγοατα ςηπ ύμβαρηπ 

Ξι επικξιμχμίεπ ρε ρυέρη με ςα βαρικά ρςξιυεία ςηπ διαδικαρίαπ και ξι αμςαλλαγέπ πληοξτξοιόμ θα 
εκςελξϋμςαι με ςη υοήρη ςηπ ιρςξρελίδαπ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. 
www.damt.gov.gr<Αμακξιμόρειπ<Διαγχμιρμξί καθόπ και ςη διεϋθσμρη ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ 
tpdy@damt.gov.gr και helavra@damt.gov.gr. 

2.1.3  Παοξυή Διεσκοιμίρεχμ 

 

Αιςήμαςα για ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςιπ ποξδιαγοατέπ και ξπξιαδήπξςε ρυεςικά 
δικαιξλξγηςικά είμαι δσμαςϊμ μα διαςσπόμξμςαι απϊ ϊλξσπ ςξσπ εμδιατεοξμέμξσπ και ετϊρξμ κάςι 
ςέςξιξ γίμεςαι εγκαίοχπ και ςξ πξλϋ ένι ημέοεπ ποιμ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ 
ποξρτξοόμ, η Αμαθέςξσρα αουή παοέυει απαμςήρειπ ή ςιπ αμάλξγεπ διεσκοιμίρειπ. Ξι αιςήρειπ 
παοξυήπ διεσκοιμίρεχμ θα ποέπει μα απεσθϋμξμςαι εγγοάτχπ χπ «Δοχςήμαςα ρυεςικά με ςξ 
διαγχμιρμϊ ποξμήθειαπ αμςαλλακςικόμ-αμαλχρίμχμ και παοξυήπ σπηοεριόμ επιρκεσήπ ρσμςήοηρηπ 
τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. έςξσπ 2021. 

Οοξπ διεσκϊλσμρη ςηπ διαδικαρίαπ, ξι αιςήρειπ παοξυήπ διεσκοιμίρεχμ θα ποέπει μα απεσθϋμξμςαι 
και με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ (e-mail) ποξπ ςη διεϋθσμρη: tpdy@damt.gov.gr, υχοίπ ϊμχπ η 
δσμαςϊςηςα ασςή μα απαλλάρρει ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ απϊ ςημ σπξυοέχρη μα σπξβάλξσμ ςα 
εοχςήμαςα και γοαπςόπ (με επιρςξλή ή ςηλεξμξιξςσπία), μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι  
παοαπάμχ. Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ δεμ θα απαμςήρει ρε εοχςήμαςα πξσ 
θα έυξσμ σπξβληθεί μϊμξ με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ. Ιαμέμαπ σπξφήτιξπ δε μπξοεί ρε 
ξπξιαδήπξςε πεοίπςχρη μα επικαλερςεί ποξτξοικέπ απαμςήρειπ εκ μέοξσπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 
Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. Δπιρημαίμεςαι ϊςι ξι παοευϊμεμεπ διεσκοιμίρειπ  απϊ ςημ 

http://www.damt.gov.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=2:diagon&Itemid=23&layout=default
mailto:tpdy@damt.gov.gr
mailto:helavra@damt.gov.gr
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Αμαθέςξσρα Αουή δεμ θα ςοξπξπξιξϋμ ξσριχδόπ ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ Διακήοσνηπ και θα διαςίθεμςαι 
και ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ www.damt.gov.gr 

Απϊ ςημ παοαλαβή ςχμ ςεσυόμ ςξσ Διαγχμιρμξϋ και απϊ ςημ παοξυή, καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςη 
παοξϋρα παοάγοατξ ςχμ ςσυϊμ ρσμπληοχμαςικόμ πληοξτξοιόμ/ διεσκοιμίρεχμ ρσμάγεςαι ϊςι ξ 
εμδιατεοϊμεμξπ έυει λάβει γμόρη ςχμ ιδιαίςεοχμ υαοακςηοιρςικόμ και ςηπ τϋρηπ ςηπ ποξμήθειαπ. 

Λήφη πληοξτξοιώμ: Κιξσοκςρή Εστοξρύμη, Ελέμη Αβοαμίδξσ, Εσγεμία Γαλαμξύ ςηλ: 2313 309-

437,151, e-mail: tpdy@damt.gov.gr. 

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) Όςαμ, για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ, ποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ, αμ και ζηςήθηκαμ απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ 
τξοέα έγκαιοα δεμ έυξσμ παοαρυεθεί ςξ αογϊςεοξ ςέρρεοιπ (4) ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ ποξθερμία πξσ 
ξοίζεςαι για ςημ παοαλαβή ςχμ ποξρτξοόμ. 

β) Όςαμ ςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ στίρςαμςαι ρημαμςικέπ αλλαγέπ. 

Ζ διάοκεια ςηπ παοάςαρηπ θα είμαι αμάλξγη με ςη ρπξσδαιϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ ζηςήθηκαμ 
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. 

2.1.4  Γλώρρα 

α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ έυξσμ ρσμςαυθεί ρςημ ελλημική γλόρρα. 

συϊμ εμρςάρειπ σπξβάλλξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα. 

Ξι ποξρτξοέπ και ςα πεοιλαμβαμϊμεμα ρε ασςέπ ρςξιυεία ρσμςάρρξμςαι 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 (Α΄188). Διδικά, ςα αλλξδαπά ιδιχςικά έγγοατα ρσμξδεϋξμςαι 
απϊ μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα επικσοχμέμη είςε απϊ ποϊρχπξ αομϊδιξ καςά ςιπ 

διαςάνειπ ςηπ εθμικήπ μξμξθερίαπ είςε απϊ ποϊρχπξ καςά μϊμξ αομϊδιξ ςηπ υόοαπ ρςημ ξπξία έυει 
ρσμςαυθεί ςξ έγγοατξ. 

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).Διδικά, 
ςα αλλξδαπά ιδιχςικά έγγοατα ρσμξδεϋξμςαι απϊ μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα 

επικσοχμέμη είςε απϊ ποϊρχπξ αομϊδιξ καςά ςιπ διαςάνειπ ςηπ εθμικήπ μξμξθερίαπ είςε απϊ 

ποϊρχπξ καςά μϊμξ αομϊδιξ ςηπ υόοαπ ρςημ ξπξία έυει ρσμςαυθεί ςξ έγγοατξ. 

Δμημεοχςικά και ςευμικά τσλλάδια και άλλα έμςσπα -εςαιοικά ή μη- με ειδικϊ ςευμικϊ πεοιευόμεμξ 

μπξοξϋμ μα σπξβάλλξμςαι ή/και ρςημ αγγλική, υχοίπ μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ μεςάτοαρη ρςημ 
ελλημική. 

Ιάθε μξοτήπ επικξιμχμία με ςημ αμαθέςξσρα αουή, καθόπ και μεςανϋ ασςήπ και ςξσ αμαδϊυξσ, θα 
γίμξμςαι σπξυοεχςικά ρςημ ελλημική γλόρρα. 

mailto:tpdy@damt.gov.gr
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2.1.5  Δγγσήρειπ 

Ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ δεμ απαιςείςαι βάρει και ςξσ άοθοξσ 72 ςξσ Μ.4412/16  η έκδξρη 
εγγσηςικήπ επιρςξλήπ ρσμμεςξυήπ, αλλά μϊμξ εγγσηςικήπ επιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ. Ασςή 
εκδίδεςαι απϊ πιρςχςικά ιδοϋμαςα ή αρταλιρςικέπ επιυειοήρειπ καςά ςημ έμμξια ςχμ πεοιπςόρεχμ 
β΄ και γ΄ ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 14 ςξσ μ. 4364/ 2016 (Α΄13) πξσ λειςξσογξϋμ μϊμιμα ρςα κοάςη - 
μέλη ςηπ Έμχρηπ ή ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ ή ρςα κοάςη-μέοη ςηπ ΡΔΡ και έυξσμ, 
ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ, ςξ δικαίχμα ασςϊ. Λπξοξϋμ, επίρηπ, μα εκδίδξμςαι απϊ ςξ 
Δ..Α.Α. - .Λ.Δ.Δ.Δ. ή μα παοέυξμςαι με γοαμμάςιξ ςξσ αμείξσ Οαοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ με 
παοακαςάθερη ρε ασςϊ ςξσ αμςίρςξιυξσ υοημαςικξϋ πξρξϋ. Αμ ρσρςαθεί παοακαςαθήκη με 
γοαμμάςιξ παοακαςάθερηπ υοεξγοάτχμ ρςξ αμείξ Οαοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ, ςα ςξκξμεοίδια ή 
μεοίρμαςα πξσ λήγξσμ καςά ςη διάοκεια ςηπ εγγϋηρηπ επιρςοέτξμςαι μεςά ςη λήνη ςξσπ ρςξμ σπέο 
ξσ η εγγϋηρη ξικξμξμικϊ τξοέα. 

Οεοιλαμβάμει κας’ ελάυιρςξμ ςα ακϊλξσθα ρςξιυεία: α) ςημ ημεοξμημία έκδξρηπ, β) ςξμ εκδϊςη, γ) 
ςημ αμαθέςξσρα αουή ποξπ ςημ ξπξία απεσθϋμξμςαι, δ) ςξμ αοιθμϊ ςηπ εγγϋηρηπ, ε) ςξ πξρϊ πξσ 
καλϋπςει η εγγϋηρη, ρς) ςημ πλήοη επχμσμία, ςξμ Α.Τ.Λ. και ςη διεϋθσμρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα 
σπέο ςξσ ξπξίξσ εκδίδεςαι η εγγϋηρη (ρςημ πεοίπςχρη έμχρηπ αμαγοάτξμςαι ϊλα ςα παοαπάμχ για 
κάθε μέλξπ ςηπ έμχρηπ),  ζ) ςξσπ ϊοξσπ ϊςι: αα) η εγγϋηρη παοέυεςαι αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, 
ξ δε εκδϊςηπ παοαιςείςαι ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ διαιοέρεχπ και ςηπ διζήρεχπ, και ββ) ϊςι ρε 
πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ασςήπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ ςέλξπ 
υαοςξρήμξσ, η) ςα ρςξιυεία ςηπ ρυεςικήπ διακήοσνηπ και ςημ καςαληκςική ημεοξμημία  σπξβξλήπ 
ποξρτξοόμ,  θ) ςημ ημεοξμημία λήνηπ ή ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ, ι) ςημ αμάληφη 
σπξυοέχρηπ απϊ ςξμ εκδϊςη ςηπ εγγϋηρηπ μα καςαβάλει ςξ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ξλικά ή μεοικά 
εμςϊπ πέμςε (5) ημεοόμ μεςά απϊ απλή έγγοατη ειδξπξίηρη εκείμξσ ποξπ ςξμ ξπξίξ απεσθϋμεςαι 
και ια) ρςημ πεοίπςχρη ςχμ εγγσήρεχμ καλήπ εκςέλερηπ και ποξκαςαβξλήπ, ςξμ αοιθμϊ και ςξμ 
ςίςλξ ςηπ ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ.  

Ζ αμαθέςξσρα αουή επικξιμχμεί με ςξσπ εκδϊςεπ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ ποξκειμέμξσ μα 
διαπιρςόρει ςημ εγκσοϊςηςά ςξσπ. 

Ζ εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ θα ποέπει μα έυει ημεοξμημία λήνεχπ πξσ θα σπεοβαίμει 
ςξσλάυιρςξμ καςά έμα δίμημξ ςη λήνη ιρυϋξπ ςηπ ρϋμβαρηπ, η ξπξία θα σπξγοατεί καςϊπιμ ρυεςικήπ 
ποϊρκληρηπ. 

Ρυεςικϊ σπϊδειγμα εγγσηςικήπ επιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ ξμόμσμξ Οαοάοςημα 
ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ. 

2.2 Δικαίχμα σμμεςξυήπ - Κοιςήοια Πξιξςικήπ Δπιλξγήπ 

2.2.1  Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ 

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.), 



ΑΔΑ: ΩΞ36ΟΡ1Υ-ΠΚΞ



 Διακ. 09/2020 ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ, προμήθειασ ανταλλακτικών-αναλωςίμων και παροχήσ υπηρεςιών επιςκευήσ-ςυντήρηςησ φωτοτυπικών μηχανημάτων, για τισ υπηρεςίεσ τησ Α.Δ.Μ.Θ. ,έτουσ  2021 
 

ελίδα 14 από 83 

 

 

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 

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 η ́ μξμικϊ ποϊςχπξ, δεμ μπξοεί 
μα μεςέυει ρε πεοιρρϊςεοεπ ςηπ μια ποξρτξοάπ. 

2.2.2. Λόγξι απξκλειρμξύ 

 

Απξκλείεςαι απϊ ςη ρσμμεςξυή ρςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ (διαγχμιρμϊ) 
ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, ετϊρξμ ρσμςοέυει ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ (εάμ ποϊκειςαι για 
μεμξμχμέμξ τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ) ή ρε έμα απϊ ςα μέλη ςξσ (εάμ ποϊκειςαι για έμχρη 
ξικξμξμικόμ τξοέχμ) έμαπ ή πεοιρρϊςεοξι απϊ ςξσπ ακϊλξσθξσπ λϊγξσπ: 

2.2.2.1. Όςαμ σπάουει ρε βάοξπ ςξσ αμεςάκληςη καςαδικαρςική απϊταρη για έμαμ απϊ ςξσπ 
ακϊλξσθξσπ λϊγξσπ:  

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 (ΔΔ 
C 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 (ΔΔ L 192 ςηπ 31.7.2003, ρ. 54), καθόπ και ϊπχπ ξοίζεςαι ρςημ κείμεμη μξμξθερία ή 
ρςξ εθμικϊ δίκαιξ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα,  

γ) απάςη, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ ρϋμβαρηπ ρυεςικά με ςημ ποξρςαρία ςχμ ξικξμξμικόμ 
ρσμτεοϊμςχμ ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ (ΔΔ C 316 ςηπ 27.11.1995, ρ. 48), η ξπξία κσοόθηκε με 
ςξ μ. 2803/2000 (Α΄ 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 (ΔΔ L 164 ςηπ 22.6.2002, ρ. 3) ή 
ηθική ασςξσογία ή ρσμέογεια ή απϊπειοα διάποανηπ εγκλήμαςξπ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 4 
ασςήπ,  

ε) μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ή υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ, ϊπχπ 
ασςέπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 1 ςηπ Ξδηγίαπ 2005/60/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ 
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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 (ΔΔ L 309 ςηπ 25.11.2005, ρ. 15), η ξπξία εμρχμαςόθηκε ρςημ 
εθμική μξμξθερία με ςξ μ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ρς) παιδική εογαρία και άλλεπ μξοτέπ εμπξοίαπ 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 (ΔΔ L 

101 ςηπ 15.4.2011, ρ. 1), η ξπξία εμρχμαςόθηκε ρςημ εθμική μξμξθερία με ςξ μ. 4198/2013 (Α΄ 
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 πεοιπςώρειπ (α) έχπ (ρς) η πεοίξδξπ απξκλειρμξύ δεμ έυει καθξοιρςεί με 
αμεςάκληςη απόταρη, ασςή αμέουεςαι ρε πέμςε (5) έςη από ςημ ημεοξμημία ςηπ καςαδίκηπ με 
αμεςάκληςη απόταρη.  

2.2.2.2. Ρςιπ ακϊλξσθεπ πεοιπςόρειπ : 

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   

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 ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 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. 

Ξι σπξυοεόρειπ ςχμ πεο. α΄ και β΄  δεμ θεχοείςαι ϊςι έυξσμ αθεςηθεί ετϊρξμ δεμ έυξσμ καςαρςεί 
ληνιποϊθερμεπ ή ετϊρξμ ασςέπ έυξσμ σπαυθεί ρε δερμεσςικϊ διακαμξμιρμϊ πξσ ςηοείςαι. Ρςημ 
πεοίπςχρη ασςή, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ σπξυοεξϋςαι μα απαμςήρει καςαταςικά ρςξ ρυεςικϊ 
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εοόςημα ςξσ ΔΣΔ με ςξ ξπξίξ εοχςάςαι εάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει αμεκπλήοχςεπ σπξυοεόρειπ 
ϊρξμ ατξοά ςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ ή, καςά πεοίπςχρη, εάμ έυει 
αθεςήρει ςιπ παοαπάμχ σπξυοεόρειπ ςξσ. 

Ξι πεο. α΄ και β΄ παϋξσμ μα εταομϊζξμςαι ϊςαμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ εκπληοόρει ςιπ αμχςέοχ 
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 ρςξ μέςοξ πξσ ςηοεί ςξσπ ϊοξσπ 
ςξσ δερμεσςικξϋ διακαμξμιρμξϋ. 

γ) 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.  

 

2.2.2.3. Απξκλείεςαι απϊ ςη ρσμμεςξυή ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, 
ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρε ξπξιαδήπξςε απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ καςαρςάρειπ:  

(α) εάμ έυει αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 
4412/2016,  

(β) εάμ 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, με ςημ επιτϋλανη ςηπ παοαγοάτξσ 3β ςξσ άοθοξσ 44 ςξσ μ. 3959/2011, 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 ςξσ ξικξμξμικξϋ 
τξοέα καςά ςημ ποξεςξιμαρία ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 48 
ςξσ μ. 4412/2016, δεμ μπξοεί μα θεοαπεσθεί με άλλα, λιγϊςεοξ παοεμβαςικά, μέρα,  

(ρς) εάμ 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,  
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(ζ) εάμ 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 ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ πξσ απαιςξϋμςαι βάρει ςξσ άοθοξσ 79 ςξσ Μ.4412/16,  

(η) εάμ επιυείοηρε μα επηοεάρει με αθέμιςξ ςοϊπξ ςη διαδικαρία λήφηπ απξτάρεχμ ςηπ 
αμαθέςξσραπ αουήπ, μα απξκςήρει εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυεςαι μα ςξσ απξτέοξσμ 
αθέμιςξ πλεξμέκςημα ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ή μα παοάρυει εν αμελείαπ παοαπλαμηςικέπ 
πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυεςαι μα επηοεάρξσμ ξσριχδόπ ςιπ απξτάρειπ πξσ ατξοξϋμ ςξμ απξκλειρμϊ, 
ςημ επιλξγή ή ςημ αμάθερη,  

(θ) εάμ έυει διαποάνει ρξβαοϊ επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα, ςξ ξπξίξ θέςει εμ αμτιβϊλχ ςημ 
ακεοαιϊςηςά ςξσ, για ςξ ξπξίξ ςξσ επιβλήθηκε πξιμή πξσ ςξσ ρςεοεί ςξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρε 
διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και καςαλαμβάμει ςη ρσγκεκοιμέμη 
διαδικαρία.  

Δάμ ρςιπ χπ άμχ πεοιπςώρειπ (α) έχπ (η)  η πεοίξδξπ απξκλειρμξύ δεμ έυει καθξοιρςεί με 
αμεςάκληςη απόταρη, ασςή αμέουεςαι ρε ςοία (3) έςη από ςημ ημεοξμημία ςξσ ρυεςικξύ 
γεγξμόςξπ.  

2.2.2.4. 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  

2.2.2.5. Οοξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ εμπίπςει ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ πξσ 
αματέοξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.2.1, 2.2.2.2. πεοίπςχρη γ) και 2.2.2.3 μπξοεί μα ποξρκξμίζει 
ρςξιυεία ποξκειμέμξσ μα απξδείνει ϊςι ςα μέςοα πξσ έλαβε επαοκξϋμ για μα απξδείνξσμ ςημ 
ανιξπιρςία ςξσ, παοϊςι ρσμςοέυει ξ ρυεςικϊπ λϊγξπ απξκλειρμξϋ (ασςoκάθαορη). 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. 

2.2.2.6. 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. 

2.2.2.7. 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. 

 

Κοιςήοια Δπιλξγήπ 
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2.2.3 Καςαλληλόςηςα άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιόςηςαπ 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ απαιςείςαι 
μα αρκξϋμ εμπξοικέπ ή βιξμηυαμικέπ ή βιξςευμικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρσματείπ με ςξ αμςικείμεμα ςηπ 
παοξϋραπ διακήοσνηπ. 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. Ρςημ πεοίπςχρη 
ξικξμξμικόμ τξοέχμ εγκαςερςημέμχμ ρε κοάςξπ μέλξσπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ 
(Δ.Ξ.Υ) ή ρε ςοίςεπ υόοεπ (βλ. παοάγοατξ 2.2.1) απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε αμςίρςξιυα 
επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα. Ξι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι 
μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ Δπαγγελμαςικϊ, Βιξςευμικϊ ή Δμπξοικϊ ή Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ. 

2.2.4  Καμόμεπ απόδεινηπ πξιξςικήπ επιλξγήπ 

2.2.4.1 Ποξκαςαοκςική απόδεινη καςά ςημ σπξβξλή ποξρτξοώμ 

Οοξπ ποξκαςαοκςική απϊδεινη ϊςι ξι ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ: α) δεμ βοίρκξμςαι ρε μία 
απϊ ςιπ καςαρςάρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.2 και β) πληοξϋμ ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ ςχμ 
παοαγοάτχμ 2.2.3 ςηπ παοξϋρηπ, ποξρκξμίζξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ χπ 
δικαιξλξγηςικϊ ρσμμεςξυήπ, ςξ ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςξ άοθοξ 79 παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016 
σπξπξιημέμξ Έμςσπξ Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ (ΔΣΔ) (Β/3698/16-11-2016), ρϋμτχμα με ςξ 
επιρσμαπςϊμεμξ ρςημ παοξϋρα ξμόμσμξ Οαοάοςημα, ςξ ξπξίξ απξςελεί εμημεοχμέμη σπεϋθσμη 
δήλχρη, με ςιπ ρσμέπειεπ ςξσ μ. 1599/1986. 

ξ ΔΣΔ καςαοςίζεςαι απϊ ςιπ αμαθέςξσρεπ αουέπ βάρει ςξσ ςσπξπξιημέμξσ εμςϋπξσ ςξσ 
Οαοαοςήμαςξπ Α ςηπ Απϊταρηπ 158/2016 ςηπ ΔΑΑΔΖΡΣ και ρσμπληοόμεςαι απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ 
ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ςηπ Ιαςεσθσμςήοιαπ Ξδηγίαπ 15/2016 (ΑΔΑ: 
ΩΥ0ΓΞΝΒ-ΑΙΖ). ξ ΔΣΔ ρε επενεογάριμη μξοτή είμαι αμαοςημέμξ ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ ΔΑΑΔΖΡΣ 
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Θα ρσμπληοχθεί ρςξ μέοξπ II ςμήμα Α ςξ πεδίξ ςμήμαςα ρςξ ξπξίξ θα αμαγοάτεςαι ςξ/ςα 
ςμήμα/ςα  δηλαδή η Πόλη για ςημ ξπξία καςαςίθεςαι η ποξρτξοά και ειδικά για ςημ ΠΔ 
Θερραλξμίκηπ θα ρσμπληοώμεςαι επιπλέξμ και η καςηγξοία ( XEROX, RICOH κ.ς.λ.). 

Ρε ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ, ϊπξσ πεοιρρϊςεοα απϊ έμα τσρικά ποϊρχπα είμαι μέλη ςξσ διξικηςικξϋ, 
διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ξογάμξσ εμϊπ ξικξμξμικξϋ τξοέα ή έυξσμ ενξσρία εκποξρόπηρηπ, λήφηπ 
απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊ, σπξβάλλεςαι έμα σπξπξιημέμξ Έμςσπξ Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ 
(ΔΣΔ), ςξ ξπξίξ σπξγοάτεςαι. ξ .Δ.Σ.Δ. είμαι δσμαςϊ μα τέοει μϊμξ ςημ σπξγοατή ςξσ καςά 
πεοίπςχρη εκποξρόπξσ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα χπ ποξκαςαοκςική απϊδεινη ςχμ λϊγχμ 
απξκλειρμξϋ ςξσ άοθοξσ 2.2.2 ςηπ παοξϋραπ 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 μξείςαι ξ μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ ασςξϋ, ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ 
ςξ ιρυϋξμ καςαρςαςικϊ ή ςξ ποακςικϊ εκποξρόπηρήπ ςξσ καςά ςξ υοϊμξ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ή 
ςξ αομξδίχπ ενξσριξδξςημέμξ τσρικϊ ποϊρχπξ μα εκποξρχπεί ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα για 
διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ ρσμβάρεχμ ή για ρσγκεκοιμέμη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Ρςημ πεοίπςχρη σπξβξλήπ ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςξ σπξπξιημέμξ Έμςσπξ 
Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ ( ΔΣΔ), σπξβάλλεςαι υχοιρςά απϊ κάθε μέλξπ ςηπ έμχρηπ. 

2.2.4.2 Απξδεικςικά μέρα 

Α. ξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ και ξι ϊοξι και ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ 
ςξσπ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.1 έχπ 2.2.3, κοίμξμςαι καςά ςημ σπξβξλή ςηπ 
ποξρτξοάπ, καςά ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παοξϋραπ και καςά ςη ρϋμαφη ςηπ 
ρϋμβαρηπ ρςιπ πεοιπςόρειπ ςξσ άοθοξσ 105 παο. 3 πεο. γ ςξσ μ. 4412/2016. 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα σπξβάλλξσμ δικαιξλξγηςικά ή άλλα απξδεικςικά 
ρςξιυεία, αμ και ρςξ μέςοξ πξσ η αμαθέςξσρα αουή έυει ςη δσμαςϊςηςα μα λαμβάμει ςα 
πιρςξπξιηςικά ή ςιπ ρσματείπ πληοξτξοίεπ απεσθείαπ μέρχ ποϊρβαρηπ ρε εθμική βάρη δεδξμέμχμ 
ρε ξπξιξδήπξςε κοάςξπ - μέλξπ ςηπ Έμχρηπ, η ξπξία διαςίθεςαι δχοεάμ, ϊπχπ εθμικϊ μηςοόξ 
ρσμβάρεχμ, εικξμικϊ τάκελξ επιυείοηρηπ, ηλεκςοξμικϊ ρϋρςημα απξθήκεσρηπ εγγοάτχμ ή 
ρϋρςημα ποξεπιλξγήπ. Ζ δήλχρη για ςημ ποϊρβαρη ρε εθμική βάρη δεδξμέμχμ εμπεοιέυεςαι ρςξ 
σπξπξιημέμξ Έμςσπξ Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ (ΔΣΔ) ςξσ άοθοξσ 79 παο. 4 μ. 4412/2016  

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα σπξβάλξσμ δικαιξλξγηςικά, ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή 
πξσ έυει αμαθέρει ςη ρϋμβαρη διαθέςει ήδη ςα χπ άμχ δικαιξλξγηςικά και ασςά ενακξλξσθξϋμ μα 
ιρυϋξσμ. 

 

Δπιρημαίμεςαι όςι γίμξμςαι απξδεκςέπ: 

 ξι έμξοκεπ βεβαιώρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοξύρα Διακήοσνη, ετόρξμ έυξσμ 
ρσμςαυθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ από ςημ σπξβξλή ςξσπ,  

 Οι σπεύθσμεπ δηλώρειπ, ετόρξμ έυξσμ ρσμςαυθεί μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποόρκληρηπ 
για ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικώμ1. ημειώμεςαι όςι δεμ απαιςείςαι θεώοηρη ςξσ 
γμηρίξσ ςηπ σπξγοατήπ ςξσπ. 

Όπξσ απαιςείςαι Σπεϋθσμη Δήλχρη, μξείςαι για ςξσπ μεμ ημεδαπξϋπ Σπεϋθσμη Δήλχρη ρϋμτχμα με 
ςξμ Μ. 1599/86 ςξσ μξμίμξσ εκποξρόπξσ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ ή Σπεϋθσμη Δήλχρη ςξσ τσρικξϋ 
ποξρόπξσ και για ςξσπ δε αλλξδαπξϋπ, κείμεμξ αμάλξγηπ απξδεικςικήπ ανίαπ ςξ ξπξίξ θα 
ρσμξδεϋεςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρη ςξσ ρςα Δλλημικά καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 454 ςξσ 
Ι.Οξλ.Δικ και ςξσ Ιόδικα πεοί Δικηγϊοχμ.  

 

Β.1. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μη ρσμδοξμήπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.2 ξι 
ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ αμςίρςξιυα ςα παοακάςχ δικαιξλξγηςικά: 

 

α) για ςημ παοάγοατξ 2.2.2.1 

απόρπαρμα ςξσ ρυεςικξύ μηςοώξσ, όπχπ ςξσ πξιμικξύ μηςοώξσ ή, ελλείφει ασςξύ, ιρξδύμαμξ 
έγγοατξ πξσ εκδίδεςαι από αομόδια δικαρςική ή διξικηςική αουή ςξσ κοάςξσπ-μέλξσπ ή ςηπ 
 

1
 Πρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του 

ν. 4605/2019. 
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υώοαπ καςαγχγήπ ή ςηπ υώοαπ όπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ, από ςξ ξπξίξ 
ποξκύπςει όςι πληοξύμςαι ασςέπ ξι ποξϋπξθέρειπ. Ζ σπξυοέχρη ποξρκϊμιρηπ ςξσ χπ άμχ 

απξρπάρμαςξπ ατξοά και ςα ποϊρχπα ςξσ δεϋςεοξσ εδατίξσ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 
73,δηλαδή: 

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 ρςξσπ διαυειοιρςέπ (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. 

Τα δικαιξλξγηςικά ςηπ παοαπάμχ παοαγοάτξσ γίμξμςαι απξδεκςά ετόρξμ έυξσμ εκδξθεί εμςόπ 
ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ από ςημ σπξβξλή ςξσπ. 

 

β) για ςημ απϊδεινη πεοί ςξσ ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.2.2 

θα ποξρκξμιρθξύμ 

 

i. Οιρςξπξιηςικά πξσ θα εκδίδξμςαι απϊ ςημ ξικεία αουή ςξσ ξικείξσ κοάςξσπ-μέλξσπ ή 
υόοαπ,  

Αμ ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ είμαι Έλλημαπ πξλίςηπ ή έυει ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςημ Δλλάδα, 
ποξρκξμίζει πιρςξπξιηςικά τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοόςηςαπ (κύοιαπ και 
επικξσοικήπ),  

 

 

 Τα πιρςξπξιηςικά ασςά θα ποέπει μα καλύπςξσμ όρξμ ατξοά ρςημ υοξμική ιρυύ 
ςξσπ α) ςόρξ ςημ ημεοξμημία καςάθερηπ ποξρτξοώμ όρξ και β) ςημ ημεοξμημία 
σπξβξλήπ ςχμ απξδεικςικώμ μέρχμ (δικαιξλξγηςικώμ ποξρχοιμξύ μειξδόςη). 
Δπξμέμχπ, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ποέπει μα μεοιμμξύμ μα απξκςξύμ εγκαίοχπ 
πιρςξπξιηςικά ςα ξπξία μα καλύπςξσμ και ςξμ υοόμξ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ, 
ρύμτχμα με ςα ειδικόςεοα ξοιζόμεμα ρςξ άοθοξ 104 ςξσ Ν.4412/2016, 
ποξκειμέμξσ μα ςα σπξβάλξσμ, ετόρξμ αμαδειυθξύμ ποξρχοιμξί αμάδξυξι.  

Δάμ ςα χπ άμχ πιρςξπξιηςικά (αρταλιρςικήπ και τξοξλξγικήπ εμημεοόςηςαπ) έυξσμ 
εκδξθεί ποξ ςηπ κξιμξπξίηρηπ ςηπ ποόρκληρηπ ρςξμ ποξρχοιμό αμάδξυξ, μπξοξύμ μα 
σπξβληθξύμ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ ενακξλξσθξύμ μα ιρυύξσμ καςά ςξ υοόμξ σπξβξλήπ 
ςξσπ, αμ δεμ αμαγοάτεςαι ημεοξμημία λήνηπ θα ποέπει μα έυξσμ εκδξθεί έχπ ςοείπ 
μήμεπ ποιμ ςημ σπξβξλή ςξσπ.  
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ii. Σπεϋθσμη δήλχρη 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 
καςαβάλλει ειρτξοέπ. 

iii. Σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ ϊςι δεμ έυει εκδξθεί δικαρςική ή διξικηςική 
απϊταρη με ςελερίδικη και δερμεσςική ιρυϋ για ςημ αθέςηρη ςχμ σπξυοεόρεόμ ςξσ 
ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ. 

 

γ)  Για ςημ πεοίπςχρη ςξσ άοθοξσ 2.2.2.2γ ςηπ παοξύραπ, 

Τπεύθσμη δήλχρη, ρςημ ξπξία δηλόμεςαι ϊςι δεμ έυξσμ εκδξθεί ρε βάοξπ ςξσ ποάνειπ επιβξλήπ 
ποξρςίμξσ για ςξσπ λϊγξσπ πξσ πεοιγοάτξμςαι ρςημ παο.2γ ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ Μ.4412/16. Δεμ 
απαιςείςαι επίρημη δήλχρη ςξσ ΡΔΟΔ ρυεςικά με ςημ έκδξρη ςξσ πιρςξπξιηςικξϋ.  

Ζ παοαπάμχ σπεϋθσμη δήλχρη αμςικαθιρςά ςξ πιρςξπξιηςικϊ πξσ ποξβλέπεςαι ρςημ πεοίπςχρη γ΄ 
ςηπ παοαγοάτξσ 2 ςξσ άοθοξσ 80 ςξσ Μ.4412/16, 

 

δ) για ςημ ποτ. 2.2.2.4 πεοίπςχρη β΄  

i. Πιρςξπξιηςικό αομόδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ ςηπ υώοαπ 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. Τα πιρςξπξιηςικά ασςά, γίμξμςαι απξδεκςά ετόρξμ έυξσμ 
εκδξθεί εμςόπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ από ςημ σπξβξλή ςξσπ. 

Διδικϊςεοα για ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα, ςα πιρςξπξιηςικά 
ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ πςόυεσρη, πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ ή σπϊ αμαγκαρςική διαυείοιρη ή ϊςι δεμ 
έυξσμ σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ, εκδίδξμςαι απϊ ςξ αομϊδιξ Οοχςξδικείξ ςηπ έδοαπ ςξσ 
ξικξμξμικξϋ τξοέα. 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.  

Σα τσρικά ποόρχπα (αςξμικέπ επιυειοήρειπ) δεμ ποξρκξμίζξσμ πιρςξπξιηςικό πεοί μη θέρεχπ 
ρε εκκαθάοιρη.  

ii. Δκςϋπχρη ςηπ καοςέλαπ “Ρςξιυεία Ληςοόξσ/ Δπιυείοηρηπ”, ϊπχπ ασςά εμταμίζξμςαι ρςξ 
taxisnet ςηπ ηλεκςοξμικήπ πλαςτϊομαπ ςηπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Δρϊδχμ, για ςημ 
απϊδεινη ςηπ μη αμαρςξλήπ ςχμ επιυειοημαςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, ( 
ιρυϋει για ςξσπ εγκαςερςημέμξσπ ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξϋπ τξοείπ). 

Αμ ςξ κοάςξπ-μέλξπ ή η εμ λϊγχ υόοα δεμ εκδίδει ςέςξιξσ είδξσπ έγγοατξ ή πιρςξπξιηςικϊ ή ϊπξσ 
ςξ έγγοατξ ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ ασςϊ δεμ καλϋπςει ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςιπ 
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παοαγοάτξσπ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ρςημ πεοίπςχρη β΄ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.2.4, ςξ έγγοατξ ή ςξ 
πιρςξπξιηςικϊ μπξοεί μα αμςικαθίρςαςαι απϊ έμξοκη βεβαίχρη ή, ρςα κοάςη - μέλη ή ρςιπ υόοεπ 
ϊπξσ δεμ ποξβλέπεςαι έμξοκη βεβαίχρη, απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ εμδιατεοξμέμξσ εμόπιξμ 
αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, ρσμβξλαιξγοάτξσ ή αομϊδιξσ επαγγελμαςικξϋ ή 
εμπξοικξϋ ξογαμιρμξϋ ςξσ κοάςξσπ - μέλξσπ ή ςηπ υόοαπ καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι 
εγκαςερςημέμξπ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ. 

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 2.2.2.1 και 
2.2.2.2 και ρςημ πεοίπςχρη β΄ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.2.4. 

 

iii. Τπεύθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ ξικξμξμικξύ τξοέα όςι δεμ ρσμςοέυξσμ ρςξ 
ποόρχπό ςξσ ξι ξοιζόμεμξι ρςημ παοάγοατξ 4 ςξσ άοθοξσ 73 (πεοιπςώρειπ α,γ-θ) ςξσ Ν. 
4412/16 λόγξι απξκλειρμξύ (ατξοά ςιπ αμςίρςξιυεπ πεοιπςώρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 
2.2.2.3 ςηπ παοξύραπ)  

 

ε) για ςημ παοάγοατξ 2.2.2.7.  

Σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ ξικξμξμικξϋ τξοέα ϊςι δεμ έυει εκδξθεί ρε βάοξπ ςξσ 
απϊταρη απξκλειρμξϋ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 74 ςξσ μ. 4412/2016. 

 

B. 2. Για ςημ απόδεινη ςχμ απαιςήρεχμ ςξσ άοθοξσ 2.2.3.  

1. Οιρςξπξιηςικϊ/βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ μηςοόξσ ςξσ κοάςξσπ 
εγκαςάρςαρηπ  για ςημ απϊδεινη ςηπ απαίςηρηπ ςξσ άοθοξσ 2.2.4. (απϊδεινη καςαλληλϊςηςαπ για 
ςημ άρκηρη επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ). Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρε 
κοάςξπ μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ποξρκξμίζξσμ πιρςξπξιηςικϊ/βεβαίχρη ςξσ αμςίρςξιυξσ 
επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ μηςοόξσ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ XI ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 
4412/2016, με ςξ ξπξίξ πιρςξπξιείςαι ατεμϊπ η εγγοατή ςξσπ ρε ασςϊ και ατεςέοξσ ςξ ειδικϊ 
επάγγελμά ςξσπ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ υόοα δεμ ςηοεί ςέςξιξ μηςοόξ, ςξ έγγοατξ ή ςξ 
πιρςξπξιηςικϊ μπξοεί μα αμςικαθίρςαςαι απϊ έμξοκη βεβαίχρη ή, ρςα κοάςη - μέλη ή ρςιπ υόοεπ 
ϊπξσ δεμ ποξβλέπεςαι έμξοκη βεβαίχρη, απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ εμδιατεοξμέμξσ εμόπιξμ 
αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, ρσμβξλαιξγοάτξσ ή αομϊδιξσ επαγγελμαςικξϋ ή 
εμπξοικξϋ ξογαμιρμξϋ ςηπ υόοαπ καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ ξικξμξμικϊπ 
τξοέαπ ϊςι δεμ ςηοείςαι ςέςξιξ μηςοόξ και ϊςι αρκεί ςη δοαρςηοιϊςηςα πξσ απαιςείςαι για ςημ 
εκςέλερη ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ σπϊ αμάθερη ρϋμβαρηπ.  

Ξι  εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ βεβαίχρη εγγοατήπ ρςξ 
Βιξςευμικϊ ή Δμπξοικϊ ή Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ. 

Για μα γίμξσμ απξδεκςά όλα ςα χπ άμχ δικαιξλξγηςικά ςηπ παοξύραπ παοαγοάτξσ θα ποέπει μα 
έυξσμ εκδξθεί έχπ ςοιάμςα (30) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ από ςημ σπξβξλή ςξσπ,εκςόπ αμ, 
ρύμτχμα με ςιπ ειδικόςεοεπ διαςάνειπ ασςώμ, τέοξσμ ρσγκεκοιμέμξ υοόμξ ιρυύξπ. 

 



ΑΔΑ: ΩΞ36ΟΡ1Υ-ΠΚΞ



 Διακ. 09/2020 ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ, προμήθειασ ανταλλακτικών-αναλωςίμων και παροχήσ υπηρεςιών επιςκευήσ-ςυντήρηςησ φωτοτυπικών μηχανημάτων, για τισ υπηρεςίεσ τησ Α.Δ.Μ.Θ. ,έτουσ  2021 
 

ελίδα 23 από 83 

 

 

Β.3. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ και ρϋρςαρηπ σπξβάλλξμςαι 

 

i. Για ςημ απόδεινη ςηπ μόμιμηπ εκποξρώπηρηπ 

 Οιρςξπξιηςικϊ ιρυϋξσραπ εκποξρόπηρηπςξ ξπξίξ ποέπει μα έυει εκδξθεί έχπ ςοιάμςα (30) 
εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσ. Θα σπξβληθεί ρςιπ πεοιπςώρειπ πξσ ξ 
ξικξμξμικόπ τξοέαπ  είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ και σπξυοεξϋςαι, καςά ςημ κείμεμη μξμξθερία, 
μα δηλόμει ςημ εκποξρόπηρη και ςιπ μεςαβξλέπ ςηπ ρε αομϊδια αουή (πυ ΓΔΛΖ) 

 Ρςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ σπξβάλλξμςαι: α καςά πεοίπςχρη 
μξμιμξπξιηςικά έγγοατα ρϋρςαρηπ και μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ (ϊπχπ καςαρςαςικά, 
πιρςξπξιηςικά μεςαβξλόμ, αμςίρςξιυα ΤΔΙ, ρσγκοϊςηρη Δ.Ρ. ρε  ρόμα, ρε πεοίπςχρη Α.Δ., 

κλπ., αμάλξγα με ςη μξμική μξοτή ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα), ρσμξδεσϊμεμα απϊ σπεϋθσμη 
δήλχρη ςξσ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ϊςι ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςξσπ. Η 
σπεύθσμη δήλχρη γίμεςαι απξδεκςή ετόρξμ έυει εκδξθεί μεςά ςημ κξιμξπξίηρη 
ποόρκληρηπ για σπξβξλή δικαιξλξγηςικώμ. Σπξβάλλξμςαι ρςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ (πξσ ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ υχοίπ σπξυοέχρη δήλχρηπ ςχμ ρςξιυείχμ ασςόμ 
ρε αομϊδια αουή). 

 

ii. Για ςημ απόδεινη ςηπ μόμιμηπ ρύρςαρηπ και ςχμ μεςαβξλώμ, 

 Οιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ αουήπ (πυ γεμικϊ πιρςξπξιηςικϊ ςξσ ΓΔΛΖ) απϊ ςξ ξπξίξ θα 
ποξκϋπςξσμ ςα παοαπάμχ πξσ θα έυει εκδξθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή 
ςξσ. Θα σπξβληθεί ρςιπ πεοιπςώρειπ πξσ ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ  είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ. 

 Ρςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ςα καςά πεοίπςχρη μξμιμξπξιηςικά έγγοατα 
μϊμιμηπ ρϋρςαρηπ και μεςαβξλόμ (ϊπχπ καςαρςαςικά, πιρςξπξιηςικά μεςαβξλόμ, αμςίρςξιυα 
ΤΔΙ, κλπ., αμάλξγα με ςη μξμική μξοτή ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα). Ασςά θα ρσμξδεϋξμςαι 
απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ϊςι ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ καςά ςημ 
σπξβξλή ςξσπ. Ζ σπεϋθσμη δήλχρη γίμεςαι απξδεκςή ετϊρξμ έυει εκδξθεί μεςά ςημ 
κξιμξπξίηρη ποϊρκληρηπ για σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ. Σπξβάλλξμςαι ρςιπ λξιπέπ 
πεοιπςόρειπ (πξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ υχοίπ σπξυοέχρη δήλχρηπ 
ςχμ ρςξιυείχμ ασςόμ ρε αομϊδια αουή). 

Ξι αλλξδαπξί ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ ςα ποξβλεπϊμεμα, καςά ςη μξμξθερία ςηπ υόοαπ 
εγκαςάρςαρηπ, απξδεικςικά έγγοατα, και ετϊρξμ δεμ ποξβλέπξμςαι, σπεϋθσμη δήλχρη  ςξσ 
μϊμιμξσ εκποξρόπξσ, απϊ ςημ ξπξία απξδεικμϋξμςαι ςα αμχςέοχ χπ ποξπ ςη μϊμιμη ρϋρςαρη, 
μεςαβξλέπ και εκποξρόπηρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. 

Ξι χπ άμχ σπεϋθσμεπ δηλόρειπ γίμξμςαι απξδεκςέπ, ετϊρξμ έυξσμ ρσμςαυθεί μεςά ςημ κξιμξπξίηρη 
ςηπ ποϊρκληρηπ για ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ. 

Απϊ ςα αμχςέοχ έγγοατα ποέπει μα ποξκϋπςξσμ η μϊμιμη ρϋρςαρη  ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, ϊλεπ 
ξι ρυεςικέπ ςοξπξπξιήρειπ ςχμ καςαρςαςικόμ, ςξ/ςα ποϊρχπξ/α πξσ δερμεϋει/ξσμ μϊμιμα ςημ 
εςαιοία καςά ςημ ημεοξμημία διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ (μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ, δικαίχμα 
σπξγοατήπ κλπ.), ςσυϊμ ςοίςξι, ρςξσπ ξπξίξσπ έυει υξοηγηθεί ενξσρία εκποξρόπηρηπ, καθόπ και η 
θηςεία ςξσ/ςχμ ή/και ςχμ μελόμ ςξσ ξογάμξσ διξίκηρηπ/ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ. 
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Β.4. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε επίρημξσπ καςαλϊγξσπ πξσ ποξβλέπξμςαι 
απϊ ςιπ εκάρςξςε ιρυϋξσρεπ εθμικέπ διαςάνειπ ή διαθέςξσμ πιρςξπξίηρη απϊ ξογαμιρμξϋπ 
πιρςξπξίηρηπ πξσ ρσμμξοτόμξμςαι με ςα εσοχπαψκά ποϊςσπα πιρςξπξίηρηπ, καςά ςημ έμμξια ςξσ 
Οαοαοςήμαςξπ VII ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016, μπξοξϋμ μα ποξρκξμίζξσμ ρςιπ 
αμαθέςξσρεπ αουέπ πιρςξπξιηςικϊ εγγοατήπ εκδιδϊμεμξ απϊ ςημ αομϊδια αουή ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ 
πξσ εκδίδεςαι απϊ ςξμ αομϊδιξ ξογαμιρμϊ πιρςξπξίηρηπ.  

Ρςα πιρςξπξιηςικά ασςά αματέοξμςαι ςα δικαιξλξγηςικά βάρει ςχμ ξπξίχμ έγιμε η εγγοατή ςχμ εμ 
λϊγχ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ρςξμ επίρημξ καςάλξγξ ή η πιρςξπξίηρη και η καςάςανη ρςξμ εμ λϊγχ 
καςάλξγξ.  

Ζ πιρςξπξιξϋμεμη εγγοατή ρςξσπ επίρημξσπ καςαλϊγξσπ απϊ ςξσπ αομϊδιξσπ ξογαμιρμξϋπ ή ςξ 
πιρςξπξιηςικϊ, πξσ εκδίδεςαι απϊ ςξμ ξογαμιρμϊ πιρςξπξίηρηπ, ρσμιρςά ςεκμήοιξ καςαλληλϊςηςαπ 
ϊρξμ ατξοά ςιπ απαιςήρειπ πξιξςικήπ επιλξγήπ, ςιπ ξπξίεπ καλϋπςει ξ επίρημξπ καςάλξγξπ ή ςξ 
πιρςξπξιηςικϊ.  

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε επίρημξσπ καςαλϊγξσπ απαλλάρρξμςαι απϊ ςημ 
σπξυοέχρη σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ αματέοξμςαι ρςξ πιρςξπξιηςικϊ εγγοατήπ ςξσπ.  

 

Β.5. Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά, σπξβάλλξσμ ςα 
παοαπάμχ, καςά πεοίπςχρη δικαιξλξγηςικά, για κάθε ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ 
έμχρη, ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα ποξβλεπϊμεμα ρςξ άοθοξ 19 παο. 2 ςξσ μ. 4412/2016. 

 

2.3 Κοιςήοια Αμάθερηπ 

 

Κοιςήοιξ καςακύοχρηπ θα είμαι ςξ σφηλόςεοξ πξρξρςό έκπςχρηπ επί ςξιπ εκαςό %  επί ςηπ ποξ-
ϋπξλξγιρθείραπ ανίαπ ρε εσοώ για ςα αμςαλλακςικά (μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ Υ.Π.Α.) αμά 
ΣΜΗΜΑ. Σξ κόρςξπ ςχμ σπηοεριώμ παοαμέμει ρςαθεοό ρε 40€ υχοίπ ΥΠΑ αμά εογαςξώοα. 

 

2.4 Καςάοςιρη - Πεοιευόμεμξ Ποξρτξοώμ 

2.4.1  Γεμικξί όοξι σπξβξλήπ ποξρτξοώμ 

 

Ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ μπξοξϋμ μα ενεςάρξσμ ςα μηυαμήμαςα ςηπ Α.Δ.Λ.Η για 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, λαμβάμξμςαπ σπϊφιμ ϊςι η ποξρτξοά 
ςξσπ θα ποέπει μα ατξοά και μα καλϋπςει ςιπ αμάγκεπ ςξσ έςξσπ 2021. Ρε κάθε πεοίπςχρη η 
σπξβξλή ποξρτξοάπ ιρξδσμαμεί με αμεπιτϋλακςη απξδξυή ςηπ πλήοξσπ γμόρηπ ςηπ καςάρςαρηπ 
ςχμ μηυαμημάςχμ για ςα ξπξία σπξβάλλεςαι ποξρτξοά. 

 

Ζ ποξωπξλξγιρθείρα ανία για κάθε έμα απϊ ςα ςμήμαςα έυει βαριρθεί ρε ρςξιυεία ςχμ ςελεσςαίχμ 
εςόμ και θεχοείςαι ϊςι επαοκεί για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ και ςημ παοξυή εογαριόμ για ςημ 
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κάλσφη αμαγκόμ έςξσπ 2021. 

 

Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι εμςόπ ςχμ ποξθερμιώμ ςηπ παο. 1.5 ςηπ παοξύραπ Διακήοσνηπ, ρςημ 
παοακάςχ διεϋθσμρη και απαοαίςηςα τέοξσμ ςημ επχμσμία, ρςξιυεία μξμίμξσ εκποξρόπξσ, ςη 
διεϋθσμρη, ςηλέτχμξ και αοιθμϊ ςηλεξμξιξςσπίαπ (ταν) ςξσ διαγχμιζξμέμξσ, καθόπ επίρηπ και ςιπ 
εμδείνειπ: 

 

 

Ποξρτξοά 

Διακήοσνη Αο. 09/2020 

ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΔΟΣΙΚΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ-

ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΠΙΚΔΤΗ-ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΩΝ 
ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗ ΑΔΜ-Θ  Δ  ΔΩΔΔΚΑ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΑΚΔ 

ΔΝΟΣΗΣΔ ΔΣΟΤ 2021 

 

Δ/μρη Ξικξμξμικξϋ 

μήμα  Οοξμηθειόμ,Διαυείοιρηπ Σλικξϋ & Ιοαςικόμ Ξυημάςχμ  
Ιαθ. Πχρρίδη 11, 54655 Ηερ/μίκη 

Ημεοξμημία Διαγχμιρμξύ: Σεςάοςη,23-12-2020,10.30π.μ. 

Ρςξιυεία απξρςξλέα (ποξρτέοξμςξπ) : 
- Δπχμσμία ........... 
- Μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ....... 
- Διεϋθσμρη ........... 
- Αοιθμϊπ ςηλετόμξσ ............ 
- Αοιθμϊπ ςηλεξμξιξςσπίαπ (ταν) ............... 
- Ζλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ ................... 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΦΘΔΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΑΦΤΔΡΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ή ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ»  
 

Δεμ επιςοέπξμςαι εμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ. 

Ζ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ σπξβάλλει κξιμή ποξρτξοά, η ξπξία σπξγοάτεςαι σπξυοεχςικά είςε 
απϊ ϊλξσπ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ απξςελξϋμ ςημ έμχρη, είςε απϊ εκποϊρχπϊ ςξσπ μξμίμχπ 
ενξσριξδξςημέμξ. Ρςημ ποξρτξοά, απαοαιςήςχπ ποέπει μα ποξρδιξοίζεςαι η έκςαρη και ςξ είδξπ 
ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ καςαμξμήπ αμξιβήπ μεςανϋ ςξσπ) κάθε μέλξσπ ςηπ 
έμχρηπ, καθόπ και ξ εκποϊρχπξπ/ρσμςξμιρςήπ ασςήπ. 

Όλα ςα μέλη ςηπ εσθϋμξμςαι έμαμςι ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξμ. Ρε 
πεοίπςχρη αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ρςημ έμχρη, η εσθϋμη ασςή ενακξλξσθεί μέυοι πλήοξσπ 
εκςέλερήπ ςηπ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ εναιςίαπ αδσμαμίαπ για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ ή αμχςέοαπ βίαπ μέλξπ ςηπ έμχρηπ 
δεμ μπξοεί μα αμςαπξκοιθεί ρςιπ σπξυοεόρειπ ςηπ έμχρηπ καςά ςξμ υοϊμξ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 
ςα σπϊλξιπα μέλη ςηπ έμχρηπ ξτείλξσμ μα ποξςείμξσμ αμςικαςαρςάςη. Ζ αμςικαςάρςαρη εγκοίμεςαι 
με απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ και ρε κάθε πεοίπςχρη εμςϊπ ςοιάμςα (30) ημεοόμ. 
Αμςικαςάρςαρη πξσ διεμεογείςαι υχοίπ ςημ παοαπάμχ ποξωπϊθερη ρσμεπάγεςαι ςημ έκπςχρή ςξσ ρε 
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πεοίπςχρη πξσ ςξσ έυει αμαςεθεί η ποξμήθεια ςχμ ειδόμ και παοξυή σπηοεριόμ μιαπ η 
πεοιρρϊςεοχμ ξμάδχμ ςηπ παοξϋραπ. 

Ξ ποξρτέοχμ, ετϊρξμ δεμ έυει ζηςήρει ςημ ακϋοχρη ϊοξσ ςηπ διακήοσνηπ βάρει ςξσ άοθοξσ 127 
ςξσ Μ. 4412/2016, 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. 

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. 

2.4.2  Φοόμξπ και Σοόπξπ σπξβξλήπ ποξρτξοώμ 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ σπξβάλλξσμ έμαμ τάκελξ ποξρτξοάπ ρςξμ ξπξίξ θα πεοιλητθξϋμ ϊλα ςα 
ζηςξϋμεμα με ςημ ποξρτξοά ρςξιυεία και ειδικϊςεοα δσξ (2) επί μέοξσπ Σπξτάκελξι, αμενάοςηςξι, 
κλειρςξί και ρτοαγιρμέμξι με ςη ρτοαγίδα ςξσ σπξφητίξσ και κξλληςική ςαιμία, χπ ενήπ: 

(α) έμαμ (σπξ)τάκελξ με ςημ έμδεινη «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ –ευμική Οοξρτξοά» ρςξμ ξπξίξ 
πεοιλαμβάμξμςαι ςα καςά πεοίπςχρη απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά και η ςευμική ποξρτξοά  
ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ κείμεμηπ μξμξθερίαπ και ςημ παοξϋρα. 

(β) έμαμ (σπξ)τάκελξ με ςημ έμδεινη «Ξικξμξμική Οοξρτξοά» ρςξμ ξπξίξ πεοιλαμβάμεςαι η 
ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα και ςα καςά πεοίπςχρη απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά.  

Ιαι ξι δϋξ επιμέοξσπ σπξτάκελξι πέοαμ ςχμ παοαπάμχ εμδείνεχμ θα ποέπει μα τέοξσμ και ςιπ 
εμδείνειπ ςξσ κσοίχπ τακέλξσ ςηπ χπ άμχ παοαγοάτξσ 2.4.1. 

Ο κάθε έμαπ από ςξσπ δσξ σπξτακέλξσπ θα πεοιέυει δσξ ρειοέπ εγγοάτχμ και 
δικαιξλξγηςικώμ, δηλαδή μια ρειοά με ςξμ ςίςλξ «ποχςόςσπξ» και μια με ςξμ ςίςλξ «αμςίγοατξ» 

 

Ξι ποξρτξοέπ δεμ ποέπει μα έυξσμ νσρίμαςα, ρβηρίμαςα, ποξρθήκεπ και διξοθόρειπ. Δάμ σπάουει 
ρςημ ποξρτξοά ξπξιαδήπξςε ποξρθήκη ή διϊοθχρη, ασςή ποέπει μα είμαι καθαοξγοαμμέμη και 
μξμξγοαμμέμη απϊ ςξμ σπξφήτιξ, ςξ δε αομϊδιξ ϊογαμξ παοαλαβήπ και απξρτοάγιρηπ ςχμ 
ποξρτξοόμ, δηλ. η Δπιςοξπή Ανιξλϊγηρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ διαγχμιρμξϋ καςά ςξμ έλεγυξ, 
μξμξγοάτει και ρτοαγίζει ςημ ςσυϊμ διϊοθχρη ή ποξρθήκη. 

 

2.4.3 Πεοιευόμεμα Υακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά σμμεςξυήπ- Σευμική Ποξρτξοά» 

2.4.3.1 Δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ 

α ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά για ςημ ρσμμεςξυή ςχμ ποξρτεοϊμςχμ ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη 
πεοιλαμβάμξσμ: 

Tξ ςσπξπξιημέμξ έμςσπξ σπεϋθσμηπ δήλχρηπ (.Δ.Σ.Δ.), ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςημ παο. 4 ςξσ 
άοθοξσ 79 ςξσ μ. 4412/2016, ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.2.4.1. ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ. Ξι 
ποξρτέοξμςεπ ρσμπληοόμξσμ ςξ ρυεςικϊ έμςσπξ ΔΣΔ, υοηριμξπξιόμςαπ ςξ σπϊδειγμα .Δ.Σ.Δ. ςξ 
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ξπξίξ θα βοίρκεςαι και ρε επενεογάριμη μξοτή αουείξσ doc, ρςημ ιρςξρελίδα www.damt.gov.gr και 
απξςελεί αμαπϊρπαρςξ ςμήμα ςηπ διακήοσνηπ 

υεςικά με ςη ρσμπλήοχρη ςξσ ΣΔΤΔ ρημειώμξμςαι ςα ενήπ: 
 

 Ηα ρσμπληοχθξϋμ ςα μέοη II (ποξρξυή: ρςξμ Οίμακα Α, θα ρσμπληοχθεί η έμδεινη 
για ςξ ςμήμα για ςξ ξπξίξ δίμεςαι η ποξρτξοά), ΘΘΘ και VI 

 

 Ρςξ μέοξπ IV θα ρσμπληοχθεί σπξυοεχςικά: ςξ πεδίξ 1 ςξσ μήμαςξπ Α 
«Ιαςαλληλϊςηςα», δεμ απαιςείςαι η ρσμπλήοχρη άλλχμ πεδίχμ ρςξ μέοξπ IV. 
 Δπίρηπ δεμ απαιςείςαι η ρσμπλήοχρη ςξσ μέοξσπ V 

 

Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά, σπξβάλλξσμ ςξ ΔΣΔ για κάθε 
ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ έμχρη. 

 

2.4.3.2 ευμική Οοξρτξοά 

Ηα σπξβληθεί 
 

 Σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ μξμίμξσ εκποξρόπξσ ςξσ τξοέα ϊςι: α) έλαβε πλήοη γμόρη ςχμ ϊ-
οχμ ςηπ Διακήοσνηπ 09/2020  και ςχμ ϊοχμ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ και θα ρσμμξοτόμεςαι με ασ-
ςξϋπ, β) η ποξρτξοά ςξσ ρσμςάυθηκε ρϋμτχμα με ασςξϋπ και ιρυϋει για εκαςϊμ είκξρι (120) ημεοξ-
λξγιακέπ ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ  σπξβξλήπ ποξρτξοόμ ςξσ διαγχ-
μιρμξϋ και γ) ςα ρςξιυεία πξσ πεοιέυξμςαι ρςημ ποξρτξοά είμαι πλήοη, αληθή και ακοιβή χπ ποξπ 
ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσπ 

 

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. 
 

2.4.4 Πεοιευόμεμα Υακέλξσ «Οικξμξμική Ποξρτξοά» / Σοόπξπ ρύμςανηπ και σπξβξλήπ 
ξικξμξμικώμ ποξρτξοώμ 

 
Ζ Ξικξμξμική Οοξρτξοά ρσμςάρρεςαι  λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςξ αμαγοατϊμεμξ ρςημ ποτ. 2.3 ςηπ 
παοξϋραπ κοιςήοιξ αμάθερηπ, καθόπ και ςα αματεοϊμεμα ρςημ ποτ. 2.4.1 και ρε ασςήμ θα ποέπει 
μα πεοιλαμβάμξμςαι επί πξιμή απξοοίφεχπ, ςα απαιςξϋμεμα απϊ ςη διακήοσνη oικovoμικά ρςξιυεία 
ςηπ ποξρτξοάπ και ιδίχπ η ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ ρσμμεςέυξμςξπ ρςξ διαγχμιρμϊ, η ξπξία θα 
ποέπει μα έυει ρσμςαυθεί σπξυοεχςικά βάρει ςξσ ξικείξσ καςάλληλξσ σπξδείγμαςξπ , ςξ ξπξίξ 
πεοιλαμβάμεςαι ρςξ ρυεςικό Παοάοςημα ςηπ παοξύραπ διακήοσνηπ.  
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• 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 
άλλη επιβάοσμρη, ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., για 
παοάδξρη ςξσ σλικξϋ και ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρςξμ ςϊπξ και με ςξμ ςοϊπξ πξσ ποξβλέπεςαι ρςα 
έγγοατα ςηπ παοξϋραπ. Για ςη ρϋγκοιρη ςχμ ποξρτξοόμ για ςξ κάθε ςμήμα θα λητθεί σπϊφιμ ςξ 
κοιςήοιξ αμάθερηπ. Ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςέλξπ 
υαοςξρήμξσ 3% και ρςημ επ’ ασςξϋ ειρτξοά σπέο ΞΓΑ 20%. 

Ξι ποξρτεοϊμεμεπ ςιμέπ είμαι ρςαθεοέπ καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ και δεμ 
αμαποξραομϊζξμςαι 

Ωπ απαοάδεκςεπ θα απξοοίπςξμςαι ποξρτξοέπ ρςιπ ξπξίεπ: α) δεμ δίμεςαι ςιμή ρε ΔΣΠΩ ή πξσ 
καθξοίζεςαι  ρυέρη ΔΣΠΩ ποξπ νέμξ μϊμιρμα, β) δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η ποξρτεοϊμεμη ςιμή, 
με ςημ επιτϋλανη ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 102 ςξσ μ. 4412/2016 και γ) η ςιμή σπεοβαίμει ςξμ 
ποξωπξλξγιρμϊ κάθε ςμήμαςξπ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ καθξοίζεςαι δια ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ.  

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

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). 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. Διδικά για ςα ιδιχςικά έγγοατα αοκεί μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ ΣΔ 
σπξγεγοαμμέμη απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα με ςημ ξπξία βεβαιόμεςαι η εγκσοϊςηςα και η ακοίβεια ςχμ 
ρςξιυείχμ ςξσπ. 

2.4.5  Φοόμξπ ιρυύξπ ςχμ ποξρτξοώμ 

Ξι σπξβαλλϊμεμεπ ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ για διάρςημα 
εκαςϊμ είκξρι (120) ημεοόμ απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ  

Οοξρτξοά η ξπξία ξοίζει υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ απϊ ςξμ αμχςέοχ ποξβλεπϊμεμξ απξοοίπςεςαι. 

Ζ ιρυϋπ ςηπ ποξρτξοάπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι εγγοάτχπ, ετϊρξμ ςξϋςξ ζηςηθεί απϊ ςημ 
αμαθέςξσρα αουή, ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ, κας' αμόςαςξ ϊοιξ για υοξμικϊ διάρςημα ίρξ με ςημ 
ποξβλεπϊμεμη χπ άμχ αουική διάοκεια. 

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 
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ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία μπξοξϋμ μα επιλένξσμ είςε μα παοαςείμξσμ 
ςημ ποξρτξοά και ςημ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ 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. Ρε πεοίπςχρη πξσ λήνει ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ και δεμ ζηςηθεί 
παοάςαρη ςηπ ποξρτξοάπ, η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι με αιςιξλξγημέμη απϊταρή ςηπ, ετϊρξμ η 
εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ενσπηοεςεί ςξ δημϊριξ ρσμτέοξμ, μα ζηςήρει εκ ςχμ σρςέοχμ απϊ ςξσπ 
ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία είςε μα παοαςείμξσμ ςημ ποξρτξοά ςξσπ είςε 
ϊυι. 

2.4.6  Λόγξι απόοοιφηπ ποξρτξοώμ 

H αμαθέςξσρα αουή με βάρη ςα απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ και ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, 
απξοοίπςει, ρε κάθε πεοίπςχρη, ποξρτξοά: 

α) η ξπξία δεμ σπξβάλλεςαι εμποϊθερμα, με ςξμ ςοϊπξ και με ςξ πεοιευϊμεμξ πξσ ξοίζεςαι πιξ 
πάμχ και ρσγκεκοιμέμα ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.4.1-2.4.5, 3.1. (Απξρτοάγιρη και ανιξλϊγηρη 
ποξρτξοόμ), 3.2 (Οοϊρκληρη σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ) ςηπ παοξϋραπ.  

β) η ξπξία πεοιέυει αςέλειεπ, ελλείφειπ, αράτειεπ ή ρτάλμαςα, ετϊρξμ ασςά δεμ επιδέυξμςαι 
ρσμπλήοχρη ή διϊοθχρη ή ετϊρξμ επιδέυξμςαι ρσμπλήοχρη ή διϊοθχρη, δεμ έυξσμ απξκαςαρςαθεί 
καςά ςημ απξρατήμιρη και ςημ ρσμπλήοχρή ςηπ ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 3.1.1. ςηπ παοξϋρηπ 
διακήοσνηπ, 

γ) για ςημ ξπξία ξ ποξρτέοχμ δεμ έυει παοάρυει ςιπ απαιςξϋμεμεπ ενηγήρειπ, εμςϊπ ςηπ 
ποξκαθξοιρμέμηπ ποξθερμίαπ ή η ενήγηρη δεμ είμαι απξδεκςή απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ρϋμτχμα 
με ςημ παοάγοατξ 3.1.1. ςηπ παοξϋραπ και ςξ άοθοξ 102 ςξσ μ. 4412/2016, 

δ) Ζ ξπξία είμαι εμαλλακςική ποξρτξοά, 

ε) η ξπξία σπξβάλλεςαι απϊ έμαμ ποξρτέοξμςα πξσ έυει σπξβάλλει δϋξ ή πεοιρρϊςεοεπ ποξρτξοέπ. 

Ξ πεοιξοιρμϊπ ασςϊπ ιρυϋει, σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.2.3 πεο.γ ςηπ παοξϋραπ ( πεο. γ΄ 
ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ μ. 4412/2016) και ρςημ πεοίπςχρη εμόρεχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ με 
κξιμά μέλη, καθόπ και ρςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ ρσμμεςέυξσμ είςε ασςξςελόπ είςε 
χπ μέλη εμόρεχμ.  

ζ) η ξπξία είμαι σπϊ αίοερη, 

η) Ζ ξπξία θέςει ϊοξ αμαποξραομξγήπ,  

θ) Ζ ξπξία παοξσριάζει ελλείφειπ χπ ποξπ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ζηςξϋμςαι απϊ ςα έγγοατα ςηπ 
παοξϋρηπ διακήοσνηπ και απξκλίρειπ χπ ποξπ ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ. 

Δπίρηπ χπ απαοάδεκςεπ απξοοίπςξμςαι ποξρτξοέπ ρςιπ ξπξίεπ: α) δεμ δίμεςαι ςιμή ρε ΔΣΠΩ ή πξσ 
καθξοίζεςαι  ρυέρη ΔΣΠΩ ποξπ νέμξ μϊμιρμα, β) δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η ποξρτεοϊμεμη ςιμή, 
με ςημ επιτϋλανη ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 102 ςξσ μ. 4412/2016 και γ) η ςιμή σπεοβαίμει ςξμ 
ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ καθξοίζεςαι και ςεκμηοιόμεςαι απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή. 
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3. ΔΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

3.1  Απξρτοάγιρη και ανιξλόγηρη ποξρτξοώμ 

3.1.1 Απξρτοάγιρη ποξρτξοώμ 

 

ξ άμξιγμα και η ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ θα γίμει δημϊρια απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή 
Διαγχμιρμξϋ. Ιαςά ςημ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ μπξοξϋμ μα παοίρςαμςαι ξι ποξρτέοξμςεπ ή 
ξι μϊμιμξι εκποϊρχπξι ασςόμ. ξ αομϊδιξ ϊογαμξ ποξβαίμει ρςημ έμαονη ςηπ διαδικαρίαπ 
απξρτοάγιρηπ ςχμ τακέλχμ ςχμ ποξρτξοόμ, καςά ςξ άοθοξ 100 ςξσ μ. 4412/2016, ακξλξσθόμςαπ 
ςα ενήπ ρςάδια: 

• Απξρτοάγιρη ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ-ευμική Οοξρτξοά» ςημ 
εςάοςη 23/12/2020 και όοα 10.30 π.μ. 

• Απξρτοάγιρη ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά», καςά ςημ ημεοξμημία και όοα 
πξσ θα ξοίρει η αμαθέςξσρα αουή είςε ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 117 παο. 4 ςξσ 4412/2016 
«απξρτοάγιρη ςξσ τακέλξσ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ, ςχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ και ςχμ 
ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ ρε μία δημϊρια ρσμεδοίαρη, καςά ςημ κοίρη ςηπ επιςοξπήπ.  

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. 

 

3.1.2 Ανιξλόγηρη ποξρτξοώμ 

 

Λεςά ςημ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ η Αμαθέςξσρα Αουή ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη ασςόμ 
μέρχ ςχμ αομϊδιχμ ξογάμχμ ςηπ, εταομξζϊμεμχμ καςά ςα λξιπά ςχμ κειμέμχμ διαςάνεχμ. 

Διδικϊςεοα : 

α) ςξ αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ ϊογαμξ καςαυχοεί ϊρξσπ σπέβαλαμ ποξρτξοέπ, καθόπ και ςα 
σπξβληθέμςα ασςόμ δικαιξλξγηςικά και ςα απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ ασςόμ ρε ποακςικϊ, ςξ ξπξίξ 
σπξγοάτεςαι απϊ ςα μέλη ςξσ ξογάμξσ. 

β) Ρςη ρσμέυεια ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη μϊμξ ςχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ, 
ςχμ ξπξίχμ ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ έκοιμε πλήοη. Ζ ανιξλϊγηρη γίμεςαι ρϋμτχμα με ςξσπ 
ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ και ρσμςάρρεςαι ποακςικϊ για ςημ απϊοοιφη ϊρχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ δεμ 
πληοξϋμ ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ απαιςήρειπ ςχμ ςευμικόμ ποξδιαγοατόμ και ςημ απξδξυή ϊρχμ 
ςευμικόμ ποξρτξοόμ αμςίρςξιυα πληοξϋμ ςα αμχςέοχ. 

Για ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ και ςχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ μπξοεί μα 
ρσμςάρρεςαι εμιαίξ ποακςικϊ, ςξ ξπξίξ (ετϊρξμ δεμ κοιθεί ρκϊπιμξ ϊςι θα απξρτοαγιρθξϋμ και ξι 
δσξ τάκελξι δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ-ςευμικήπ ποξρτξοάπ και ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ρε μια 
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ρσμεδοίαρη) κξιμξπξιείςαι απϊ ςημ Δπιςοξπή, μϊμξ ρςημ αμαθέςξσρα αουή, ποξκειμέμξσ η ςελεσςαία 
μα ξοίρει ςημ ημεοξμημία και όοα απξρτοάγιρηπ ςξσ (σπξ)τακέλξσ ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ. 

γ) Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ ανιξλϊγηρηπ και ετϊρξμ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 117 παο. 4 ςξσ 
4412/2016 δεμ απξρτοαγιρθξϋμ καςά ςημ κοίρη ςηπ επιςοξπήπ. «ξι τάκελξι ςχμ δικαιξλξγηςικόμ 
ρσμμεςξυήπ- ςευμικόμ ποξρτξοόμ και ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ ρε μία δημϊρια ρσμεδοίαρη,  

ξι τάκελξι ςχμ σπξβληθειρόμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ, απξρτοαγίζξμςαι, καςά ςημ ημεοξμημία 
και όοα πξσ ξοίζεςαι ρςημ ειδική ποϊρκληρη. Για ϊρεπ ποξρτξοέπ δεμ κοίθηκαμ απξδεκςέπ καςά ςη 
τάρη δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ) και ςευμικόμ ποξρτξοόμ ξι τάκελξι ςηπ ξικξμξμικήπ 
ποξρτξοάπ δεμ απξρτοαγίζξμςαι, αλλά επιρςοέτξμςαι. 

δ) ξ αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ ϊογαμξ ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ ςχμ 
ποξρτεοϊμςχμ, ςχμ ξπξίχμ ςιπ ςευμικέπ ποξρτξοέπ και ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ έκοιμε 
πλήοη και ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ απαιςήρειπ ςηπ παοξϋραπ και ρσμςάρρει ποακςικϊ ρςξ 
ξπξίξ ειρηγείςαι αιςιξλξγημέμα ςημ απξδξυή ή απϊοοιφή ςξσπ, ςημ καςάςανη ςχμ ποξρτξοόμ και 
ςημ αμάδεινη ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ.  

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.  

Ζ εκςίμηρη και ςα ρυεςικά αιςήμαςα ποξπ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ για ςημ παοξυή ενηγήρεχμ ρυεςικά με 
ςξ αμ μία ποξρτξοά ταίμεςαι αρσμήθιρςα υαμηλή εμαπϊκειμςαι ρςημ κοίρη είςε ςηπ Δπιςοξπήπ 
Διαγχμιρμξϋ, καςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ σπξβληθειρόμ ποξρτξοόμ, είςε ςξσ απξταιμξμέμξσ 
ξογάμξσ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, καςά ςη διαδικαρία έγκοιρηπ ςξσ ποακςικξϋ ςηπ Δπιςοξπήπ 
Διαγχμιρμξϋ. Ρε κάθε πεοίπςχρη η κοίρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ ρυεςικά με ςιπ αρσμήθιρςα 
υαμηλέπ ποξρτξοέπ και ςημ απξδξυή ή ϊυι ςχμ ρυεςικόμ ενηγήρεχμ εκ μέοξσπ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ 
εμρχμαςόμεςαι ρςημ χπ καςχςέοχ εμιαία απϊταρη. 

Ρςημ πεοίπςχρη ιρϊςιμχμ ποξρτξοόμ η αμαθέςξσρα αουή επιλέγει ςξμ αμάδξυξ με κλήοχρη μεςανϋ 
ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπέβαλαμ ιρϊςιμεπ ποξρτξοέπ. Ζ κλήοχρη γίμεςαι εμόπιξμ ςηπ 
Δπιςοξπήπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ και παοξσρία ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπέβαλαμ ςιπ ιρϊςιμεπ 
ποξρτξοέπ. 

Ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 100, παο. 4 ςξσ μ.4412/2016 ειδικά, για ςιπ ρσμβάρειπ με εκςιμόμεμη ανία 
έχπ ενήμςα υιλιάδεπ (60.000) εσοό, πλέξμ ΤΟΑ, πξσ δεμ διεμεογξϋμςαι με ηλεκςοξμικά μέρα, 
εκδίδεςαι μία απϊταρη, καςά ςα αμχςέοχ, αμεναοςήςχπ ςξσ κοιςηοίξσ αμάθερηπ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ δικαιξϋμεμξπ ρσμμεςέυχμ δεμ παοαρςάθηκε ρςη διαδικαρία απξρτοάγιρηπ, ςϊςε  
μπξοεί μα λάβει γμόρη ςχμ ενήπ ρςξιυείχμ και μϊμξ μεςά απϊ έγγοατη αίςηρή ςξσ ποξπ ςημ 
Σπηοερία: 

α) ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςξμ διαγχμιρμϊ και ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ, εκςϊπ ςχμ ρςξιυείχμ 
πξσ υαοακςηοίζξμςαι χπ εμπιρςεσςικά, εμςϊπ ςοιόμ (3) ημεοόμ απϊ ςημ απξρτοάγιρη ςχμ 
ποξρτξοόμ. 
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β) ςχμ ςιμόμ πξσ ποξρτέοθηκαμ καςά ςημ απξρτοάγιρη ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ εμςϊπ ςοιόμ 
(3) ημεοόμ απϊ ςημ απξρτοάγιρη ασςόμ. 

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».  

 

3.2 Ποόρκληρη σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικώμ ποξρχοιμξύ αμαδόυξσ - Δικαιξλξγηςικά 
ποξρχοιμξύ αμαδόυξσ 

 

Λεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, ξ ποξρτέοχμ ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη 
(«ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ»), ειδξπξιείςαι εγγοάτχπ, μα σπξβάλει εμςϊπ δέκα (10) ημεοόμ, απϊ ςημ 
κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ ειδξπξίηρηπ ρε ασςϊμ πξσ ςξσ/ςξσπ απξρςέλλεςαι ηλεκςοξμικά, ςα 
απξδεικςικά έγγοατα μξμιμξπξίηρηπ και ςα ποχςϊςσπα ή αμςίγοατα πξσ εκδίδξμςαι, ρϋμτχμα με 
ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ μ. 4250/2014 (Α΄ 74) ϊλχμ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςξσ άοθοξσ 80, 

ϊπχπ καθξοίζξμςαι ειδικϊςεοα ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ, χπ απξδεικςικά ρςξιυεία για ςη μη 
ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςχμ άοθοχμ 73 και 74 ςξσ Μ.4412/16, καθόπ και για ςημ 
πλήοχρη ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ ςχμ άοθοχμ 75 έχπ 78 ςξσ ίδιξσ μϊμξσ. Διδικά ςα 
απξδεικςικά ςα ξπξία απξςελξϋμ ιδιχςικά έγγοατα, μπξοεί μα γίμξμςαι απξδεκςά και ρε απλή 
τχςξςσπία, ετϊρξμ ρσμσπξβάλλεςαι σπεϋθσμη δήλχρη ρςημ ξπξία βεβαιόμεςαι η ακοίβεια ςξσπ. 

α δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξϋμςαι καςά πεοίπςχρη και αματέοξμςαι αμαλσςικά ρςημ παοάγοατξ 
2.2.4.2 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ σπξβάλλξμςαι εγγοάτχπ ρε τάκελξ με ρήμαμρη «Δικαιξλξγηςικά 
Οοξρχοιμξϋ Λειξδϊςη».  

Αμ δεμ ποξρκξμιρθξύμ ςα παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά ή σπάουξσμ ελλείφειπ ρε ασςά πξσ 
σπξβλήθηκαμ, και ξ ποξρχοιμόπ αμάδξυξπ σπξβάλει εμςόπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ 
δικαιξλξγηςικώμ μειξδόςη, αίςημα ποξπ ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ ανιξλϊγηρηπ για ςημ παοάςαρη ςηπ 
ποξθερμίαπ σπξβξλήπ, ςξ ξπξίξ ρσμξδεύεςαι με απξδεικςικά έγγοατα απϊ ςα ξπξία μα 
απξδεικμϋεςαι ϊςι έυει αιςηθεί ςημ υξοήγηρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ, η αμαθέςξσρα αουή παοαςείμει 
ςημ ποξθερμία σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ για ϊρξ υοϊμξ απαιςηθεί για ςημ υξοήγηρη ςχμ 
δικαιξλξγηςικόμ απϊ ςιπ αομϊδιεπ αουέπ. 

Δπιρημαίμεςαι όςι δεμ στίρςαςαι δσμαςόςηςα εκ ςχμ σρςέοχμ, δηλαδή μεςά ςημ παοέλεσρη ςηπ 
ποξθερμίαπ ςχμ δέκα ημεοώμ ή ςημ ξοιρςική σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικώμ, ρσμπλήοχρηπ 
ασςώμ ή διόοθχρηπ ρταλμάςχμ/ελλείφεχμ από ςξμ ποξρχοιμό αμάδξυξ, ξύςε και με 
ποχςξβξσλία ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ.  

Όρξι δεμ έυξσμ απξκλειρςεί ξοιρςικά λαμβάμξσμ γμόρη ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ πξσ 
καςαςέθηκαμ. 

Απξοοίπςεςαι η ποξρτξοά ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ και η καςακϋοχρη γίμεςαι ρςξμ ποξρτέοξμςα 
πξσ σπέβαλε ςημ αμέρχπ επϊμεμη πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά, βάρει ςχμ 
ειδικϊςεοχμ κοιςηοίχμ αμάθερηπ ϊπχπ είυαμ ξοιρςεί ρςα έγγοατα ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, 
ςηοξσμέμηπ ςηπ αμχςέοχ διαδικαρίαπ, υχοίπ μα λαμβάμεςαι σπϊφη η ποξρτξοά ςξσ ποξρτέοξμςξπ 
πξσ απξοοίτθηκε, εάμ: 
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i)  καςά ςξμ έλεγυξ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ διαπιρςχθεί ϊςι ςα ρςξιυεία πξσ δηλόθηκαμ με 
ςξ .Δ.Σ.Δ. 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 ςα άοθοα 2.2.2 (λϊγξι απξκλειρμξϋ) και 2.2.4 
(κοιςήοια πξιξςικήπ επιλξγήπ) ςηπ παοξϋραπ,  

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 ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.2.4 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, η διαδικαρία 
μαςαιόμεςαι.  

Ζ διαδικαρία ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ ξλξκληοόμεςαι με ςη ρϋμςανη ποακςικξϋ 
απϊ ςημ Δπιςοξπή ςξσ Διαγχμιρμξϋ ρςξ ξπξίξ αμαγοάτεςαι η ςσυϊμ ρσμπλήοχρη δικαιξλξγηςικόμ 
ϊπχπ ξοίζεςαι παοαπάμχ 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.  

α απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ και ςηπ ειρήγηρηπ ςηπ Δπιςοξπήπ 
επικσοόμξμςαι με ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ. 

3.3 Καςακύοχρη - ρύμαφη ρύμβαρηπ 

 

Ζ αμαθέςξσρα αουή κξιμξπξιεί ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ, μαζί με αμςίγοατξ ϊλχμ ςχμ ποακςικόμ 
ςηπ διαδικαρίαπ ελέγυξσ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, ρε κάθε ποξρτέοξμςα πξσ δεμ έυει 
απξκλειρθεί ξοιρςικά εκςϊπ απϊ ςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 100 ϊπχπ 
ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, ςξσ μ. 4412/2016, μέρχ μημϋμαςξπ ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ.   

Ζ εμ λϊγχ απϊταρη αματέοει ςημ ποξθερμία για ςημ αμαρςξλή ςηπ ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 
ρϋμτχμα με ςημ επϊμεμη παοάγοατξ 3.4.  

Ζ απϊταρη καςακϋοχρηπ δεμ παοάγει ςα έμμξμα απξςελέρμαςά ςηπ ετϊρξμ η αμαθέςξσρα αουή δεμ 
ςημ κξιμξπξίηρε ρε ϊλξσπ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ πξσ δεμ έυξσμ απξκλειρςεί ξοιρςικά. α έμμξμα 
απξςελέρμαςα ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ και ιδίχπ, η ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ επέουξμςαι ετϊρξμ 
και ϊςαμ ρσμςοένξσμ ρχοεσςικά ςα ενήπ: 

α) παοέλθει άποακςη η ποξθερμία άρκηρηπ έμρςαρηπ ή ρε πεοίπςχρη άρκηρηπ, εκδξθεί απϊταρη 
επί ασςήπ ή  παοέλθει άποακςη η ποξθερμία ςξσ ποόςξσ εδατίξσ ςηπ παοαγοάτξσ 2 ςξσ άοθοξσ 
127 (ςεκμαιοϊμεμη ριχπηοή απϊοοιφη έμρςαρηπ), 

β) κξιμξπξιηθεί η απϊταρη καςακϋοχρηπ ρςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ,  καςακϋοχρηπ. Ζ σπεϋθσμη 
δήλχρη ελέγυεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ γμχμξδξςικϊ ϊογαμξ, ςξ ξπξίξ ρσμςάρρει ποακςικϊ πξσ 
ρσμξδεϋει ςη ρϋμβαρη. 

Ρςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ αματέοξμςαι σπξυοεχςικά ξι ποξθερμίεπ για ςημ αμαρςξλή ςηπ 
ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 127 και επϊμεμα. 
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Η αμαθέςξσρα αουή ποξρκαλεί ςξμ αμάδξυξ μα ποξρέλθει για σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξύ 
ποξρκξμίζξμςαπ ςημ αμάλξγη εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ θέςξμςάπ ςξσ ποξθερμία 
πξσ δεμ  μπξοεί μα σπεοβαίμει ςιπ είκξρι (20) ημέοεπ από ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ ειδικήπ 
ποόρκληρηπ. Τξ ρσμτχμηςικό έυει απξδεικςικό υαοακςήοα. 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ αμάδξυξπ δεμ ποξρέλθει μα σπξγοάφει ςξ χπ άμχ ρσμτχμηςικϊ μέρα ρςημ 
ςεθείρα ποξθερμία, κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ και ακξλξσθείςαι η διαδικαρία ςξσ άοθοξσ 103 για ςξμ 
ποξρτέοξμςα πξσ σπέβαλε ςημ αμέρχπ επϊμεμη πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη 
ποξρτξοά. Αμ καμέμαπ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ δεμ ποξρέλθει για ςημ σπξγοατή ςξσ 
ρσμτχμηςικξϋ, η διαδικαρία αμάθερηπ μαςαιόμεςαι, ρϋμτχμα με ςημ πεοίπςχρη β΄ ςηπ 
παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 106 ςξσ Μ.4412/16 ϊπχπ ιρυϋει. 

 

3.4 Δμρςάρειπ - Ποξρχοιμή Δικαρςική Ποξρςαρία 

 

Ζ έμρςαρη καςά ςηπ διακήοσνηπ σπξβάλλεςαι ρε ποξθερμία πξσ εκςείμεςαι μέυοι ςξ ήμιρσ ςξσ 
υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ απϊ ςη δημξρίεσρη ςηπ διακήοσνηπ ρςξ ΙΖΛΔΖΡ μέυοι ςημ καςαληκςική 
ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ. Για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςηπ ποξθερμίαπ ασςήπ 
ρσμσπξλξγίζξμςαι και ξι ημεοξμημίεπ ςηπ δημξρίεσρηπ και ςηπ σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ.» 

Ρε πεοίπςχρη έμρςαρηπ καςά ποάνηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, η ποξθερμία άρκηρήπ ςηπ είμαι πέμςε 
(5) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρςξμ εμδιατεοϊμεμξ ξικξμξμικϊ 
τξοέα. 

Ζ έμρςαρη σπξβάλλεςαι εμόπιξμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ρε τάκελξ πξσ θα πεοιλαμβάμει ςιπ 
ρυεςικέπ με ςξ διαγχμιρμϊ εμδείνειπ με ςα ενήπ ρςξιυεία παοαλήπςη: Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη 
Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ, «Δπιςοξπή Δνέςαρηπ Δμρςάρεχμ» Ιαθ.Πχρρίδη 11, .Ι. 54655 Ηερραλξμίκη. 
Ασςή απξταρίζει, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα και ρςξ άοθοξ 221, εμςϊπ ποξθερμίαπ δέκα (10) 
ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ έμρςαρηπ η ξπξία μπξοεί μα γίμει και με ηλεκςοξμικά μέρα 
ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 376 παοάγοατξπ 11. Ρςημ πεοίπςχρη ςηπ έμρςαρηπ καςά ςηπ διακήοσνηπ ή 
ςηπ ποϊρκληρηπ η αμαθέςξσρα αουή απξταρίζει ρε κάθε πεοίπςχρη ποιμ ςημ καςαληκςική 
ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ. Λε ςημ άποακςη πάοξδξ ςχμ αμχςέοχ ποξθερμιόμ 
ςεκμαίοεςαι η απϊοοιφη ςηπ έμρςαρηπ. 

Για ςξ παοαδεκςϊ ςηπ άρκηρηπ έμρςαρηπ, απαιςείςαι, με ςημ καςάθερη ςηπ έμρςαρηπ, η καςαβξλή 
παοαβϊλξσ, σπέο ςξσ Δημξρίξσ, πξρξϋ ίρξσ με ςξ έμα ςξιπ εκαςϊ (1%) επί ςηπ εκςιμόμεμηπ ανίαπ 
ςηπ ρϋμβαρηπ. ξ παοάβξλξ ασςϊ απξςελεί δημϊριξ έρξδξ. ξ παοάβξλξ επιρςοέτεςαι με ποάνη 
ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, αμ η έμρςαρη γίμει δεκςή ή μεοικόπ δεκςή απϊ ςξ απξταρίζξμ διξικηςικϊ 
ϊογαμξ 

Ζ ποξθερμία για ςημ άρκηρη έμρςαρηπ και η άρκηρή ςηπ κχλϋξσμ ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ. Ιαςά 
ςα λξιπά, η άρκηρη ςηπ έμρςαρηπ δεμ κχλϋει ςημ ποϊξδξ ςηπ διαγχμιρςικήπ διαδικαρίαπ.  

Όπξιξπ έυει έμμξμξ ρσμτέοξμ, μπξοεί μα ζηςήρει ςημ αμαρςξλή εκςέλερηπ και ςημ ακϋοχρη ςηπ 
ποάνηπ ή ςηπ παοάλειφηπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ πξσ εκδίδεςαι ή ρσμςελείςαι επί ςηπ έμρςαρηπ ςηπ 
ποξηγξϋμεμηπ παοαγοάτξσ, εμόπιξμ ςξσ Διξικηςικξϋ Δτεςείξσ ςηπ έδοαπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, 
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καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). Ζ άρκηρη ςηπ έμρςαρηπ ςηπ παοαγοάτξσ 1 απξςελεί 
ποξωπϊθερη για ςημ άρκηρη ςχμ εμδίκχμ βξηθημάςχμ. Οέοαμ απϊ ςημ εμδικξταμή ασςή ποξρτσγή 
δεμ υχοεί καμία άλλη ςσυϊμ ποξβλεπϊμεμη απϊ γεμική διάςανη εμδικξταμήπ ποξρτσγή ή ειδική 
ποξρτσγή μξμιμϊςηςαπ. ξ παοάβξλξ για ςημ άρκηρη ςηπ αίςηρηπ ακϋοχρηπ και ςηπ αίςηρηπ 
αμαρςξλήπ σπξλξγίζεςαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ δεϋςεοξ εδάτιξ ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 36 
ςξσ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).» 

 

3.5 Μαςαίχρη Διαδικαρίαπ 

Ζ αμαθέςξσρα αουή μαςαιόμει ή δϋμαςαι μα μαςαιόρει εμ ϊλχ ή εμ μέοει αιςιξλξγημέμα ςη 
διαδικαρία αμάθερηπ, για ςξσπ λϊγξσπ και σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ άοθοξσ 106 ςξσ μ. 4412/2016, μεςά 
απϊ γμόμη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ. Δπίρηπ, αμ διαπιρςχθξϋμ ρτάλμαςα ή 
παοαλείφειπ ρε ξπξιξδήπξςε ρςάδιξ ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ, μπξοεί, μεςά απϊ γμόμη ςξσ 
αομϊδιξσ ξογάμξσ, μα ακσοόρει μεοικόπ ςη διαδικαρία ή μα αμαμξοτόρει αμάλξγα ςξ απξςέλερμά 
ςηπ ή μα απξταρίρει ςημ επαμάληφή ςηπ απϊ ςξ ρημείξ πξσ εμτιλξυόοηρε ςξ ρτάλμα ή η 
παοάλειφη.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

4.1 Δγγσήρειπ  (καλήπ εκςέλερηπ) 

 

Δγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ  

Για ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ απαιςείςαι η παοξυή εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ, ρϋμτχμα με ςξ 
άοθοξ 72 παο. 1 β) ςξσ μ. 4412/2016, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 5% επί ςηπ ανίαπ 
ςηπ ρϋμβαρηπ, εκςϊπ ΤΟΑ, και καςαςίθεςαι ποιμ ή καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ, ποξκειμέμξσ μα γίμει απξδεκςή, ποέπει μα πεοιλαμβάμει κας' 
ελάυιρςξμ ςα αματεοϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 2.1.5. ρςξιυεία ςηπ παοξϋραπ. Ρςξ Οαοάοςημα  ςηπ 
Διακήοσνηπ πεοιλαμβάμεςαι για ςη διεσκϊλσμρη ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, και ϊυι δερμεσςικά, 
σπϊδειγμα εγγσηςικήπ επιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ. 

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καλϋπςει ρσμξλικά και υχοίπ διακοίρειπ ςημ εταομξγή 
ϊλχμ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ και κάθε απαίςηρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ έμαμςι ςξσ αμαδϊυξσ.  

Ρε πεοίπςχρη ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καςά ςημ παοάγοατξ 4.5, η ξπξία ρσμεπάγεςαι αϋνηρη 
ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, ξ αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα καςαθέρει ποιμ ςημ ςοξπξπξίηρη, 
ρσμπληοχμαςική εγγϋηρη ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 5% επί ςξσ πξρξϋ ςηπ αϋνηρηπ, 
εκςϊπ ΤΟΑ.  

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ καςαπίπςει ρε πεοίπςχρη παοάβαρηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ, ϊπχπ 
ασςή ειδικϊςεοα ξοίζει.  

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ επιρςοέτεςαι ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ 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 ςηπ  γίμεςαι 
μεςά ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ παοαςηοήρεχμ και ςξσ εκποξθέρμξσ.  

4.2  σμβαςικό Πλαίριξ - Δταομξρςέα Νξμξθερία 

Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ μ. 4412/2016, ξι ϊοξι ςηπ παοξϋραπ 
διακήοσνηπ και ρσμπληοχμαςικά ξ Αρςικϊπ Ιόδικαπ.  

4.3 Όοξι εκςέλερηπ ςηπ ρύμβαρηπ 

4.3.1  
 Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ξ αμάδξυξπ ςηοεί ςιπ σπξυοεόρειπ ρςξσπ ςξμείπ ςξσ 

πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, πξσ έυξσμ θερπιρθεί με ςξ 
δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ 
πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ απαοιθμξϋμςαι 
ρςξ Οαοάοςημα X ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ Μ.4412/16. Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ 
σπξυοεόρεχμ απϊ ςξμ αμάδξυξ και ςξσπ σπεογξλάβξσπ ςξσ 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. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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 Ξ  Αμάδξυξπ δερμεϋεςαι για ςημ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςηπ εογαςικήπ και αρταλιρςικήπ  
μξμξθερίαπ και ςηπ μξμξθερίαπ πεοί  σγείαπ  και  αρτάλειαπ  ςχμ  εογαζξμέμχμ  και  
ποϊληφηπ  ςξσ  επαγγελμαςικξϋ  κιμδϋμξσ. 

 Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι 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. 

 Ιαθ’ ϊλη ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, αλλά και μεςά ςη λήνη ή λϋρη ασςήπ ϊλα ςα 
ενξσριξδξςημέμα, απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ποϊρχπα ξτείλξσμ μα μημ αμακξιμόμξσμ ρε 
καμέμα, παοά μϊμξ ρςα ποϊρχπα πξσ δικαιξϋμςαι μα γμχοίζξσμ, πληοξτξοίεπ πξσ 
πεοιήλθαμ ρε ασςξϋπ και ατξοξϋμ ρε ςευμικά ή εμπξοικά ζηςήμαςα ή ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 Ξ Αμάδξυξπ 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. 

 Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλίρει ςημ έγκαιοη και άοιρςηπ πξιϊςηςαπ ποξµήθεια ςχμ 
ειδόμ/σπηοεριόμ, πξσ ρσμιρςξϋμ ςξ αμςικείµεμξ ςηπ παοξϋραπ ρϋµβαρηπ. Ρε πεοίπςχρη 
παοάδξρηπ ελαςςχμαςικήπ πξρϊςηςαπ / ακαςάλληλχμ ή κακήπ πξιϊςηςαπ ειδόμ/σπηοεριόμ 
ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι με δικά ςξσ ένξδα μα ςημ αμςικαςαρςήρει. 

 Ξ Αμα ́δξυξπ 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/παοξυή σπηοεριόμ πξσ 
ατξοά η παοξϋρα ∆ιακήοσνη. 

 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 ρϋμβαρηπ. 

4.4 Τπεογξλαβία-Δκυώοηρη απαιςήρεχμ 

 

4.4.1. Ξ Αμάδξυξπ δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και εσθϋμεπ λϊγχ 
αμάθερηπ ςηπ εκςέλερηπ ςμήμαςξπ/ςμημάςχμ ςηπ ρϋμβαρηπ ρε σπεογξλάβξσπ. Ζ ςήοηρη ςχμ 
σπξυοεόρεχμ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 4412/2016 απϊ σπεογξλάβξσπ δεμ αίοει ςημ εσθϋμη 
ςξσ κσοίξσ αμαδϊυξσ.  

4.4.2. Ιαςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ ξ κϋοιξπ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αματέοει ρςημ 
αμαθέςξσρα αουή ςξ ϊμξμα, ςα ρςξιυεία επικξιμχμίαπ και ςξσπ μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςχμ 
σπεογξλάβχμ ςξσ, ξι ξπξίξι ρσμμεςέυξσμ ρςημ εκςέλερη ασςήπ, ετϊρξμ είμαι γμχρςά ςη 
ρσγκεκοιμέμη υοξμική ρςιγμή.  Δπιπλέξμ, σπξυοεξϋςαι μα γμχρςξπξιεί ρςημ αμαθέςξσρα αουή κάθε 
αλλαγή ςχμ πληοξτξοιόμ ασςόμ, καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ, καθόπ και ςιπ απαιςξϋμεμεπ 
πληοξτξοίεπ ρυεςικά με κάθε μέξ σπεογξλάβξ, ςξμ ξπξίξ ξ κϋοιξπ αμάδξυξπ υοηριμξπξιεί εμ 
ρσμευεία ρςημ εμ λϊγχ ρϋμβαρη, ποξρκξμίζξμςαπ ςα ρυεςικά ρσμτχμηςικά/δηλόρειπ ρσμεογαρίαπ. 
Ρε πεοίπςχρη διακξπήπ ςηπ ρσμεογαρίαπ ςξσ Αμαδϊυξσ με σπεογξλάβξ/ σπεογξλάβξσπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ, ασςϊπ σπξυοεξϋςαι ρε άμερη γμχρςξπξίηρη ςηπ διακξπήπ ασςήπ ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή, 
ξτείλει δε μα διαρταλίρει ςημ ξμαλή εκςέλερη ςξσ ςμήμαςξπ/ ςχμ ςμημάςχμ ςηπ ρϋμβαρηπ είςε απϊ 
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ςξμ ίδιξ, είςε απϊ μέξ σπεογξλάβξ ςξμ ξπξίξ θα γμχρςξπξιήρει ρςημ αμαθέςξσρα αουή καςά ςημ χπ 
άμχ διαδικαρία. 

4.4.3. Ζ αμαθέςξσρα αουή επαληθεϋει ςη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ για ςξσπ 
σπεογξλάβξσπ, ϊπχπ ασςξί πεοιγοάτξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.2 και με ςα απξδεικςικά μέρα ςηπ 
παοαγοάτξσ 2.2.4.2 ςηπ παοξϋραπ, ετϊρξμ ςξ(α) ςμήμα(ςα) ςηπ ρϋμβαρηπ, ςξ(α) ξπξίξ(α) ξ 
αμάδξυξπ ποξςίθεςαι μα αμαθέρει σπϊ μξοτή σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξσπ, σπεοβαίμξσμ ρχοεσςικά  ςξ 
πξρξρςϊ ςξσ ςοιάμςα ςξιπ εκαςϊ (30%) ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Δπιπλέξμ, ποξκειμέμξσ μα 
μημ αθεςξϋμςαι ξι σπξυοεόρειπ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 4412/2016, δϋμαςαι μα 
επαληθεϋρει ςξσπ χπ άμχ λϊγξσπ και για ςμήμα ή ςμήμαςα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ σπξλείπξμςαι ςξσ χπ 
άμχ πξρξρςξϋ.  

Όςαμ απϊ ςημ χπ άμχ επαλήθεσρη ποξκϋπςει ϊςι ρσμςοέυξσμ λϊγξι απξκλειρμξϋ απαιςεί ή δϋμαςαι 
μα απαιςήρει ςημ αμςικαςάρςαρή ςξσ, καςά ςα ειδικϊςεοα αματεοϊμεμα ρςιπ παο. 5 και 6 ςξσ 
άοθοξσ 131 ςξσ μ. 4412/2016.  

4.4.4.Απαγξοεϋεςαι η εκυόοηρη ρε άλλξ ποϊρχπξ ςχμ εκ ςηπ ρσμβάρεχπ απξοοεξσρόμ 
σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ καθόπ και η εκυόοηρη ςχμ απαιςήρεόμ ςξσ ρε ξπξιξδήπξςε ςοίςξ 
Τσρικϊ ή Μξμικϊ ποϊρχπξ. 

Ιας’ εναίοερη, 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.   

Δπίρηπ, ξ Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι μα αμαθέςει, μεςά ςημ αμάθερη ςηπ ρϋμβαρηπ, σπεογξλαβικά ρε 
ςοίςξσπ μέοξπ ή ςξ ρϋμξλξ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξϋςε μα σπξκαθίρςαςαι απϊ ςοίςξ, υχοίπ 
ςημ ποξηγξϋμεμη έγγοατη έγκοιρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, η ξπξία δίδεςαι, καςά ςημ απϊλσςη 
κοίρη ςηπ, ρε ϊλχπ εναιοεςικέπ πεοιπςόρειπ. Ρε πεοίπςχρη σπεογξλαβίαπ, καςά ςα αμχςέοχ, ξ 
Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ποξρκξμίζει ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή ςα ρυεςικά ρσμτχμηςικά, 
βεβαιόρειπ και πιρςξπξιηςικά ρε ποόςη αίςηρη ασςήπ. Ρε καμία δε αμάλξγη πεοίπςχρη ξ Αμάδξυξπ 
δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και εσθϋμεπ λϊγχ αμάθερηπ εογαριόμ ρε 
ςοίςξσπ  ή σπεογξλαβίαπ, ξϋςε η Αμαθέςξσρα Αουή ρσμδέεςαι ρσμβαςικά με ςα ςοίςα ασςά ποϊρχπα. 

4.5 Σοξπξπξίηρη ρύμβαρηπ καςά ςη διάοκειά ςηπ 

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 ςηπ Δπιςοξπήπ ςηπ πεο. β  ςηπ παο. 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ μ. 
4412/16. 

4.6 Δικαίχμα μξμξμεοξύπ λύρηπ ςηπ ρύμβαρηπ 

 

4.6.1. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί, με ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ ξοίζξσμ ξι κείμεμεπ διαςάνειπ, μα 
καςαγγείλει ςη ρϋμβαρη καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερήπ ςηπ, ετϊρξμ: 

α) η ρϋμβαρη έυει σπξρςεί ξσριόδη ςοξπξπξίηρη, καςά ςημ έμμξια ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ 
μ. 4412/2016, πξσ θα απαιςξϋρε μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ  
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β) ξ αμάδξυξπ, καςά ςξ υοϊμξ ςηπ αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςελξϋρε ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ πξσ 
αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.3.1 και, χπ εκ ςξϋςξσ, θα έποεπε μα έυει απξκλειρςεί απϊ ςη 
διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

γ) 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. 

Δπίρηπ, η Αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα καςαγγείλει ςημ ρϋμβαρη ετϊρξμ: 

• Ξ Αμάδξυξπ 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 παοέυει ςιπ σπηοερίεπ με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοίζεςαι ρςη Ρϋμβαρη, παοά ςιπ 
ποξπ ςξϋςξ επαμειλημμέμεπ ξυλήρειπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

• Ξ Αμάδξυξπ εκυχοεί ςα δικαιόμαςα και ςιπ σπξυοεόρειπ ςηπ Ρϋμβαρηπ ρε ςοίςξσπ ή αμαθέςει 
εογαρίεπ σπεογξλαβικά υχοίπ ποξηγξϋμεμη εμημέοχρη και έγκοιρη ρϋμτχμα με ςα ϊρα ξοίζξμςαι 
ρςημ παοξϋρα διακήοσνη. 
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5. ΔΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1 Σοόπξπ πληοχμήπ 

 

5.1.1. Ζ πληοχμή ςχμ αμαδϊυχμ θα ποαγμαςξπξιηθεί με ςξμ πιξ κάςχ ςοϊπξ : 

1. Ζ πληοχμή ςηπ ανίαπ ςχμ αμςαλλακςικόμ-αμαλχρίμχμ και εογαριόμ επιρκεσήπ-ρσμςήοηρηπ 
ρςξμ Οοξμηθεσςή θα γίμεςαι ςμημαςικά μεςά ςημ ξοιρςική, πξιξςική και πξρξςική παοαλαβή ςχμ 
παοαδξθέμςχμ απϊ ςημ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ κάθε Σπηοερίαπ, πξσ θα εκςελεί ςη ρσγκεκοιμέμη 
ποξμήθεια. Απαοαίςηςη είμαι η ποξρκϊμιρη ςχμ μξμίμχμ παοαρςαςικόμ και δικαιξλξγηςικόμ 
πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 200 παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016 και ιδίχπ ςχμ 

παοακάςχ: 

 

α) ιμξλϊγιξ Οόληρηπ είςε/και ιμξλϊγιξ παοξυήπ σπηοεριόμ ρςξ ξπξίξ θα ποέπει μα 
αμαγοάτεςαι ςξ πξρϊ αμςαλλακςικόμ/εογαριόμ, ςξ πξρξρςϊ και ςξ πξρϊ έκπςχρηπ και ςξ 
ςελικϊ ξτειλϊμεμξ πξρϊ. 

(β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ, και,  

γ) Οοχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ πξιξςικήπ και πξρξςικήπ παοαλαβήπ σλικόμ/ ή και σπηοεριόμ. 

 

2. Ζ πληοχμή ςξσ Οοξμηθεσςή θα γίμεςαι με υοημαςικϊ έμςαλμα πληοχμήπ ρςξ ϊμξμα ςξσ 
δικαιξϋυξσ απϊ ςα αομϊδια μήμαςα ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ.-Η., καςϊπιμ σπξβξλήπ ςξσ 
ςιμξλξγίξσ ρςημ Σπηοερία ςηπ Α.Δ.Λ.Η. Ρε κάθε πεοίπςχρη θα ακξλξσθείςαι η διαδικαρία ςξσ 
δημϊριξσ Κξγιρςικξϋ. 
 

3. Ξ Τ.Ο.Α. βαοϋμει ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. 
 

4. Ζ δαπάμη για ςημ ποξμήθεια βαοϋμει ςιπ πιρςόρειπ ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ έςξσπ 2021  
ςηπ Α.Δ.Λ. – Η.  

 

5. Ρςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ ανίαπ ςχμ ποξπ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ-αμαλχρίμχμ, γίμεςαι 
παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 4%, ρςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ ανίαπ ςχμ παοευξμέμχμ σπηοεριόμ 
ρσμςήοηρηπ-επιρκεσήπ, γίμεςαι παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 8%, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ 
ςξσ άοθοξσ 64 ςξσ Μ. 4172/13 (ΤΔΙ Α' 167/23-07-2013), και βαοϋμει ςξμ Αμάδξυξ. Ρημειόμεςαι ϊςι 
η αμχςέοχ παοακοάςηρη ατξοά ποξκαςαβξλή τϊοξσ ειρξδήμαςξπ και ρσμφητίζεςαι καςά ςημ 
εςήρια τξοξλξγική δήλχρη ςξσ Αμαδϊυξσ. 
6. Ξ Αμάδξυξπ επιβαοϋμεςαι με κάθε μϊμιμη αρταλιρςική ειρτξοά και κοάςηρη σπέο Μξμικόμ 
Οοξρόπχμ ή άλλχμ Ξογαμιρμόμ.  
Δπίρηπ ξ Αμάδξυξπ επιβαοϋμεςαι με ςιπ ενήπ κοαςήρειπ: 

 0,07% σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ, (άοθοξ 4 Μ.4013/2011 
ϊπχπ ιρυϋει ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 44 ςξσ Μ.4605/19). η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ, 
ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ 
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 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%. 

 Ιοάςηρη ϋφξσπ 0,02% σπέο ςξσ Δημξρίξσ, η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ, εκςϊπ ΤΟΑ, 
ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ. ξ πξρϊ ασςϊ παοακοαςείςαι ρε 
κάθε πληοχμή απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ρςξ ϊμξμα και για λξγαοιαρμϊ ςηπ Γεμικήπ 
Διεϋθσμρηπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και Οοξμηθειόμ ρϋμτχμα με ςημ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 36 
ςξσ μ. 4412/2016. συϊμ εταομξγή ςηπ κοάςηρηπ θα ποαγμαςξπξιηθεί μεςά ςημ έκδξρη ςηπ  
σπξσογικήπ απϊταρηπ ςηπ ίδιαπ παοαγοάτξσ. 

5.2 Κήοσνη ξικξμξμικξύ τξοέα εκπςώςξσ – Κσοώρειπ-Πξιμικέπ οήςοεπ 

5.2.1. 

Α. Ιήοσνη αμαδϊυξσ χπ εκπςόςξσ 

1) Αμ ξ Αμάδξυξπ καςαρςεί σπϊςοξπξπ με ςημ ποξμήθεια ακαςάλληλχμ ειδόμ/σπηοεριόμ, 
κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ, με ϊλεπ ςιπ μϊμιμεπ ρσμέπειεπ. 

 

2) 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 
ποξβλεπϊμεμξσ απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθο. 221 ςξσ Μ. 4412/2016 ξογάμξσ ετϊρξμ: α) ρε 
πεοίπςχρη δημϊριαπ ρϋμβαρηπ σπηοεριόμ, 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 ή β) για ρσμβάρειπ ποξμηθειόμ δεμ τξοςόρει, παοαδόρει ή 
αμςικαςαρςήρει ςα ρσμβαςικά είδη μέρα ρςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ ή ρςξμ υοϊμξ παοάςαρηπ πξσ 
ςξσ δξθεί, ρϋμτχμα με ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςα άοθοα 203,206 ςξσ Μ. 4412/2016 και ςημ 
παοάγοατξ 6.1 ςηπ παοξϋραπ. 

 

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.  
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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, 

Β. Ισοόρειπ-πξιμικέπ οήςοεπ 

Αμ ςα είδη τξοςχθξϋμ - παοαδξθξϋμ ή αμςικαςαρςαθξϋμ μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ  
ϊπχπ ασςϊπ ποξβλέπεςαι 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. 

Ρςημ πεοίπςχρη παοάςαρηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ παοάδξρηπ ρσμεπεία λϊγχμ αμχςέοαπ βίαπ ή 
άλλχμ ιδιαιςέοχπ ρξβαοόμ λϊγχμ πξσ καθιρςξϋμ αμςικειμεμικόπ αδϋμαςη ςημ εμποϊθερμη 
παοάδξρη ςχμ ρσμβαςικόμ ειδόμ, δεμ επιβάλλξμςαι κσοόρειπ. Ρε κάθε άλλη πεοίπςχρη παοάςαρηπ 
ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ παοάδξρηπ, επιβάλλξμςαι ξι κσοόρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 207. 

Αμ ςα σλικά  αμςικαςαρςαθξϋμ (καςϊπιμ ξοιρςικήπ απϊοοιφηπ με ςη διαδικαρία ςξσ άοθοξσ 213 ςξσ 
Μ.4412/16), μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ η ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι για ςημ αμςικαςάρςαρη 
δεμ μπξοεί μα είμαι μεγαλϋςεοη ςξσ 1/2 ςξσ ρσμξλικξϋ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ, ξ δε ποξμηθεσςήπ 
θεχοείςαι χπ εκποϊθερμξπ και σπϊκειςαι ρε κσοόρειπ λϊγχ εκποϊθερμηπ παοάδξρηπ, ϊπχπ ασςέπ 
αματέοξμςαι ρςξ άοθοξ 207 ςξσ Μ.4412/2016.  

Αμ ξι σπηοερίεπ παοαρυεθξϋμ απϊ σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ μεςά ςη λήνη ςηπ διάοκειαπ ςηπ 
ποξθερμίαπ βάρει ςξσ άοθοξσ 6 ςηπ παοξϋραπ 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 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. 
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Ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςξ ποϊρςιμξ επιβάλλεςαι αμαλϊγχπ ρε ϊλα ςα μέλη ςηπ 
έμχρηπ. 

 

5.3 Διξικηςικέπ ποξρτσγέπ καςά ςη διαδικαρία εκςέλερηπ ςχμ ρσμβάρεχμ 

Ξ αμάδξυξπ μπξοεί καςά ςχμ απξτάρεχμ πξσ επιβάλλξσμ ρε βάοξπ ςξσ κσοόρειπ δσμάμει ςχμ 
ϊοχμ ςχμ άοθοχμ (Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ - Ισοόρειπ), (Υοϊμξπ παοάδξρηπ σλικόμ), 
(Απϊοοιφη ρσμβαςικόμ σλικόμ – αμςικαςάρςαρη), καθόπ και κας΄ εταομξγή ςχμ ρσμβαςικόμ ϊοχμ 
μα αρκήρει ποξρτσγή για λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ και ξσρίαπ εμόπιξμ ςξσ τξοέα πξσ εκςελεί ςη 
ρϋμβαρη μέρα ρε αμαςοεπςική ποξθερμία (30) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ κξιμξπξίηρηπ ή ςηπ 
πλήοξσπ γμόρηπ ςηπ ρυεςικήπ απϊταρηπ. Ζ εμποϊθερμη άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ αμαρςέλλει ςιπ 
επιβαλλϊμεμεπ κσοόρειπ. Δπί ςηπ ποξρτσγήπ απξταρίζει ςξ αομξδίχπ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ, 
ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ ξογάμξσ ρςιπ πεοιπςόρειπ β΄ και δ΄ ςηπ 
παοαγοάτξσ 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ Μ.4412/16, εμςϊπ ποξθερμίαπ ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ 
άρκηρή ςηπ, άλλχπ θεχοείςαι χπ ριχπηοόπ απξοοιτθείρα. Ιαςά ςηπ απϊταρηπ ασςήπ δεμ υχοεί η 
άρκηρη άλληπ ξπξιαρδήπξςε τϋρηπ διξικηςικήπ ποξρτσγήπ. Αμ καςά ςηπ απϊταρηπ πξσ επιβάλλει 
κσοόρειπ δεμ αρκηθεί εμποϊθερμα η ποξρτσγή ή αμ απξοοιτθεί ασςή απϊ ςξ απξταιμϊμεμξ 
αομξδίχπ ϊογαμξ, η απϊταρη καθίρςαςαι ξοιρςική. Αμ αρκηθεί εμποϊθερμα ποξρτσγή, 
αμαρςέλλξμςαι ξι ρσμέπειεπ ςηπ απϊταρηπ μέυοι ασςή μα ξοιρςικξπξιηθεί.» 

 

5.4 Δικαρςική επίλσρη διατξοώμ 

Ιάθε διατξοά μεςανϋ ςχμ ρσμβαλλϊμεμχμ μεοόμ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςη ρϋμβαρη ποξμήθειαπ ή 
παοξυήπ σπηοεριόμ, αμενάοςηςα απϊ ςξμ υαοακςήοα ςηπ ρϋμβαρηπ χπ διξικηςικήπ ή χπ ιδιχςικξϋ 
δικαίξσ, επιλϋεςαι με ςημ άρκηρη ποξρτσγήπ ή αγχγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ ςηπ Οεοιτέοειαπ, 
ρςημ ξπξία εκςελείςαι η ρϋμβαρη. Οαοέκςαρη αομξδιϊςηςαπ δεμ επιςοέπεςαι. Αμ η ρϋμβαρη 
εκςελείςαι ρςημ Οεοιτέοεια δϋξ ή πεοιρρϊςεοχμ Διξικηςικόμ Δτεςείχμ, αομϊδιξ καθίρςαςαι ασςϊ 
πξσ θα επιλένει ξ ποξρτεϋγχμ ή ξ εμάγχμ. Οοιμ απϊ ςημ άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ ρςξ Διξικηςικϊ 
Δτεςείξ ποξηγείςαι σπξυοεχςικά η ςήοηρη ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ ρςξ άοθοξ 205 εμδικξταμξϋπ 
διαδικαρίαπ, διατξοεςικά η ποξρτσγή απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. Δεμ απαιςείςαι η ςήοηρη 
εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ αμ αρκείςαι απϊ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ αγχγή, ρςξ δικϊγοατξ ςηπ ξπξίαπ 
δεμ ρχοεϋεςαι αίςημα ακϋοχρηπ ή ςοξπξπξίηρηπ διξικηςικήπ ποάνηπ ή παοάλειφηπ. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ 

6.1  Φοόμξπ-ςοόπξπ παοάδξρηπ ειδώμ-σπηοεριώμ, 

6.1.1. Υοϊμξπ παοάδξρηπ ειδόμ/σπηοεριόμ 

1) Ξι βλάβεπ μπξοξϋμ μα δηλόμξμςαι καςά ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ και ξ 
Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα αμςαπξκοίμεςαι άμερα εμςϊπ ςερράοχμ (4) 
χοώμ απϊ ςη λήφη ςηπ ειδξπξίηρηπ. Ζ αίςηρη παοξυήπ σπηοεριόμ θα γίμεςαι ςηλετχμικά, 
με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ ή με fax.  
2) Ζ απξκαςάρςαρη ςηπ βλάβηπ θα ποέπει μα επιςσγυάμεςαι ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ 24 χοόμ 
απϊ ςημ ειδξπξίηρη (Δεσςέοα έχπ Οαοαρκεσή πλημ αογιόμ και όοεπ απϊ ςιπ 8.00 π.μ. έχπ 
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ςιπ 14.00) ρςξμ ςϊπξ λειςξσογίαπ ςχμ μηυαμημάςχμ. Δμςϊπ ςοιώμ (3) εογάριμχμ ημεοώμ ςξ 
αογϊςεοξ, θα απξκαθίρςαμςαι βλάβεπ για ςιπ ξπξίεπ η καθσρςέοηρη ξτείλεςαι ρε ποξμήθεια 
αμςαλλακςικόμ ςα ξπξία δεμ σπάουξσμ ρςημ απξθήκη ςηπ έδοαπ ςηπ εςαιοίαπ. Ιαθσρςέοηρη 
εκςελέρεχπ επιρκεσήπ βλαβόμ με σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ, πλέξμ ςχμ ςοιόμ ημεοόμ απϊ 
ςημ ειδξπξίηρη ςηπ, ρσμεπάγεςαι ςημ καςάπςχρη ρε βάοξπ ασςξϋ, ςηπ καςά πεοίπςχρη 
πξιμικήπ οήςοαπ βάρει ςξσ άοθοξσ 218 ςξσ Μ.4412/2016. 

 

Ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ παοάδξρηπ ςχμ ειδόμ μπξοεί μα παοαςείμεςαι, ποιμ απϊ ςη λήνη ςξσ αουικξϋ 
ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ παοάδξρηπ, σπϊ ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 206 ςξσ μ. 4412/2016. Ρςημ 
πεοίπςχρη πξσ ςξ αίςημα σπξβάλλεςαι απϊ ςξμ αμάδξυξ και η παοάςαρη υξοηγείςαι υχοίπ μα 
ρσμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ ή άλλξι ιδιαιςέοχπ ρξβαοξί λϊγξι πξσ καθιρςξϋμ αμςικειμεμικόπ 
αδϋμαςη ςημ εμποϊθερμη παοάδξρη ςχμ ρσμβαςικόμ ειδόμ επιβάλλξμςαι ξι κσοόρειπ ςξσ άοθοξσ 
207 ςξσ μ. 4412/2016. 

Λε αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ϋρςεοα απϊ ειρήγηρη ςηπ σπηοερίαπ πξσ 
διξικεί ςη ρϋμβαρη, η ρσμξλική διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ σπηοεριόμ μπξοεί μα παοαςείμεςαι μέυοι ςξ 
50% ασςήπ, ϋρςεοα απϊ ρυεςικϊ αίςημα ςξσ αμαδϊυξσ πξσ σπξβάλλεςαι ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ 
διάοκειάπ ςηπ, ρε αμςικειμεμικά δικαιξλξγημέμεπ πεοιπςόρειπ πξσ δεμ ξτείλξμςαι ρε σπαιςιϊςηςα 
ςξσ αμαδϊυξσ. 

Δάμ λήνει ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ παοάδξρηπ-παοξυήπ σπηοεριόμ, υχοίπ μα σπξβληθεί εγκαίοχπ 
αίςημα παοάςαρηπ ή, εάμ λήνει ξ παοαςαθείπ, καςά ςα αμχςέοχ, υοϊμξπ, υχοίπ μα παοαδξθεί ςξ 
σλικϊ ή παοαρυεθξϋμ ξι σπηοερίεπ, ξ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ. 

 

6.1.2. Ποξμήθεια ειδώμ/εκςέλερη εογαριώμ 

α αμςαλλακςικά και ξι σπηοερίεπ θα είμαι αοίρςηπ πξιϊςηςαπ ρϋμτχμα και με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ 
καςαςεθείραπ ποξρτξοάπ ςξσ Αμαδϊυξσ  

Ρε πεοίπςχρη ρσμςήοηρηπ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα κάμει πλήοη έλεγυξ 
ςξσ μηυαμήμαςξπ. Ρε κάθε πεοίπςχρη ασςϊπ θα ατξοά καθαοιρμϊ ξπςικόμ, καθαοιρμϊ απϊ 
ςϊμεο και καθαοιρμϊ ϊλχμ ςχμ μξμάδχμ (ςϋμπαμξ και τξϋομξπ αμ υοειάζεςαι), καθαοιρμϊπ ρε 
ϊλα ςα οξδάκια ςχμ καρεςόμ ςξσ ςοξτξδϊςη και καθαοιρμϊ ςηπ μξμάδαπ ςξσ laser αμ 
υοειάζεςαι. Για ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξαματεοθειρόμ σπηοεριόμ καθξοίζεςαι μέγιρςη υοέχρη αμά 
μηυάμημα μία εογαςξόοα, ήςξι  40€ υχοίπ ΤΟΑ. 
Ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι μα εμημεοόμει ςημ αομϊδια Δ/μρη για ςσυϊμ βλάβεπ, πξσ 
θα ποξκϋφξσμ, και ξι ξπξίεπ δεμ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ αμχςέοχ εογαρίεπ ρσμςήοηρηπ και 
ρςιπ ρσμήθειπ εογαρίεπ πξσ καθξοίζξμςαι ρςξ Οαοάοςημα Θ ςηπ παοξϋραπ και υοεόμξμςαι 
επιπλέξμ. Ξι εμ λϊγχ επιπλέξμ εογαρίεπ θα ςσγυάμξσμ εγκοίρεχπ, ϊπχπ, επίρηπ, και η 
ποξμήθεια ςχμ σλικόμ και εναοςημάςχμ πξσ υοήζξσμ αμςικαςάρςαρηπ, η ςελεσςαία θα γίμεςαι 
με ςιμή πξσ θα ρσμτχμείςαι ςη ρςιγμή πξσ θα ποξκϋπςει ςξ ποϊβλημα. Ζ Αμαθέςξσρα Αουή 
διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ζηςήρει ςεκμηοίχρη ςηπ κξρςξλϊγηρηπ α) ςχμ εογαριόμ  χπ ποξπ ςξμ 
ποξρδιξοιρμϊ ςχμ απαιςξϋμεμχμ χοόμ εογαρίαπ (ρςαθεοϊ κϊρςξπ 40€ υχοίπ ΤΟΑ/εογαςξόοα) 
και β) ςχμ αμςαλλακςικόμ/σλικόμ ασςόμ, για ςα ξπξία σπξυοεχςικά εταομϊζεςαι η 
ποξρτεοθείρα απϊ ςξμ Αμάδξυξ έκπςχρη. 

 



ΑΔΑ: ΩΞ36ΟΡ1Υ-ΠΚΞ



 Διακ. 09/2020 ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ, προμήθειασ ανταλλακτικών-αναλωςίμων και παροχήσ υπηρεςιών επιςκευήσ-ςυντήρηςησ φωτοτυπικών μηχανημάτων, για τισ υπηρεςίεσ τησ Α.Δ.Μ.Θ. ,έτουσ  2021 
 

ελίδα 45 από 83 

 

 

6.2  Παοαλαβή ειδώμ - Φοόμξπ και ςοόπξπ παοαλαβήπ ειδώμ 

6.2.1. 

H παοαλαβή ςχμ ειδόμ και σπηοεριόμ γίμεςαι απϊ επιςοξπέπ, ποχςξβάθμιεπ ή και δεσςεοξβάθμιεπ 
ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςα άοθοα 208 και 219 ςξσ Μ.4412/16, πξσ ρσγκοξςξϋμςαι ρϋμτχμα με 
ςημ παο. 11 εδ. β ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ ίδιξσ μϊμξσ. Για ςημ παοαλαβή διεμεογείςαι πξρξςικϊπ και 
πξιξςικϊπ έλεγυξπ και ετϊρξμ ςξ επιθσμεί μπξοεί μα παοαρςεί και ξ αμάδξυξπ. Ξ πξιξςικϊπ έλεγυξπ 
γίμεςαι με ποακςική δξκιμαρία.  

Ζ επιςοξπή παοαλαβήπ, μεςά ςξσπ ποξβλεπϊμεμξσπ ελέγυξσπ ρσμςάρρει ποχςϊκξλλα παοαλαβήπ 
ςξσ σλικξϋ ρϋμτχμα με ςημ παο.3 ςξσ άοθοξσ 208 ςξσ μ. 4412/16. 

α ποχςϊκξλλα πξσ ρσμςάρρξμςαι απϊ ςιπ επιςοξπέπ (ποχςξβάθμιεπ – δεσςεοξβάθμιεπ) 
κξιμξπξιξϋμςαι σπξυοεχςικά και ρςξσπ αμαδϊυξσπ. 

Δίδη πξσ απξοοίτθηκαμ ή κοίθηκαμ παοαληπςέα με έκπςχρη επί ςηπ ρσμβαςικήπ ςιμήπ, με βάρη 
ςξσπ ελέγυξσπ πξσ ποαγμαςξπξίηρε η ποχςξβάθμια επιςοξπή παοαλαβήπ, μπξοξϋμ μα 
παοαπέμπξμςαι για επαμενέςαρη ρε δεσςεοξβάθμια επιςοξπή παοαλαβήπ ϋρςεοα απϊ αίςημα ςξσ 
αμαδϊυξσ ή ασςεπάγγελςα ρϋμτχμα με ςημ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 208 ςξσ μ.4412/16. α ένξδα 
βαοϋμξσμ ρε κάθε πεοίπςχρη ςξμ αμάδξυξ. 

Ζ Δπιςοξπή παοαλαβήπ μπξοεί μα ειρηγείςαι ρςξμ Ρσμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. ςημ επιβξλή κσοόσεχμ 
ρςξμ Αμάδξυξ, ρε πεοίπςχρη ρσμπεοιτξοάς ςξσ αμςίθεςηπ ποξπ ςα αματεοϊμεμα ρςημ ρσ́μβαρη.  

Ζ χπ άμχ Δπιςοξπή μπξοεί μα απεσθϋμεςαι και εγγοάτχπ ποξπ ςξμ Αμάδξυξ, δίμξμςαπ 
ρσγκεκοιμέμεπ ξδηγίεπ και καςεσθϋμρειπ. 

Ξ Αμάδξυξπ έυει σπξυοέχρη μα λαμβάμει σπϊφη ςξσ ςσυϊμ παοαςηοήρειπ ςηπ Δπιςοξπήπ επί ςηπ 
ποξμήθειαπ. Ιάθε ελάςςχμα ή παοάλειφη πξσ γμχρςξπξιείςαι εγγοάτχπ ρςξμ Αμάδξυξ ποέπει μα 
επαμξοθόμεςαι απϊ ασςϊμ, μέρα ρε εϋλξγη ποξθερμία και μέυοι ςη λήνη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

6.2.2. Ζ παοαλαβή ςχμ ειδόμ και η έκδξρη ςχμ ρυεςικόμ ποχςξκϊλλχμ παοαλαβήπ θα 
ποαγμαςξπξιείςαι ςξ πξλϋ εμςϊπ πέμςε εογάριμχμ ημεοόμ απϊ ςημ παοάδξρή ςξσπ. 

Αμ η παοαλαβή ςχμ ειδόμ και η ρϋμςανη ςξσ ρυεςικξϋ ποχςξκϊλλξσ δεμ ποαγμαςξπξιηθεί απϊ ςημ 
επιςοξπή παοαλαβήπ μέρα ρςξμ ξοιζϊμεμξ απϊ ςη ρϋμβαρη υοϊμξ, θεχοείςαι ϊςι η παοαλαβή 
ρσμςελέρθηκε ασςξδίκαια, με κάθε επιτϋλανη ςχμ δικαιχμάςχμ ςξσ Δημξρίξσ και εκδίδεςαι ποξπ 
ςξϋςξ ρυεςική απϊταρη ςξσ αομξδίξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, με βάρη μϊμξ ςξ θεχοημέμξ απϊ 
ςημ σπηοερία πξσ παοαλαμβάμει ςα είδη απξδεικςικϊ ποξρκϊμιρηπ ςξϋςχμ.  

Αμενάοςηςα απϊ ςημ, καςά ςα αμχςέοχ, ασςξδίκαιη παοαλαβή και ςημ πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ, 
ποαγμαςξπξιξϋμςαι ξι ποξβλεπϊμεμξι απϊ ςημ ρϋμβαρη έλεγυξι απϊ επιςοξπή πξσ ρσγκοξςείςαι με 
απϊταρη ςξσ αομξδίξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, ρςημ ξπξία δεμ μπξοεί μα ρσμμεςέυξσμ ξ 
ποϊεδοξπ και ςα μέλη ςηπ επιςοξπήπ πξσ δεμ ποαγμαςξπξίηρε ςημ παοαλαβή ρςξμ ποξβλεπϊμεμξ 
απϊ ςημ ρϋμβαρη υοϊμξ. Ζ παοαπάμχ επιςοξπή παοαλαβήπ ποξβαίμει ρε ϊλεπ ςιπ διαδικαρίεπ 
παοαλαβήπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ χπ άμχ παοάγοατξ 1 και ςξ άοθοξ 208 ςξσ μ. 4412/2016 
και ρσμςάρρει ςα ρυεςικά ποχςϊκξλλα. Ζ εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ δεμ επιρςοέτεςαι 
ποιμ απϊ ςημ ξλξκλήοχρη ϊλχμ ςχμ ποξβλεπξμέμχμ απϊ ςη ρϋμβαρη ελέγυχμ και ςη ρϋμςανη ςχμ 
ρυεςικόμ ποχςξκϊλλχμ. 
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6.3  Απόοοιφη ρσμβαςικώμ ειδώμ – Αμςικαςάρςαρη 

 

6.3.1. Ρε πεοίπςχρη ξοιρςικήπ απϊοοιφηπ ξλϊκληοηπ ή μέοξσπ ςηπ ρσμβαςικήπ πξρϊςηςαπ ςχμ 
ειδόμ, με απϊταρη ςξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ, 
μπξοεί μα εγκοίμεςαι αμςικαςάρςαρή ςηπ με άλλη, πξσ μα είμαι ρϋμτχμη με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ, μέρα ρε ςακςή ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι απϊ ςημ απϊταρη ασςή. 

6.3.2. Αμ η αμςικαςάρςαρη γίμεςαι μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ, η ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι 
για ςημ αμςικαςάρςαρη δεμ μπξοεί μα είμαι μεγαλϋςεοη ςξσ 1/2 ςξσ ρσμξλικξϋ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ, 
ξ δε αμάδξυξπ θεχοείςαι χπ εκποϊθερμξπ και σπϊκειςαι ρε κσοόρειπ λϊγχ εκποϊθερμηπ 
παοάδξρηπ. Αμ ξ αμάδξυξπ δεμ αμςικαςαρςήρει ςα είδη πξσ απξοοίτθηκαμ μέρα ρςημ ποξθερμία 
πξσ ςξσ ςάυθηκε και ετϊρξμ έυει λήνει ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ, κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ και σπϊκειςαι 
ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ κσοόρειπ. 

6.3.3. Ζ επιρςοξτή ςχμ ειδόμ πξσ απξοοίτθηκαμ γίμεςαι ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςιπ παο. 
2 και 3  ςξσ άοθοξσ 213 ςξσ μ. 4412/2016  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αμαλσςική Πεοιγοατή Υσρικξύ και Οικξμξμικξύ Αμςικειμέμξσ ςηπ ύμβαρηπ 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Οι παοακάςχ ςύπξι ςχμ τχςξςσπικώμ είμαι εμδεικςικξί και όυι πεοιξοιρςικξί επειδή ξι σπηοερίεπ 
καςά ςημ διάοκεια ςξσ έςξσπ ποξμηθεύξμςαι μέα μηυαμήμαςα και σπάουξσμ μηυαμήμαςα ςα ξπξία 
απξρύοξμςαι λόγχ παλαιόςηςξπ. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΩΝ-ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΝΑ ΣΜΗΜΑ 
 

Α/Α ΣΊΜΗΜΑ   ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ ΠΟΛΗ ΣΤΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

1 ΔΡΑΜΑ 

1 1907-9990300000 ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ NASHUATEC D435(AFICIO) 

2 1907-9990300000 ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ RICOH Aficio 2020D 

3 1907-9990300000 ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ CANON IR 5000 

4 1907-9990300000 ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ CANON IR 6000 

2 ΝΔΤΡΟΚ 

1 1907-9990200000 ΔΡΑΜΑ ΝΔΤΡΟΚ RICOH AFICIO 3030 

2 1907-9990200000 ΔΡΑΜΑ ΝΔΤΡΟΚ RICOH AFICIO MP161 

3 1907-9990200000 ΔΡΑΜΑ ΝΔΤΡΟΚ CANON 6312 

3 ΑΛΔΞΑΝ 

1 1907-9990300000 ΔΒΡΟ ΑΛΔΞΑΝ PANASONIC DP-8045 

2 1907-9990300000 ΔΒΡΟ ΑΛΔΞΑΝ RICOH Aficio mp 2000 

3 1907-9990300000 ΔΒΡΟ ΑΛΔΞΑΝ RICOH Infotec IS 2220D 

4 1907-9990300000 ΔΒΡΟ ΑΛΔΞΑΝ TOSHIBA e-studio 257 

5 1907-9990200000 ΔΒΡΟ ΑΛΔΞΑΝ PANASONIC DP 8020 E 

6 1907-9990200000 ΔΒΡΟ ΑΛΔΞΑΝ REX ROTARY MP 2000 

7 1907-9990200000 ΔΒΡΟ ΑΛΔΞΑΝ PANASONIC DP8020 

4 ΟΤΥΛΙ 1 1907-9990200000 ΔΒΡΟ ΟΤΥΛΙ 
KONICA MINOLTA DEVELOP 

ineo 223 

5 ΔΙΔΤΜΟΣ 
1 1907-9990200000 ΔΒΡΟ ΔΙΔΤΜΟΣ RICOH  Aficio MP 2500sp 

2 1907-9990200000 ΔΒΡΟ ΔΙΔΤΜΟΣ RICOH  Aficio MP 2500 

6 ΒΔΡΟΙΑ 

1 1907-9990300000 ΗΜΑΘΙΑ ΒΔΡΟΙΑ TOSHIBA STUDIO 257 

2 1907-9990300000 ΗΜΑΘΙΑ ΒΔΡΟΙΑ OLIVETTI d-COPIA 500MF 

3 1907-9990300000 ΗΜΑΘΙΑ ΒΔΡΟΙΑ RICOH 6002 

4 1907-9990300000 ΗΜΑΘΙΑ ΒΔΡΟΙΑ OLIVETTI d-COPIA 1600 

5 1907-9990200000 ΗΜΑΘΙΑ ΒΔΡΟΙΑ RICOH AFICO 2852SP 

6 1907-9990200000 ΗΜΑΘΙΑ ΒΔΡΟΙΑ RICOH AFFICIO 1027 

7 1907-9990200000 ΗΜΑΘΙΑ ΒΔΡΟΙΑ LEXMARK MX317 DN 

7 ΝΑΟΤΑ 1 1907-9990200000 ΗΜΑΘΙΑ ΝΑΟΤΑ SHARP AR-6020D 

8 ΧΕΡΟΧ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 1 1907-9990200000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ XEROX W.C. 255 
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ΦΔΡΟΦ 
2 1907-9990200000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

XEROX WC232 

3 1907-9990200000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑ 
XEROX WC 5222 

4 1907-9990200000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑ 
XEROX WC 5335 

5 1907-9990200000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
XEROX WC 238 

6 1907-9990200000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
XEROX WC 232 

9 RICOH 
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

RICOH 

1 1907-9990200000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΑΤΡΟ RICOH MP2501 SP 

2 1907-9990200000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΑ 
RICOH MP2000 

3 1907-9990300000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
RICOH MP4000B 

4 1907-9990300000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
RICOH MP3352SP 

5 1907-9990300000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
RICOH MP 2550B 

6 1907-9990300000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
RICOH MP2000 

7 1907-9990300000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
RICOH MP 2000 

10 ΛΟΙΠΑ 
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΛΟΙΠΑ 

1 1907-9990200000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ MINOLTA BIZHUB 163 

2 1907-9990200000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
MINOLTA BIZHUB 163 

3 1907-9990200000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
DEVELOP 1650 ID 

4 1907-9990200000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
CANON 2275 

5 1907-9990200000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
MINOLTA BIZHUB 211 

6 1907-9990200000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
SHARP ARM 620U 

7 1907-9990300000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
OLIVETTI DCOPIA 500MF 

8 1907-9990300000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
TOSHIBA STUDIO 257 

9 1907-9990300000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
OLIVETTI D-COPIA 400MF 

10 1907-9990300000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
OLIVETTI D-COPIA 500MF 

11 1907-9990300000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
OLIVETTI D-COPIA 1600 

11 ΕΚΣΤ-
ΠΩΣΕ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΔΚΣΤΠΩΣΔ 1 1907-9990300000 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΣΔ 

12 ΚΑΒΑΛΑ 

1 1907-9990300000 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ RICOH MP 4000 

2 1907-9990300000 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ 
DEVELOP/3550 Id    6STAR-

PRODIGITAL 

3 1907-9990300000 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ XEROX WORKCENTRE 255 

4 1907-9990100000 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ XEROX WORKCENTRE PRO 245 

5 1907-9990100000 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ RICOH AFICIO MP C 2050 

6 1907-9990100000 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ RICOH AFICIO MP 2000 

7 1907-9990100000 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ XEROX WORKCENTRE PRO 118 

8 1907-9990200000 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ 
TN-323 KONICA MIKOLTA 

bizhub 227 

9 1907-9990200000 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ RICOH AFFICIO MP2000 

10 1907-9990200000 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ TOSHIBA e-STUDIO 181 

13 ΘΑΟ 
1 1907-9990200000 ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΟ TOSHIBA - STUDIO 257 

2 1907-9990200000 ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΟ RICOH AFFICIO SP 5200s 
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14 ΚΙΛΚΙ 

1 1907-9990300000 ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ KYOCERA MITA KM-2530 

2 1907-9990300000 ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ 
KONICA MINOLTA BIZHUB C-

203 

3 1907-9990300000 ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ OLIVETTI D-Copia 16 

4 1907-9990300000 ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ RICOH AFICIO 2018D 

5 1907-9990300000 ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ TOSHIBA eStudio 257 

6 1907-9990300000 ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ XEROX WorkCenter 245 

7 1907-9990200000 ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ TOSHIBA E-STUDIO 166 

8 1907-9990200000 ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ TOSHIBA STUDIO 257 

15 ΓΟΤΜΕΝ 
1 1907-9990200000 ΚΙΛΚΙ ΓΟΤΜΔΝ RICOH AFICIO Mp 2851 

2 1907-9990200000 ΚΙΛΚΙ ΓΟΤΜΔΝ KONICA MINOLTA bizhub 163 

16 ΞΑΝΘΗ 

1 1907-9990300000 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ RICOH Aficio MP2000L 

2 1907-9990300000 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ OKI ES 4191 

3 1907-9990200000 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ KONICA MINOLTA  BIZHUB 163 

4 1907-9990200000 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ KONICA MINOLTA  BIZHUB 227 

5 1907-9990200000 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ SHARP 5316 

6 1907-9990200000 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ SHARP AR-M207 PCL5e 

17 ΣΑΤΡΟΤΠ 1 1907-9990200000 ΞΑΝΘΗ ΣΑΤΡΟΤΠ RICOH Aficio MP2000L 

18 ΔΔΔΑ 

1 1907-9990300000 ΠΔΛΛΑ ΔΔΔΑ LANIER LD235 

2 1907-9990200000 ΠΔΛΛΑ ΔΔΔΑ RICOH AFICIO MP 2510 

3 1907-9990200000 ΠΔΛΛΑ ΔΔΔΑ RICOH Afisio  MP C2051 

4 1907-9990200000 ΠΔΛΛΑ ΔΔΔΑ KONICA MINOLTA  bizhub 163 

19 ΑΡΙΔΑΙΑ 

1 1907-9990200000 ΠΔΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ CANON IR 2520 

2 1907-9990200000 ΠΔΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ CANON IR 2520 

3 1907-9990200000 ΠΔΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ CANON IR 2520 

4 1907-9990200000 ΠΔΛΛΑ ΑΡΙΔΑΙΑ XEROX WORKCENTRE PRO 45 

20 ΚΑΣΔΡΙΝΗ 

1 1907-9990300000 ΠΙΔΡΙΑ ΚΑΣΔΡΙΝΗ OLIVETTI d-copia 1600 

2 1907-9990300000 ΠΙΔΡΙΑ ΚΑΣΔΡΙΝΗ CANON IR 2018 

3 1907-9990300000 ΠΙΔΡΙΑ ΚΑΣΔΡΙΝΗ CANON IR 1018 

4 1907-9990300000 ΠΙΔΡΙΑ ΚΑΣΔΡΙΝΗ CANON IR 2018 

5 1907-9990200000 ΠΙΔΡΙΑ ΚΑΣΔΡΙΝΗ DEVELOP INEO 210 

6 1907-9990200000 ΠΙΔΡΙΑ ΚΑΣΔΡΙΝΗ DEVELOP INEO 210 

7 1907-9990200000 ΠΙΔΡΙΑ ΚΑΣΔΡΙΝΗ DEVELOP INEO 210 

8 1907-9990200000 ΠΙΔΡΙΑ ΚΑΣΔΡΙΝΗ DEVELOP 16G 

9 1907-9990200000 ΠΙΔΡΙΑ ΚΑΣΔΡΙΝΗ DEVELOP INEO 161 

10 1907-9990200000 ΠΙΔΡΙΑ ΚΑΣΔΡΙΝΗ DEVELOP INEO 161 

21 ΚΟΜΟΣHNH 

1 1907-9990300000 ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΣHNH XEROX WORKCENTER 5675 

2 1907-9990300000 ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΣHNH GESTETNER AFICIO MP C5000 

3 1907-9990300000 ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΣHNH REX-ROTARY 5000B AFICIO 

4 1907-9990100000 ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΣHNH PANASONIC DP-1520P 
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5 1907-9990100000 ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΣHNH KONICA MINOLTA BIZHUB 421 

6 1907-9990100000 ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΣHNH RICOH AFICIO MP C2000 

7 1907-9990200000 ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΣHNH KONICA MINOLTA bizhub 163 

8 1907-9990200000 ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΣHNH SHARP MX - M266N 

9 1907-9990200000 ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΣHNH SHARP MX - B200 

10 1907-9990200000 ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΣHNH KONICA MINOLTA 367 

11 1907-9990200000 ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΣHNH KONICA MINOLTA 283 

12 1907-9990200000 ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΣHNH KONICA MINOLTA 185 

13 1907-9990200000 ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΣHNH CONIKA MINOLTA 131 f 

14 1907-9990200000 ΡΟΔΟΠΗ ΚΟΜΟΣHNH KONICA MINOLTA BIZHUB 163 

22 ΔΡΡΩΝ 

1 1907-9990300000 ΔΡΡΩΝ ΔΡΡΩΝ KYOSERA KM - 5030 

2 1907-9990300000 ΔΡΡΩΝ ΔΡΡΩΝ ΚΤΟΔΡΑ ΜΙΣΑ ΚΜ-2030 

3 1907-9990300000 ΔΡΡΩΝ ΔΡΡΩΝ TOSHIBA STUDIO 257 

4 1907-9990300000 ΔΡΡΩΝ ΔΡΡΩΝ OLIVETTI d-Copia 16 

5 1907-9990300000 ΔΡΡΩΝ ΔΡΡΩΝ LEXMARK MX317 dn 

6 1907-9990300000 ΔΡΡΩΝ ΔΡΡΩΝ RICOH MP 3053 

7 1907-9990300000 ΔΡΡΩΝ ΔΡΡΩΝ OKI MB 451 

8 1907-9990100000 ΔΡΡΩΝ ΔΡΡΩΝ KYOCERA  KM - 3035 

9 1907-9990200000 ΔΡΡΩΝ ΔΡΡΩΝ Panasonic Workio DP-8016P 

10 1907-9990200000 ΔΡΡΩΝ ΔΡΡΩΝ RICOH AFICIO MP 2852 SP 

11 1907-9990200000 ΔΡΡΩΝ ΔΡΡΩΝ RICOH AFICIO 2027 

12 1907-9990200000 ΔΡΡΩΝ ΔΡΡΩΝ RICOH  AFICIO  3025 

23 ΝΙΓΡΙΣΑ 
1 1907-9990200000 ΔΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΣΑ OLIVETTI D-COPIA 300 

2 1907-9990200000 ΔΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΣΑ Konica Minolta BIZZHUB 163 

24 ΙΔΗΡΟΚ 
1 1907-9990200000 ΔΡΡΩΝ ΙΔΗΡΟΚ XEROX work centre 5016 

2 1907-9990200000 ΔΡΡΩΝ ΙΔΗΡΟΚ PANASONIC WORK 8016 

25 ΠΟΛΤΓΤΡ 

1 1907-9990300000 ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΤΓΤΡ TOSHIBA STUDIO 257 

2 1907-9990300000 ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΤΓΤΡ Canon IR 2025 

3 1907-9990300000 ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΤΓΤΡ OLIVETTI D- copia 1600 

4 1907-9990200000 ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΟΛΤΓΤΡ XEROX  WORKCENTRE 5845 

26 ΑΡΝΑΙΑ 
1 1907-9990200000 ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΡΝΑΙΑ ΦΔΡΟΦ   5225  106R01306 

2 1907-9990200000 ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΡΝΑΙΑ RICOH  AFICIO  1060 

27 
ΚΑΑΝΔΡ 

1 1907-9990200000 ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΑΝ TOSHIBA STUDIO 257 

  2 1907-9990200000 ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΑΝ PANASONIC DP 8061P 
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Ρςξμ παοακάςχ πίμακα πεοιλαμβάμξμςαι πέοαμ ςηπ εογαρίαπ ρσμςήοηρηπ ςξσ άοθοξσ 6.1.2. ςηπ 
παοξϋραπ, ξι ρσμήθειπ εογαρίεπ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι για ςημ επιρκεσή-ρσμςήοηρη τχςξςσπικόμ 
μηυαμημάςχμ (αλλαγή fuser, αλλαγή drum, αλλαγή maintenance kit καςά πεοίπςχρη) και ξι ςιμέπ 
ςχμ αμςαλλακςικόμ επί ςχμ ξπξίχμ παοέυεςαι η ποξρτεοϊμεμη έκπςχρη, πξσ θα εταομϊζεςαι 
ξμξίχπ και ρςα αμςαλλακςικά πξσ ςσυϊμ απαιςηθξϋμ για έκςακςεπ εογαρίεπ πξσ δεμ αματέοξμςαι 
ρςξμ πίμακα ασςϊ: 
 

ΠΙΝΑΚΑ 3 ΤΝΗΘΔΙ ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΔ ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΩΣΟΣΤΠΙΚΩΝ 
 

  

ΠΟΛΗ ΣΤΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

TIMH FUSER 

εσρώ τωρίς 
ΦΠΑ 

ΩΡΕ 
ΕΡΓΑΙΑ 

TIMH DRUM 

εσρώ τωρίς 
ΦΠΑ 

ΩΡΕ 
ΕΡΓΑΙΑ 

1 

ΔΡΑΜΑ NASHUATEC D435(AFICIO) 267 (kit) 1 440(unit) 1 

ΔΡΑΜΑ RICOH Aficio 2020D 136 (kit) 1 245(kit) 1 

ΔΡΑΜΑ CANON IR 5000 250 (kit) 1 890(kit) 1 

ΔΡΑΜΑ CANON IR 6000 250 (kit) 1 890(kit) 1 

2 

ΝΔΤΡΟΚ RICOH AFICIO 3030 136.00 (kit) 1 245 (kit) 1 

ΝΔΤΡΟΚ RICOH AFICIO MP161 160 (kit) 1 155(unit) 1 

ΝΔΤΡΟΚ CANON 6312   1 230 (kit) 1 

3 

ΑΛΔΞΑΝ PANASONIC DP-8045 95 € 1 165 € 1 

ΑΛΔΞΑΝ RICOH Aficio mp 2000 240 (unit) 1 340 (unit) 1 

ΑΛΔΞΑΝ RICOH Infotec IS 2220D 240 (unit) 1 340 (unit) 1 

ΑΛΔΞΑΝ TOSHIBA e-studio 257 160 (kit) 1 140 (kit) 1 

ΑΛΔΞΑΝ PANASONIC DP 8020 E 90 € 1 80 € 1 

ΑΛΔΞΑΝ REX ROTARY MP 2000 240 (unit) 1 340 (unit) 1 

ΑΛΔΞΑΝ PANASONIC DP8020 90 € 1 80 € 1 

4 ΟΤΥΛΙ KONICA MINOLTA DEVELOP ineo 223 70 € 1 80 € 1 

5 
ΔΙΔΤΜΟΣ RICOH  Aficio MP 2500sp 120 (kit) 1 230 (kit) 1 

ΔΙΔΤΜΟΣ RICOH  Aficio MP 2500 120 (kit) 1 230 (kit) 1 

6 

ΒΔΡΟΙΑ TOSHIBA STUDIO 257 160 (kit) 1 140 (kit) 1 

ΒΔΡΟΙΑ OLIVETTI d-COPIA 500MF maintenance kit   860  2 

ΒΔΡΟΙΑ RICOH 6002 410(kit) 1 195 1 

ΒΔΡΟΙΑ OLIVETTI d-COPIA 1600 100 (kit) 1 80.00 (kit) 1 

ΒΔΡΟΙΑ RICOH AFICO 2852SP 136 (kit) 1 245 (kit) 1 

ΒΔΡΟΙΑ RICOH AFFICIO 1027 200 (kit) 1 245 (unit) 1 

ΒΔΡΟΙΑ LEXMARK MX317 DN   1 45 (unit) 1 

7 ΝΑΟΤΑ SHARP AR-6020D 210 (kit) 1 90 (kit) 1 

8 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
XEROX W.C. 255 

420 (unit) 0 380 (unit) 0 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
XEROX WC232 

390 (unit) 0 360 (unit) 0 

ΛΑΓΚΑΔΑ 
XEROX WC 5222 

260 (unit) 0 220 (unit) 0 



ΑΔΑ: ΩΞ36ΟΡ1Υ-ΠΚΞ



 Διακ. 09/2020 ςυνοπτικόσ διαγωνιςμόσ, προμήθειασ ανταλλακτικών-αναλωςίμων και παροχήσ υπηρεςιών επιςκευήσ-ςυντήρηςησ φωτοτυπικών μηχανημάτων, για τισ υπηρεςίεσ τησ Α.Δ.Μ.Θ. ,έτουσ  2021 
 

ελίδα 52 από 83 

 

 

ΛΑΓΚΑΔΑ 
XEROX WC 5335 

410 (unit) 0 210 (unit) 0 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
XEROX WC 238 

350 (unit) 0 350 (unit) 0 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
XEROX WC 232 

390 (unit) 0 360 (unit) 0 

9 

ΣΑΤΡΟ 
RICOH MP2501 SP 

260 (kit) 1 200 (kit) 1 

ΛΑΓΚΑΔΑ 
RICOH MP2000 

240 (unit) 1 340 (unit) 1 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
RICOH MP4000B 

265 (kit) 1 420 (kit) 1 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
RICOH MP3352SP 

136 (kit) 1 245(unit) 1 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
RICOH MP 2550B 

185 (kit) 1 245 (unit) 1 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
RICOH MP2000 

240 (unit) 1 340 (unit) 1 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
RICOH MP 2000 

240 (unit) 1 340 (unit) 1 

10 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
MINOLTA BIZHUB 163 

250 (unit) 1 160 (kit) 1 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
MINOLTA BIZHUB 163 

250 (unit) 1 160 (kit) 1 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
DEVELOP 1650 ID 

70(kit) 1 90(kit) 1 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
CANON 2275 

200(kit) 1 185 (unit) 1 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
MINOLTA BIZHUB 211 

250 (kit) 1 130 (kit) 1 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
SHARP ARM 620U 

860 (kit) 1 400 (kit) 1 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
OLIVETTI DCOPIA 500MF 

maintenance kit   860  2 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
TOSHIBA STUDIO 257 

160 (kit) 1 140 (kit) 1 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
OLIVETTI D-COPIA 400MF 

maintenance kit     860  2 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
OLIVETTI D-COPIA 500MF 

maintenance kit    860  2 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 
OLIVETTI D-COPIA 1600 

100 (kit) 1 80 (kit) 1 

11 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΚΣΤΠΩΣΔ   

12 

ΚΑΒΑΛΑ RICOH MP 4000 265 (kit) 1 420 (kit) 1 

ΚΑΒΑΛΑ 
DEVELOP/3550 Id    6STAR-

PRODIGITAL 210(unit) 1 210 (unit) 1 

ΚΑΒΑΛΑ XEROX WORKCENTRE 255 420 (unit) 0 380 (unit) 0 

ΚΑΒΑΛΑ XEROX WORKCENTRE PRO 245 420 (unit) 0 380 (unit) 0 

ΚΑΒΑΛΑ RICOH AFICIO MP C 2050 310 (unit) 1 260x4 1 

ΚΑΒΑΛΑ RICOH AFICIO MP 2000 240 (unit) 1 340 (unit) 1 

ΚΑΒΑΛΑ XEROX WORKCENTRE PRO 118 290 (unit) 0 180 (unit) 0 

ΚΑΒΑΛΑ 
TN-323 KONICA MIKOLTA bizhub 

227 180 (unit) 1 140 (unit) 1 

ΚΑΒΑΛΑ RICOH AFFICIO MP2000 240 (unit) 1 340 (unit) 1 

ΚΑΒΑΛΑ TOSHIBA e-STUDIO 181 110(kit) 1 120(kit) 1 

ΚΑΒΑΛΑ PANASONIC WORKIO 8016 120 (kit) 1 120 (kit) 1 

13 
ΘΑΟ TOSHIBA - STUDIO 257 160 (kit) 1 140 (kit) 1 

ΘΑΟ RICOH AFFICIO SP 5200s 120 (kit) 1 230 (kit) 1 

14 
ΚΙΛΚΙ KYOCERA MITA KM-2530 maintenance kit    860  2 

ΚΙΛΚΙ KONICA MINOLTA BIZHUB C-203 300 (unit) 1 300x4 (unit) 1 
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ΚΙΛΚΙ OLIVETTI D-Copia 16 130 (kit) 1 80(kit) 1 

ΚΙΛΚΙ RICOH AFICIO 2018D 136 (kit) 1 245 (kit) 1 

ΚΙΛΚΙ TOSHIBA eStudio 257 160 (kit) 1 140 (kit) 1 

ΚΙΛΚΙ XEROX WorkCenter 245 420 (unit) 0 380 (unit) 0 

ΚΙΛΚΙ TOSHIBA E-STUDIO 166 200 (kit) 1 80 (kit) 1 

ΚΙΛΚΙ TOSHIBA STUDIO 257 160 (kit) 1 140 (kit) 1 

15 
ΓΟΤΜΔΝ RICOH AFICIO Mp 2851 136 (kit) 1 245 (kit) 1 

ΓΟΤΜΔΝ KONICA MINOLTA bizhub 163 250 (unit) 1 160(kit) 1 

16 

ΞΑΝΘΗ RICOH Aficio MP2000L 240 (unit) 1 340 (unit) 1 

ΞΑΝΘΗ OKI ES 4191     130 € 1 

ΞΑΝΘΗ KONICA MINOLTA  BIZHUB 163 250 (kit) 1 160(kit) 1 

ΞΑΝΘΗ KONICA MINOLTA  BIZHUB 227 180 (unit) 1 140 (unit) 1 

ΞΑΝΘΗ SHARP 5316 80 (kit) 1 40 (kit) 1 

ΞΑΝΘΗ SHARP AR-M207 PCL5e 80 (kit) 1 40 (kit) 1 

17 ΣΑΤΡΟΤΠ RICOH Aficio MP2000L 240 (unit) 1 340 (unit) 1 

18 

ΔΔΔΑ LANIER LD235 317 (kit) 1 500 (kit) 1 

ΔΔΔΑ RICOH AFICIO MP 2510 215 (kit) 1 195 (kit) 1 

ΔΔΔΑ RICOH Afisio  MP C2051 430 (unit) 1 220x4 (unit) 1 

ΔΔΔΑ KONICA MINOLTA  bizhub 163 250 (unit) 1 160(kit) 1 

19 

ΑΡΙΔΑΙΑ CANON IR 2520 180 (kit) 1 400 (unit) 1 

ΑΡΙΔΑΙΑ CANON IR 2520 180 (kit) 1 400 (unit) 1 

ΑΡΙΔΑΙΑ CANON IR 2520 180 (kit) 1 400 (unit) 1 

ΑΡΙΔΑΙΑ XEROX WORKCENTRE PRO 45 430(unit) 0 230 (unit) 0 

20 

ΚΑΣΔΡΙΝΗ OLIVETTI d-copia 1600 100 (kit) 1 80 (kit) 1 

ΚΑΣΔΡΙΝΗ CANON IR 2018 340(unit) 1 145 (unit) 1 

ΚΑΣΔΡΙΝΗ CANON IR 1018 240(unit) 1 90 (unit) 1 

ΚΑΣΔΡΙΝΗ CANON IR 2018 340(unit) 1 145 (unit) 1 

ΚΑΣΔΡΙΝΗ DEVELOP INEO 210 250 (unit) 1 130(kit) 1 

ΚΑΣΔΡΙΝΗ DEVELOP INEO 210 250 (unit) 1 130(kit) 1 

ΚΑΣΔΡΙΝΗ DEVELOP INEO 210 250 (unit) 1 130(kit) 1 

ΚΑΣΔΡΙΝΗ DEVELOP 16G     120 (unit) 1 

ΚΑΣΔΡΙΝΗ DEVELOP INEO 161 250 (unit) 1 130(kit) 1 

ΚΑΣΔΡΙΝΗ DEVELOP INEO 161 250 (unit) 1 130(kit) 1 

21 

ΚΟΜΟΣHNH XEROX WORKCENTER 5675 340 (unit) 0 310(unit) 0 

ΚΟΜΟΣHNH GESTETNER AFICIO MP C5000 260(kit) 1 

320 

black/410 

color (unit) 1 

ΚΟΜΟΣHNH REX-ROTARY 5000B AFICIO 260(kit) 1 290 (unit) 1 

ΚΟΜΟΣHNH PANASONIC DP-1520P 140 (kit) 1 150 (kit) 1 
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ΚΟΜΟΣHNH KONICA MINOLTA BIZHUB 421 300 (unit) 1 270 (unit) 1 

ΚΟΜΟΣHNH RICOH AFICIO MP C2000 420 (kit) 1 210x4 1 

ΚΟΜΟΣHNH KONICA MINOLTA bizhub 163 250 (unit) 1 160 (kit) 1 

ΚΟΜΟΣHNH SHARP MX - M266N 195 (kit) 1 140 (unit) 1 

ΚΟΜΟΣHNH KONICA MINOLTA 367 300 (unit) 1 270 (unit) 1 

ΚΟΜΟΣHNH KONICA MINOLTA 283 295 (unit) 1 270 (unit) 1 

ΚΟΜΟΣHNH KONICA MINOLTA 185 300 (unit) 1 270 (unit) 1 

ΚΟΜΟΣHNH SHARP MX - B200 110(kit) 1 90 (kit) 1 

ΚΟΜΟΣHNH CONIKA MINOLTA 131 f 190 (unit) 1 90 (kit) 1 

ΚΟΜΟΣHNH KONICA MINOLTA BIZHUB 163 250 (unit) 1 160 (kit) 1 

22 

ΔΡΡΩΝ KYOSERA KM - 5030     170 (kit) 1 

ΔΡΡΩΝ ΚΤΟΔΡΑ ΜΙΣΑ ΚΜ-2030     170 (kit) 1 

ΔΡΡΩΝ TOSHIBA STUDIO 257 160 (kit) 1 140 (kit) 1 

ΔΡΡΩΝ OLIVETTI d-Copia 16 130 (kit) 1 80(kit) 1 

ΔΡΡΩΝ LEXMARK MX317 dn     45(unit) 1 

ΔΡΡΩΝ RICOH MP 3053 140(kit) 1 245(kit) 1 

ΔΡΡΩΝ OKI MB 451     120(unit) 1 

ΔΡΡΩΝ KYOCERA  KM - 3035 maintenance kit    860 2 

ΔΡΡΩΝ Panasonic Workio DP-8016P 120 (kit) 1 120 (kit) 1 

ΔΡΡΩΝ RICOH AFICIO MP 2852 SP 136 (kit) 1 245 (kit) 1 

ΔΡΡΩΝ RICOH AFICIO 2027 200 (kit) 1 290 (unit) 1 

ΔΡΡΩΝ RICOH  AFICIO  3025 140(kit) 1 245(kit) 1 

23 
ΝΙΓΡΙΣΑ OLIVETTI D-COPIA 300         

ΝΙΓΡΙΣΑ Konica Minolta BIZZHUB 163 250 (unit) 1 160 (kit) 1 

24 
ΙΔΗΡΟΚ XEROX work centre 5016     280 (unit) 0 

ΙΔΗΡΟΚ PANASONIC WORK 8016 120 (kit) 1 120 (kit) 1 

25 

ΠΟΛΤΓΤΡ TOSHIBA STUDIO 257 160 (kit) 1 140 (kit) 1 

ΠΟΛΤΓΤΡ Canon IR 2025 160 (kit) 1 250 (unit) 1 

ΠΟΛΤΓΤΡ OLIVETTI D- copia 1600 100 (kit) 1 80(kit) 1 

ΠΟΛΤΓΤΡ XEROX  WORKCENTRE 5845 420 0 380 0 

ΠΟΛΤΓΤΡ KYOCERA KM-4035/5035 maintenance kit    930 2 

ΠΟΛΤΓΤΡ XEROX  WORKCENTRE 5845 410 (unit) 0 210 (unit) 0 

26 
ΑΡΝΑΙΑ ΦΔΡΟΦ   5225  106R01306     270 (unit) 0 

ΑΡΝΑΙΑ RICOH  AFICIO  1060 770 (kit) 1 440 (kit) 1 

27 
ΚΑΑΝ TOSHIBA STUDIO 257 160 (kit) 1 140 (kit) 1 

ΚΑΑΝ PANASONIC DP 8061P 140 (kit) 1 150 (kit) 1 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΣΔΤΔ 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

[άοθοξσ 79 παο. 4 μ. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικαρίεπ ρύμαφηπ δημόριαπ ρύμβαρηπ κάςχ ςχμ ξοίχμ ςχμ ξδηγιώμ 

 
Μέοξπ Ι: Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςημ αμαθέςξσρα αουή/αμαθέςξμςα τξοέα1  και ςη διαδικαρία 

αμάθερηπ 

 

Παοξυή πληοξτξοιώμ δημξρίεσρηπ ρε εθμικό επίπεδξ, με ςιπ ξπξίεπ είμαι δσμαςή η 
αδιαμτιρβήςηςη ςασςξπξίηρη ςηπ διαδικαρίαπ ρύμαφηπ δημόριαπ ρύμβαρηπ: 

Α: Ομξμαρία, διεύθσμρη και ρςξιυεία επικξιμχμίαπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ (αα) 

- Ξμξμαρία: [ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ]] 

- Ιχδικϊπ  Αμαθέςξσραπ Αουήπ / Αμαθέςξμςα Τξοέα ΙΖΛΔΖΡ : [50205] 

- αυσδοξμική διεϋθσμρη / Οϊλη / αυ. Ιχδικϊπ: [ΙΑΗΖΓΖΖ ΠΩΡΡΘΔΖ 11,ΗΔΡ/ΜΘΙΖ 
.Ι.54655] 

- Αομϊδιξπ για πληοξτξοίεπ: [ Ιιξσοκςρή Δστοξρϋμη,Δλέμη Αβοαμίδξσ, Δσγεμία Γαλαμξϋ] 

- ηλέτχμξ: [2313 309437,151] 

- Ζλ. ςαυσδοξμείξ: [tpdy@damt.gov.gr] 

- Διεϋθσμρη ρςξ Διαδίκςσξ : [www.damt.gov.gr] 

Β: Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςη διαδικαρία ρύμαφηπ ρύμβαρηπ 

- Αμξικςϊπ ρσμξπςικϊπ μειξδξςικϊπ διαγχμιρμϊπ, για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ-
αμαλχρίμχμ και παοξυήπ σπηοεριόμ επιρκεσήπ-ρσμςήοηρηπ τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ ςχμ 
σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η.  για ςξ έςξπ 2021 

- Ιχδικϊπ ρςξ ΙΖΛΔΖΡ: [] 

- Ζ ρϋμβαρη αματέοεςαι ρε έογα, ποξμήθειεπ, ή σπηοερίεπ : [Οοξμήθειεπ και σπηοερίεπ] 

- Δτϊρξμ στίρςαμςαι, έμδεινη ϋπαονηπ ρυεςικόμ ςμημάςχμ : [27] 

- Αοιθμϊπ αματξοάπ πξσ απξδίδεςαι ρςξμ τάκελξ απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή (εάμ σπάουει): 
[9/2020] 

ΞΚΔΡ ΞΘ ΣΟΞΚΞΘΟΔΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΡΔ ΙΑΗΔ ΔΜΞΖΑ ΞΣ ΔΣΔ ΗΑ ΟΠΔΟΔΘ ΜΑ ΡΣΛΟΚΖΠΩΗΞΣΜ 
ΑΟΞ ΞΜ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞ ΤΞΠΔΑ  
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Μέοξπ II: Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξμ ξικξμξμικό τξοέα 

Α: Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξμ ξικξμξμικό τξοέα 

Σςξιυεία αμαγμώοιρηπ: Απάμςηρη: 
Ολήοηπ Δπχμσμία: [   ] 

Αοιθμϊπ τξοξλξγικξϋ μηςοόξσ (ΑΤΛ): 

Δάμ δεμ σπάουει ΑΤΛ ρςη υόοα 
εγκαςάρςαρηπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, 
αματέοεςε άλλξμ εθμικϊ αοιθμϊ 
ςασςξπξίηρηπ, ετϊρξμ απαιςείςαι και 
σπάουει  

[   ] 

αυσδοξμική διεϋθσμρη: [……] 
Αομϊδιξπ ή αομϊδιξι2: 

ηλέτχμξ: 

Ζλ. ςαυσδοξμείξ: 

Διεϋθσμρη ρςξ Διαδίκςσξ (διεϋθσμρη 
δικςσακξϋ ςϊπξσ) (εάμ σπάουει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεμικέπ πληοξτξοίεπ: Απάμςηρη: 
Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι πξλϋ μικοή, 
μικοή ή μεραία επιυείοηρη3; 

 

Ιαςά πεοίπςχρη, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
είμαι εγγεγοαμμέμξπ ρε επίρημξ 
καςάλξγξ/Ληςοόξ εγκεκοιμέμχμ 
ξικξμξμικόμ τξοέχμ ή διαθέςει ιρξδϋμαμξ 
πιρςξπξιηςικϊ (π.υ. βάρει εθμικξϋ 
ρσρςήμαςξπ (ποξ)επιλξγήπ); 

[] Μαι [] Όυι [] Άμεσ αμςικειμέμξσ 
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Δάμ μαι: 

Απαμςήρςε ρςα σπϊλξιπα ςμήμαςα ςηπ 
παοξϋραπ εμϊςηςαπ, ρςημ εμϊςηςα Β και, 
ϊπξσ απαιςείςαι, ρςημ εμϊςηςα Γ ςξσ 
παοϊμςξπ μέοξσπ, ρσμπληοόρςε ςξ μέοξπ 
V καςά πεοίπςχρη, και ρε κάθε πεοίπςχρη 
ρσμπληοόρςε και σπξγοάφςε ςξ μέοξπ VI.  

α) Αματέοεςε ςημ ξμξμαρία ςξσ καςαλϊγξσ 
ή ςξσ πιρςξπξιηςικξϋ και ςξμ ρυεςικϊ 
αοιθμϊ εγγοατήπ ή πιρςξπξίηρηπ, καςά 
πεοίπςχρη: 

β) Δάμ ςξ πιρςξπξιηςικϊ εγγοατήπ ή η 
πιρςξπξίηρη διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, 
αματέοεςε: 

γ) Αματέοεςε ςα δικαιξλξγηςικά ρςα ξπξία 
βαρίζεςαι η εγγοατή ή η πιρςξπξίηρη και, 
καςά πεοίπςχρη, ςημ καςάςανη ρςξμ 
επίρημξ καςάλξγξ4: 

δ) Ζ εγγοατή ή η πιρςξπξίηρη καλϋπςει 
ϊλα ςα απαιςξϋμεμα κοιςήοια επιλξγήπ; 

Δάμ όυι: 

Δπιποξρθέςχπ, ρσμπληοώρςε ςιπ 
πληοξτξοίεπ πξσ λείπξσμ ρςξ μέοξπ IV, 
εμόςηςεπ Α, Β, Γ, ή Δ καςά 
πεοίπςχρηΜΟΝΟ ετόρξμ ασςό απαιςείςαι 
ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςα έγγοατα 
ςηπ ρύμβαρηπ: 

ε) Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα είμαι ρε θέρη 
μα ποξρκξμίρει βεβαίχρη πληοχμήπ 
ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ και 
τϊοχμ ή μα παοάρυει πληοξτξοίεπ πξσ θα 
δίμξσμ ςη δσμαςϊςηςα ρςημ αμαθέςξσρα 
αουή ή ρςξμ αμαθέςξμςα τξοέα μα ςη 
λάβει απεσθείαπ μέρχ ποϊρβαρηπ ρε 
εθμική βάρη δεδξμέμχμ ρε ξπξιξδήπξςε 
κοάςξπ μέλξπ ασςή διαςίθεςαι δχοεάμ; 

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε:  

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

β) (διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ):[……][……][……][……] 

 

γ) [……] 

 

 

δ) [] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Μαι [] Όυι 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ): 

[……][……][……][……] 

Τοόπξπ ρσμμεςξυήπ: Απάμςηρη: 
Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμμεςέυει ρςη 
διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ 
απϊ κξιμξϋ με άλλξσπ5; 

[] Μαι [] Όυι 

Δάμ μαι, μεοιμμήρςε για ςημ σπξβξλή υχοιρςξύ εμςύπξσ ΤΕΥΔ από ςξσπ άλλξσπ 
εμπλεκόμεμξσπ ξικξμξμικξύπ τξοείπ. 
Δάμ μαι: 

α) Αματέοεςε ςξμ οϊλξ ςξσ ξικξμξμικξϋ 

 

α) [……] 
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τξοέα ρςημ έμχρη ή κξιμξποανία   
(επικεταλήπ, σπεϋθσμξπ για ρσγκεκοιμέμα 
καθήκξμςα …): 

β) Οοξρδιξοίρςε ςξσπ άλλξσπ ξικξμξμικξϋπ 
τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ απϊ κξιμξϋ ρςη 
διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ: 

γ) Ιαςά πεοίπςχρη, επχμσμία ςηπ 
ρσμμεςέυξσραπ έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ. 

 

 

β) [……] 

 

 
γ) [……] 

Τμήμαςα Απάμςηρη: 
Ιαςά πεοίπςχρη, αματξοά ςξσ ςμήμαςξπ  
ή ςχμ ςμημάςχμ για ςα ξπξία ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ επιθσμεί μα σπξβάλει 
ποξρτξοά. 

[   ] 

 

Β: Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξσπ μόμιμξσπ εκποξρώπξσπ ςξσ ξικξμξμικξύ τξοέα 

Καςά πεοίπςχρη, αματέοεςε ςξ όμξμα και ςη διεύθσμρη ςξσ ποξρώπξσ ή ςχμ ποξρώπχμ 
πξσ είμαι αομόδια/ενξσριξδξςημέμα μα εκποξρχπξύμ ςξμ ξικξμξμικό τξοέα για ςξσπ 
ρκξπξύπ ςηπ παοξύραπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ δημόριαπ ρύμβαρηπ: 

Δκποξρώπηρη, εάμ σπάουει: Απάμςηρη: 
Ξμξμαςεπόμσμξ 

ρσμξδεσϊμεμξ απϊ ςημ ημεοξμημία και ςξμ 
ςϊπξ γέμμηρηπ ετϊρξμ απαιςείςαι: 

[……] 

[……] 

Ηέρη/Δμεογόμ σπϊ ςημ ιδιϊςηςα [……] 
αυσδοξμική διεϋθσμρη: [……] 
ηλέτχμξ: [……] 
Ζλ. ςαυσδοξμείξ: [……] 
Δάμ υοειάζεςαι, δόρςε λεπςξμεοή ρςξιυεία 
ρυεςικά με ςημ εκποξρόπηρη (ςιπ μξοτέπ 
ςηπ, ςημ έκςαρη, ςξμ ρκξπϊ …): 

 

[……] 

 

 

 

 

Δ: Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με σπεογξλάβξσπ ρςημ ικαμόςηςα ςχμ ξπξίχμ δεμ ρςηοίζεςαι ξ 
ξικξμξμικόπ τξοέαπ 

 

(Η παοξύρα εμόςηςα ρσμπληοώμεςαι μόμξμ ετόρξμ ξι ρυεςικέπ πληοξτξοίεπ απαιςξύμςαι οηςώπ 
από ςημ αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα τξοέα)  

Υπεογξλαβική 
αμάθερη : 

Απάμςηρη: 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
ποξςίθεςαι μα αμαθέρει 
ξπξιξδήπξςε μέοξπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ ρε ςοίςξσπ 
σπϊ μξοτή 

[]Μαι []Όυι 

 

Δάμ μαι παοαθέρςε καςάλξγξ ςχμ ποξςειμϊμεμχμ σπεογξλάβχμ 
και ςξ πξρξρςϊ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ θα αμαλάβξσμ:  
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Δάμ η αμαθέςξσρα αουή ή ξ αμαθέςχμ τξοέαπ ζηςξύμ οηςώπ ασςέπ ςιπ πληοξτξοίεπ (κας' 
εταομξγή ςξσ άοθοξσ 131 παο. 5 ή ετόρξμ ξ ποξρτέοχμ / σπξφήτιξπ ξικξμξμικόπ τξοέαπ  
ποξςίθεςαι μα αμαθέρει ρε ςοίςξσπ σπό μξοτή σπεογξλαβίαπ ςμήμα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ 
σπεοβαίμει ςξ πξρξρςό ςξσ 30% ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ ςηπ ρύμβαρηπ ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 131 
παο. 6 και 7, επιπλέξμ ςχμ πληοξτξοιώμ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παοξύρα εμόςηςα, 
παοακαλείρθε μα παοάρυεςε ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ απαιςξύμςαι ρύμτχμα με ςιπ εμόςηςεπ Α και Β 
ςξσ παοόμςξπ μέοξσπ και ρύμτχμα με ςξ μέοξπ ΙΙΙ για κάθε σπεογξλάβξ (ή καςηγξοία 
σπεογξλάβχμ).  

 

 

Μέοξπ III: Λόγξι απξκλειρμξύ 

Α: Λόγξι απξκλειρμξύ πξσ ρυεςίζξμςαι με πξιμικέπ καςαδίκεπ6 

Ρςξ άοθοξ 73 παο. 1 ξοίζξμςαι ξι ακϊλξσθξι λϊγξι απξκλειρμξϋ: 

 ρσμμεςξυή ρε εγκλημαςική ξογάμχρη7· 
 δχοξδξκία8,9· 

 απάςη10· 

 ςοξμξκοαςικά εγκλήμαςα ή εγκλήμαςα ρσμδεόμεμα με ςοξμξκοαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ11· 
 μξμιμξπξίηρη ερόδχμ από παοάμξμεπ δοαρςηοιόςηςεπ ή υοημαςξδόςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ12· 

 παιδική εογαρία και άλλεπ μξοτέπ εμπξοίαπ αμθοώπχμ13. 

Λόγξι πξσ ρυεςίζξμςαι με πξιμικέπ 
καςαδίκεπ: 

Απάμςηρη: 

Σπάουει αμεςάκληςη καςαδικαρςική 
απόταρη ειπ βάοξπ ςξσ ξικξμξμικξύ 
τξοέα ή ξπξιξσδήπξςε ποξρόπξσ14 ςξ 
ξπξίξ είμαι μέλξπ ςξσ διξικηςικξϋ, 
διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ςξσ ξογάμξσ ή 
έυει ενξσρία εκποξρόπηρηπ, λήφηπ 
απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊ για έμαμ 
απϊ ςξσπ λϊγξσπ πξσ παοαςίθεμςαι 
αμχςέοχ (ρημεία 1-6), ή καςαδικαρςική 
απϊταρη η ξπξία έυει εκδξθεί ποιμ απϊ 
πέμςε έςη καςά ςξ μέγιρςξ ή ρςημ ξπξία 
έυει ξοιρςεί απεσθείαπ πεοίξδξπ 
απξκλειρμξϋ πξσ ενακξλξσθεί μα ιρυϋει;  

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: (διαδικςσακή 
διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ έκδξρηπ, 
επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ): 

[……][……][……][……]15 

Δάμ μαι, αματέοεςε16: 

α) Ζμεοξμημία ςηπ καςαδικαρςικήπ 
απϊταρηπ ποξρδιξοίζξμςαπ πξιξ απϊ ςα 
ρημεία 1 έχπ 6 ατξοά και ςξμ λϊγξ ή ςξσπ 
λϊγξσπ ςηπ καςαδίκηπ, 

 

α) Ζμεοξμημία:[   ],  

ρημείξ-(-α): [   ],  

λϊγξπ(-ξι):[   ] 

σπεογξλαβίαπ; […] 
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β) Οοξρδιξοίρςε πξιξπ έυει καςαδικαρςεί [ 
]· 

γ) Δάμ ξοίζεςαι απεσθείαπ ρςημ 
καςαδικαρςική απόταρη: 

 

β) [……] 

γ) Διάοκεια ςηπ έςξσπ απξκλειρμξϋ [……] 
και ρυεςικϊ(-ά) ρημείξ(-α) [   ] 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: (διαδικςσακή 
διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ έκδξρηπ, 
επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ): 

[……][……][……][……]17 

Ρε πεοίπςχρη καςαδικαρςικήπ απϊταρηπ, 
ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει λάβει μέςοα 
πξσ μα απξδεικμϋξσμ ςημ ανιξπιρςία ςξσ 
παοά ςημ ϋπαονη ρυεςικξϋ λϊγξσ 
απξκλειρμξϋ («ασςξκάθαορη»)18; 

[] Μαι [] Όυι  

Δάμ μαι, πεοιγοάφςε ςα μέςοα πξσ 
λήτθηκαμ19: 

[……] 

 

Β: Κϊγξι πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ  

Πληοχμή τόοχμ ή ειρτξοώμ κξιμχμικήπ 
αρτάλιρηπ: 

Απάμςηρη:  

1) Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει εκπληοόρει 
ϊλεπ ςιπ σπξυοεώρειπ ςξσ όρξμ ατξοά ςημ 
πληοχμή τόοχμ ή ειρτξοώμ κξιμχμικήπ 
αρτάλιρηπ20, ρςημ Δλλάδα και ρςη υόοα 
ρςημ ξπξία είμαι ςσυϊμ εγκαςερςημέμξπ ; 

[] Μαι [] Όυι  

Δάμ ϊυι αματέοεςε:  

α) Υόοα ή κοάςξπ μέλξπ για ςξ ξπξίξ 
ποϊκειςαι: 

β) Οξιξ είμαι ςξ ρυεςικϊ πξρϊ; 

γ)Οχπ διαπιρςόθηκε η αθέςηρη ςχμ 
σπξυοεόρεχμ; 

1) Λέρχ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ απϊταρηπ; 

- Ζ εμ λϊγχ απϊταρη είμαι ςελερίδικη και 
δερμεσςική; 

- Αματέοαςε ςημ ημεοξμημία καςαδίκηπ ή 
έκδξρηπ απϊταρηπ 

-Ρε πεοίπςχρη καςαδικαρςικήπ απϊταρηπ, 
ετϊρξμ ξοίζεςαι απεσθείαπ ρε ασςήμ, ςη 
διάοκεια ςηπ έςξσπ απξκλειρμξϋ: 

2) Λε άλλα μέρα; Διεσκοιμήρςε: 

δ) Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει εκπληοόρει 

ΥΟΡΟΙ 

 

ΔΙΥΟΡΔ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΥΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Μαι [] Όυι  

-[] Μαι [] Όυι  

 

-[……]· 

 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Μαι [] Όυι  

-[] Μαι [] Όυι  

 

-[……]· 
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ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ είςε καςαβάλλξμςαπ 
ςξσπ τϊοξσπ ή ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ 
αρτάλιρηπ πξσ ξτείλει 
ρσμπεοιλαμβαμϊμεμχμ  καςά πεοίπςχρη, 
ςχμ δεδξσλεσμέμχμ ςϊκχμ ή ςχμ 
ποξρςίμχμ, είςε σπαγϊμεμξπ ρε δερμεσςικϊ 
διακαμξμιρμϊ για ςημ καςαβξλή ςξσπ ;21 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Μαι [] Όυι  

Δάμ μαι, μα 
αματεοθξϋμ 
λεπςξμεοείπ 
πληοξτξοίεπ 

[……] 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Μαι [] Όυι  

Δάμ μαι, μα 
αματεοθξϋμ 
λεπςξμεοείπ 
πληοξτξοίεπ 

[……] 
 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη όρξμ ατξοά ςημ 
καςαβξλή ςχμ τόοχμ ή ειρτξοώμ 
κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ):22 

[……][……][……] 
 

 

Γ: Λόγξι πξσ ρυεςίζξμςαι με ατεοεγγσόςηςα, ρύγκοξσρη ρσμτεοόμςχμ ή επαγγελμαςικό 
παοάπςχμα 

 

Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με πιθαμή 
ατεοεγγσόςηςα, ρύγκοξσρη 
ρσμτεοόμςχμ ή επαγγελμαςικό 
παοάπςχμα 

Απάμςηρη: 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει, εμ γμώρει ςξσ, 
αθεςήρει ςιπ σπξυοεώρειπ ςξσ ρςξσπ ςξμείπ 
ςξσ πεοιβαλλξμςικξύ, κξιμχμικξύ και 
εογαςικξύ δικαίξσ23; 

[] Μαι [] Όυι 
 

 

Δάμ μαι, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει λάβει 
μέςοα πξσ μα απξδεικμϋξσμ ςημ 
ανιξπιρςία ςξσ παοά ςημ ϋπαονη ασςξϋ 
ςξσ λϊγξσ απξκλειρμξϋ 
(«ασςξκάθαορη»); 

[] Μαι [] Όυι 

Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα μέςοα 
πξσ λήτθηκαμ: […….............] 

Βοίρκεςαι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρε 
ξπξιαδήπξςε απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ 
καςαρςάρειπ24 : 

α) πςόυεσρη, ή  

β) διαδικαρία ενσγίαμρηπ, ή 

γ) ειδική εκκαθάοιρη, ή 

δ) αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή 

[] Μαι [] Όυι 
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ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ, ή 

ε) έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία πςχυεσςικξϋ 
ρσμβιβαρμξϋ, ή  

ρς) αμαρςξλή επιυειοημαςικόμ 
δοαρςηοιξςήςχμ, ή  

ζ) ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη 
ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία 
ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ 

Δάμ μαι: 

Οαοαθέρςε λεπςξμεοή ρςξιυεία: 

Διεσκοιμίρςε ςξσπ λϊγξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ 
χρςϊρξ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, θα δϋμαςαι 
μα εκςελέρει ςη ρϋμβαρη, λαμβαμϊμεμηπ 
σπϊφη ςηπ εταομξρςέαπ εθμικήπ μξμξθερίαπ 
και ςχμ μέςοχμ ρυεςικά με ςη ρσμέυε 
ρσμέυιρη ςηπ επιυειοημαςικήπ ςξσ 
λειςξσογίαπ σπϊ ασςέπ ασςέπ ςιπ 
πεοιρςάρειπ25 

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ 
ςχμ εγγοάτχμ): [……][……][……] 

Έυει διαποάνει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
ρξβαοό επαγγελμαςικό παοάπςχμα26; 

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ 
πληοξτξοίεπ: 

[] Μαι [] Όυι 

 

[.......................] 

Δάμ μαι, έυει λάβει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
μέςοα ασςξκάθαορηπ;  

[] Μαι [] Όυι 

Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα μέςοα 
πξσ λήτθηκαμ:  

[..........……] 
Έυει ρσμάφει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
ρσμτχμίεπ με άλλξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ 
με ρκξπό ςη ρςοέβλχρη ςξσ 
αμςαγχμιρμξύ; 

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ 
πληοξτξοίεπ: 

 

 

 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

[…...........] 

Δάμ μαι, έυει λάβει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
μέςοα ασςξκάθαορηπ;  

 

[] Μαι [] Όυι 
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Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα μέςοα 
πξσ λήτθηκαμ: 

[……] 
Γμχοίζει ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ ςημ 
ύπαονη ςσυόμ ρύγκοξσρηπ 
ρσμτεοόμςχμ27, λϊγχ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ 
ρςη διαδικαρία αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ; 

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ 
πληοξτξοίεπ: 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

[.........…] 
Έυει παοάρυει ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ ή 
επιυείοηρη ρσμδεδεμέμη με ασςϊμ 
ρσμβξσλέπ ρςημ αμαθέςξσρα αουή ή ρςξμ 
αμαθέςξμςα τξοέα ή έυει με άλλξ ςοϊπξ 
αμαμειυθεί ρςημ ποξεςξιμαρία ςηπ 
διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ28; 
Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ 
πληοξτξοίεπ: 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 [...................…] 

Έυει επιδείνει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρξβαοή 
ή επαμαλαμβαμϊμεμη πλημμέλεια29 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;  

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ 
πληοξτξοίεπ: 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάμ μαι, έυει λάβει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
μέςοα ασςξκάθαορηπ;  

[] Μαι [] Όυι 

Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα μέςοα 
πξσ λήτθηκαμ: 

[……] 
Λπξοεί ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μα 
επιβεβαιόρει ϊςι: 

α) δεμ 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, 
β) δεμ έυει απξκοϋφει ςιπ πληοξτξοίεπ 
ασςέπ, 
γ) ήςαμ ρε θέρη μα σπξβάλλει υχοίπ 
καθσρςέοηρη ςα δικαιξλξγηςικά πξσ 

[] Μαι [] Όυι 
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απαιςξϋμςαι απϊ ςημ αμαθέςξσρα 
αουή/αμαθέςξμςα τξοέα  
δ) δεμ έυει επιυειοήρει μα επηοεάρει με 
αθέμιςξ ςοϊπξ ςη διαδικαρία λήφηπ 
απξτάρεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ ή ςξσ 
αμαθέςξμςα τξοέα, μα απξκςήρει 
εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυεςαι 
μα ςξσ απξτέοξσμ αθέμιςξ πλεξμέκςημα ρςη 
διαδικαρία αμάθερηπ ή μα παοάρυει εν 
αμελείαπ παοαπλαμηςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ 
εμδέυεςαι μα επηοεάρξσμ ξσριχδόπ ςιπ 
απξτάρειπ πξσ ατξοξϋμ ςξμ απξκλειρμϊ, 
ςημ επιλξγή ή ςημ αμάθερη;  

 

Μέοξπ IV: Κοιςήοια επιλξγήπ 

Όρξμ ατξοά ςα κοιςήοια επιλξγήπ (εμϊςηςα  ή εμϊςηςεπ Α έχπ Δ ςξσ παοϊμςξπ μέοξσπ), ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δηλόμει ϊςι:  

α: Γεμική έμδεινη για όλα ςα κοιςήοια επιλξγήπ 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα ρσμπληοώρει ασςό ςξ πεδίξ μόμξ ρςημ πεοίπςχρη πξσ η 
αμαθέςξσρα αουή ή ξ αμαθέςχμ τξοέαπ έυει δηλώρει ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ 
ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη, όςι ξ ξικξμξμικόπ 
τξοέαπ μπξοεί μα ρσμπληοώρει μόμξ ςημ Δμόςηςα a ςξσ Μέοξσπ ΙV υχοίπ μα σπξυοεξύςαι μα 
ρσμπληοώρει ξπξιαδήπξςε άλλη εμόςηςα ςξσ Μέοξσπ ΙV: 

Δκπλήοχρη όλχμ ςχμ απαιςξύμεμχμ 
κοιςηοίχμ επιλξγήπ 

Απάμςηρη 

Οληοξί ϊλα ςα απαιςξϋμεμα κοιςήοια 
επιλξγήπ; 

[] Μαι [] Όυι 

 

Α: Καςαλληλόςηςα 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα  παοάρυει πληοξτξοίεπ μόμξμ όςαμ ςα ρυεςικά κοιςήοια 
επιλξγήπ έυξσμ ποξρδιξοιρςεί από ςημ αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα τξοέα ρςη ρυεςική 
διακήοσνη ή ρςημ ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη.  

Καςαλληλόςηςα Απάμςηρη 

1) Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ είμαι 
εγγεγοαμμέμξπ ρςα ρυεςικά 
επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοώα πξσ 
ςηοξϋμςαι ρςημ Δλλάδα ή ρςξ κοάςξπ 
μέλξπ εγκαςάρςαρήπ30; ςξσ: 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

[…] 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ):  

[……][……][……] 
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2) Για ρσμβάρειπ σπηοεριώμ: 

Υοειάζεςαι ειδική έγκοιρη ή μα είμαι ξ 
ξικξμξμικόπ τξοέαπ μέλξπ ρσγκεκοιμέμξσ 
ξογαμιρμξϋ για μα έυει ςη δσμαςϊςηςα μα 
παοάρυει ςιπ ρυεςικέπ σπηοερίεπ ρςη υόοα 
εγκαςάρςαρήπ ςξσ 

 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

 

[] Μαι [] Όυι 

Δάμ μαι, διεσκοιμίρςε για πξια ποϊκειςαι 
και δηλόρςε αμ ςη διαθέςει ξ ξικξμξμικϊπ 
τξοέαπ:  

[ …] [] Μαι [] Όυι 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ): [……][……][……] 

 

 

 

Μέοξπ VI: Σελικέπ δηλώρειπ 

Ο κάςχθι σπξγεγοαμμέμξπ, δηλώμχ επιρήμχπ όςι ςα ρςξιυεία πξσ έυχ αματέοει ρύμτχμα με ςα 
μέοη Ι – IV αμχςέοχ είμαι ακοιβή και ξοθά και όςι έυχ πλήοη επίγμχρη ςχμ ρσμεπειώμ ρε 
πεοίπςχρη ρξβαοώμ φεσδώμ δηλώρεχμ. 

Ο κάςχθι σπξγεγοαμμέμξπ, δηλώμχ επιρήμχπ όςι είμαι ρε θέρη, καςόπιμ αιςήμαςξπ και υχοίπ 
καθσρςέοηρη, μα ποξρκξμίρχ ςα πιρςξπξιηςικά και ςιπ λξιπέπ μξοτέπ απξδεικςικώμ εγγοάτχμ πξσ 
αματέοξμςαι31, εκςόπ εάμ : 

α) η αμαθέςξσρα αουή ή ξ αμαθέςχμ τξοέαπ έυει ςη δσμαςόςηςα μα λάβει ςα ρυεςικά δικαιξλξγηςικά 
απεσθείαπ με ποόρβαρη ρε εθμική βάρη δεδξμέμχμ ρε ξπξιξδήπξςε κοάςξπ μέλξπ ασςή διαςίθεςαι 
δχοεάμ32. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάςχθι σπξγεγοαμμέμξπ δίδχ επιρήμχπ ςη ρσγκαςάθερή μξσ ρς... [ποξρδιξοιρμόπ ςηπ 
αμαθέςξσραπ αουήπ ή ςξσ αμαθέςξμςα τξοέα, όπχπ καθξοίζεςαι ρςξ μέοξπ Ι, εμόςηςα Α], 
ποξκειμέμξσ μα απξκςήρει ποόρβαρη ρε δικαιξλξγηςικά ςχμ πληοξτξοιώμ ςιπ ξπξίεπ έυχ σπξβάλλει 
ρς... [μα ποξρδιξοιρςεί ςξ αμςίρςξιυξ μέοξπ/εμόςηςα/ρημείξ] ςξσ παοόμςξπ Τσπξπξιημέμξσ Εμςύπξσ 
Υπεύθσμηπ Δήλχρηπ για ςξσπ ρκξπξύπ ς... [ποξρδιξοιρμϊπ ςηπ διαδικαρίαπ ποξμήθειαπ: (ρσμξπςική 
πεοιγοατή, παοαπξμπή ρςη δημξρίεσρη ρςξμ εθμικϊ ςϋπξ, έμςσπξ και ηλεκςοξμικϊ, αοιθμϊπ 
αματξοάπ)]. 

Ημεοξμημία, ςόπξπ και, όπξσ ζηςείςαι ή είμαι απαοαίςηςξ, σπξγοατή(-έπ): [……]  

                                                           

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 
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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 εργαςιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρώκαι/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρώ. 

4 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 
5 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 
6 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.  
7 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). 
8 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 
9 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), «Κφρωςη και εφαρμογή τησ Σφμβαςησ ποινικοφ δικαίου για τη διαφθορά 
και του Πρόςθετου ς΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε προςθήκη καθόςον ςτο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται η 
κείμενη νομοθεςία). 
10 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) "Κφρωςη τησ 
Σφµβαςησ ςχετικά µε την προςταςία των οικονοµικών ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των ςυναφών µε 
αυτήν Πρωτοκόλλων. 
11 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. 
12 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”. 
13 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.". 
14 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 ) 

15 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
16 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
17 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
18 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 
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που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
19 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
20 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).  
21 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  
22 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
23 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
24 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ 
(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
25 Άρκρο 73 παρ. 5. 
26 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ 
πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
27 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

28 Πρβλ άρκρο 48. 
29 Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 
ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
30 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 
οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 
31 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

32 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακή 
διεφθυνςη, αρχή ή φορζα ζκδοςησ, επακριβή ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τη δυνατότητα ςτην 
αναθζτουςα αρχή ή ςτον αναθζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται 
από τη ςχετική ςυγκατάθεςη για την εν λόγω πρόςβαςη. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III – Τπόδειγμα Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ 

Ποξπ: 

 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ,ΔΙΑΦΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ 

ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΟΦΗΜΑΣΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  

Ρϋμτχμα με ςη αο. 09/2020  Διακήοσνη διεμέογειαπ  αμξικςξϋ μειξδξςικξϋ ρσμξπςικξϋ διαγχμιρμξϋ 

ποξμήθειαπ αμςαλλακςικόμ-αμαλχρίμχμ και παοξυήπ σπηοεριόμ επιρκεσήπ-ρσμςήοηρηπ τχςξςσπι-

κόμ μηυαμημάςχμ ςχμ σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η.  για ςξ έςξπ 2021 

Ποξρτέοχ ςξ παοακάςχ πξρξρςό έκπςχρηπ για ςξ ρύμξλξ ςχμ τχςξςσπικώμ μηυαμημάςχμ για 

ςξ ςμήμα ......................................: 

 

 
ΣΜΗΜΑ  (ΠΟΛΗ)............ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ( μόμξ για ΠΔ ΘΔΝΙΚΗ). 

Πξρξρςό έκπςχρηπ επί ςηπ  ςιμήπ 
ςχμ αμςαλλακςικώμ ςξσ Πίμακα 3 

ςξσ παοαοςήμαςξπ I 
εταομξζόμεμξ και ρςημ 

πεοίπςχρη ςχμ λξιπώμ αμαγκώμ 
επιρκεσήπ πξσ ςσυόμ θα 

ποξκύφξσμ καςά ςξ διάρςημα 
παοξυήπ σπηοεριώμ 

(Ολξγοάτχπ) (Αοιθμηςικώπ) 

Αμςαλλακςικά-αμαλώριμα   

Δογαρίεπ ρσμςήοηρηπ και 
επιρκεσήπ 

ςαθεοό κόρςξπ 40€ υχοίπ 
ΥΠΑ/εογαςξώοα 

 

Δηλόμχ ϊςι απξδέυξμαι πλήοχπ και αμεπιτϋλακςα ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Διακήοσνηπ. 

Ζ παοξϋρα ξικξμξμική ποξρτξοά ιρυϋει μέυοι και εκαςϊμ είκξρι (120) ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ 
διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

 

………..(Τόπξπ)…….(Ημεοξμημία)  

 

Ξ ποξρτέοχμ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – Τπόδειγμα Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ 

ΣΔΤΦΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤΑΡ.  09/2020 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΦΗ: ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 

 

ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

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 xx/ πξσ ατξοά ρςξ διαγχμιρμϊ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, με καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ ςημ ΥΥ/ΥΥ/20 με αμςικείμεμξ ςημ 

«Αμάδεινη Αμαδϊυξσ για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ-αμαλχρίμχμ και παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ-

επιρκεσόμ τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. για ςξ έςξπ 2021 ρϋμτχμα με ςημ αο. 

09/20 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. 
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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. 

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. 

Η παοξύρα ιρυύει μέυοι  ………/……/………. 

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, 

 

  ……………………. 

              (Ενξσριξδξςημέμη σπξγοατή) 

 

(Ξμξμαςεπόμσμξ & σπξγοατή εκποξρόπξσ οαπέζηπ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  V– υέδιξ ύμβαρηπ για ςημ διακήοσνη 09/2020 

 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΙΑΦΔΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΚΩΝ 
ΟΦΗΜΑΣΩΝ 

 

 

ΤΜΒΑΗ ΑΡ. υυ / 2021 
 
Ποξμήθειαπ αμςαλλακςικώμ-αμαλχρίμχμ, παοξυήπ σπηοεριώμ επιρκεσήπ-ρσμςήοηρηπ 
τχςξςσπικώμ μηυαμημάςχμ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Τπηοεριώμ ςηπ Α.Δ.Μ.-Θ.  έςξσπ 2021 

 
 
Ρςη Ηερραλξμίκη, ρήμεοα ....................., ςξσ μημϊπ…………………., ςξσ έςξσπ 2020, ημέοα 
..................., ρςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, Ιαθ. Πχρίδη 11, .Ι. 54655 
Ηερραλξμίκη, ξι παοακάςχ ρσμβαλλϊμεμξι 
 

Ατεμόπ 
 

η Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ, (ετενη ́π «Α.Δ.Λ.-Η.»), πξσ εδοεϋει ρςη 
Ηερραλξμίκη, Ιαθ. Πχρίδη 11, .Ι. 54 655 ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ, με Α.Τ.Λ. 997612629 & Δ.Ξ.Σ. Ε’ 
Ηερραλξμίκηπ, και ρσμβάλλεςαι ρςημ παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμξ απϊ ςξμ Ρσμςξμιρςή ασςήπ, 
Δο. Θχάμμη Ι. Ράββα, πξσ ρςξ ενήπ υάοιμ ρσμςξμίαπ θα καλείςαι «Αμαθέςξσρα Αουή» 

 
και ατεςέοξσ 

 
η εςαιοεία ................... με ςημ επχμσμία «.....................................................» πξσ 
εδοεϋει ρςημ………………………… (πεοιξυή), ………………………………… (ξδϊπ, αοιθμϊπ), .Ι. ......, με 
Α.Τ.Λ. .................... & Δ.Ξ.Σ. ......................, ςηλ. ................., ταν ..............., πξσ 
ρσμβάλλεςαι ρςημ παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμη για ςημ σπξγοατή ςηπ απϊ 
.......................... (ξμξμαςεπόμσμξ εκποξρόπξσ), πξσ ρςξ ενήπ υάοιμ ρσμςξμίαπ θα καλείςαι 
«Αμάδξυξπ», 

 

και έυξμςαπ σπόφη: 
 
ημ αο. ποχς.ξικ. …………….. απϊταρη Ρσμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., με ςημ ξπξία καςακσοόθηκε ρςξμ 
Αμάδξυξ ςξ απξςέλερμα ςξσ Αμξικςξϋ ρσμξπςικξϋ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ, πξσ ρςξ ενήπ θα 
καλείςαι υάοιμ ρσμςξμίαπ «Ποξμήθεια» 

 

ρσμτχμήθηκαμ και έγιμαμ αμξιβαία απξδεκςά ςα ακόλξσθα :  
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Άοθοξ 1 

Αμςικείμεμξ ςηπ ύμβαρηπ – Ποξδιαγοατέπ 
 

Λε ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη η Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ αμαθέςει ρςξμ Αμάδξυξ, 
ξ ξπξίξπ απξδέυεςαι και αμαλαμβάμει μα ποξμηθεϋρει αμςαλλακςικά-αμαλόριμα καθόπ και μα 
παοέυει σπηοερίεπ ρσμςήοηρηπ-επιρκεσήπ τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ για ςιπ αμάγκεπ έςξσπ 2021 
ρςιπ Σπηοερίεπ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η.   
Ξι ςϋπξι ςχμ τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα ξ ξπξίξπ δεμ 
είμαι εναμςληςικϊπ καθόπ ξι σπηοερίεπ καςά ςημ διάοκεια ςξσ έςξσπ ποξμηθεϋξμςαι μέα μηυαμήμαςα 
και σπάουξσμ μηυαμήμαςα ςα ξπξία απξρϋοξμςαι λϊγχ παλαιϊςηςξπ. 
 
 

Άοθοξ 2 
Πξιόςηςα ειδώμ εκςέλερη εογαριώμ 

 
α αμςαλλακςικά και ξι σπηοερίεπ θα είμαι αοίρςηπ πξιϊςηςαπ  

 Ρε πεοίπςχρη ρσμςήοηρηπ ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα κάμει πλήοη έλεγυξ ςξσ 
μηυαμήμαςξπ. Ρε κάθε πεοίπςχρη ασςϊπ θα ατξοά καθαοιρμϊ ξπςικόμ, καθαοιρμϊ απϊ 
ςϊμεο και καθαοιρμϊ ϊλχμ ςχμ μξμάδχμ (ςϋμπαμξ και τξϋομξπ αμ υοειάζεςαι), καθαοιρμϊπ 
ρε ϊλα ςα οξδάκια ςχμ καρεςόμ ςξσ ςοξτξδϊςη και καθαοιρμϊ ςηπ μξμάδαπ ςξσ laser αμ 
υοειάζεςαι. Για ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξαματεοθειρόμ σπηοεριόμ καθξοίζεςαι μέγιρςη υοέχρη 
μία εογαςξόοα αμά μηυάμημα, ήςξι  40€ υχοίπ ΤΟΑ. 

 Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εμημεοόμει ςημ αομϊδια Δ/μρη για ςσυϊμ βλάβεπ, πξσ θα 
ποξκϋφξσμ, και ξι ξπξίεπ δεμ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ αμχςέοχ εογαρίεπ ρσμςήοηρηπ και 
ρςιπ ρσμήθειπ εογαρίεπ πξσ καθξοίζξμςαι ρςξ Οαοάοςημα Θ ςηπ αοιθμ. 09/2020 Διακήοσνηπ  
και υοεόμξμςαι επιπλέξμ. Ξι εμ λϊγχ επιπλέξμ εογαρίεπ θα ςσγυάμξσμ εγκοίρεχπ, ϊπχπ, 
επίρηπ, και η ποξμήθεια ςχμ σλικόμ και εναοςημάςχμ πξσ υοήζξσμ αμςικαςάρςαρηπ, η 
ςελεσςαία θα γίμεςαι με ςιμή πξσ θα ρσμτχμείςαι ςη ρςιγμή πξσ θα ποξκϋπςει ςξ ποϊβλημα. 
Ζ Αμαθέςξσρα Αουή διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ζηςήρει ςεκμηοίχρη ςηπ κξρςξλϊγηρηπ α) ςχμ 
εογαριόμ  χπ ποξπ ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςχμ απαιςξϋμεμχμ χοόμ εογαρίαπ (ρςαθεοϊ κϊρςξπ 
40€ υχοίπ ΤΟΑ/εογαςξόοα) και β) ςχμ αμςαλλακςικόμ/σλικόμ ασςόμ, για ςα ξπξία 
σπξυοεχςικά εταομϊζεςαι η ποξρτεοθείρα απϊ ςξμ Αμάδξυξ έκπςχρη. 

 
 

Άοθοξ 3 
Φοόμξπ Παοάδξρηπ ειδώμ-σπηοεριώμ  

 

1) Ξι βλάβεπ μπξοξϋμ μα δηλόμξμςαι καςά ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ και ξ 
Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα αμςαπξκοίμεςαι άμερα εμςϊπ ςερράοχμ (4) 
χοόμ απϊ ςη λήφη ςηπ ειδξπξίηρηπ. Ζ αίςηρη παοξυήπ σπηοεριόμ θα γίμεςαι ςηλετχμικά, 
με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ ή με fax.  
2) Ζ απξκαςάρςαρη ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ μηυαμημάςχμ θα ποέπει μα επιςσγυάμεςαι ςξ 
αογϊςεοξ εμςϊπ 24 χοόμ απϊ ςημ ειδξπξίηρη (Δεσςέοα έχπ Οαοαρκεσή πλημ αογιόμ και 
όοεπ απϊ ςιπ 8.00 π.μ. έχπ ςιπ 14.00) ρςξμ ςϊπξ ςξσπ. Δμςϊπ ςοιώμ (3) εογάριμχμ ημεοώμ 

ςξ αογϊςεοξ, θα απξκαθίρςαμςαι βλάβεπ για ςιπ ξπξίεπ η καθσρςέοηρη ξτείλεςαι ρε 
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ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ ςα ξπξία δεμ σπάουξσμ ρςημ απξθήκη ςηπ έδοαπ ςηπ εςαιοίαπ. 
Ιαθσρςέοηρη εκςελέρεχπ επιρκεσήπ βλαβόμ με σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ, πλέξμ ςχμ ςοιόμ 
ημεοόμ απϊ ςημ ειδξπξίηρη ςηπ, ρσμεπάγεςαι ςημ καςάπςχρη ρε βάοξπ ασςξϋ, ςηπ καςά 
πεοίπςχρη πξιμικήπ οήςοαπ βάρει ςξσ άοθοξσ 218 ςξσ Μ.4412/2016 και ςξσ παοακάςχ 
εμδέκαςξσ άοθοξσ ςηπ παοξϋραπ. 

 

Ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ παοάδξρηπ ςχμ ειδόμ μπξοεί μα παοαςείμεςαι, ποιμ απϊ ςη λήνη ςξσ 
αουικξϋ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ παοάδξρηπ, σπϊ ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 206 ςξσ 
μ.4412/2016. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ςξ αίςημα σπξβάλλεςαι απϊ ςξμ αμάδξυξ και η παοάςαρη 
υξοηγείςαι υχοίπ μα ρσμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ ή άλλξι ιδιαιςέοχπ ρξβαοξί λϊγξι πξσ 
καθιρςξϋμ αμςικειμεμικόπ αδϋμαςη ςημ εμποϊθερμη παοάδξρη ςχμ ρσμβαςικόμ ειδόμ 
επιβάλλξμςαι ξι κσοόρειπ ςξσ άοθοξσ 207 ςξσ μ. 4412/2016. 

Λε αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ϋρςεοα απϊ ειρήγηρη ςηπ σπηοερίαπ πξσ 
διξικεί ςη ρϋμβαρη, η ρσμξλική διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ σπηοεριόμ μπξοεί μα παοαςείμεςαι 
μέυοι ςξ 50% ασςήπ, ϋρςεοα απϊ ρυεςικϊ αίςημα ςξσ αμαδϊυξσ πξσ σπξβάλλεςαι ποιμ απϊ ςη 
λήνη ςηπ διάοκειάπ ςηπ, ρε αμςικειμεμικά δικαιξλξγημέμεπ πεοιπςόρειπ πξσ δεμ ξτείλξμςαι ρε 
σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ. 
6.1.2. Δάμ λήνει ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ παοάδξρηπ-παοξυήπ σπηοεριόμ, υχοίπ μα σπξβληθεί 
εγκαίοχπ αίςημα παοάςαρηπ ή, εάμ λήνει ξ παοαςαθείπ, καςά ςα αμχςέοχ, υοϊμξπ, υχοίπ μα 
παοαδξθεί ςξ σλικϊ ή παοαρυεθξϋμ ξι σπηοερίεπ, ξ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ. 

 

Άοθοξ 4 
Διάοκεια ςηπ ύμβαρηπ 

 

Ζ ρϋμβαρη έυει διάοκεια απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ μέυοι ςημ 31/12/2021. 
 

Άοθοξ 5 
Παοακξλξύθηρη και Παοαλαβή ςηπ Ποξμήθειαπ 

 
H παοαλαβή ςχμ ειδόμ γίμεςαι απϊ επιςοξπέπ, ποχςξβάθμιεπ ή και δεσςεοξβάθμιεπ ρϋμτχμα με ςα 
ξοιζϊμεμα ρςα άοθοα 208 και 219 ςξσ Μ.4412/16, πξσ ρσγκοξςξϋμςαι ρϋμτχμα με ςημ παο. 11 εδ. β 
ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ χπ άμχ μϊμξσ. Για ςημ παοαλαβή διεμεογείςαι πξρξςικϊπ και πξιξςικϊπ έλεγυξπ 
και ετϊρξμ ςξ επιθσμεί μπξοεί μα παοαρςεί και ξ αμάδξυξπ. Ξ πξιξςικϊπ έλεγυξπ γίμεςαι με 
ποακςική δξκιμαρία.  

Ζ επιςοξπή παοαλαβήπ, μεςά ςξσπ ποξβλεπϊμεμξσπ ελέγυξσπ ρσμςάρρει ποχςϊκξλλα παοαλαβήπ 
ςξσ σλικξϋ ρϋμτχμα με ςημ παο.3 ςξσ άοθοξσ 208 και ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 219 ςξσ μ. 4412/16. 

α ποχςϊκξλλα πξσ ρσμςάρρξμςαι απϊ ςιπ επιςοξπέπ (ποχςξβάθμιεπ – δεσςεοξβάθμιεπ) 
κξιμξπξιξϋμςαι σπξυοεχςικά και ρςξσπ αμαδϊυξσπ. 

Δίδη πξσ απξοοίτθηκαμ ή κοίθηκαμ παοαληπςέα με έκπςχρη επί ςηπ ρσμβαςικήπ ςιμήπ, με βάρη 
ςξσπ ελέγυξσπ πξσ ποαγμαςξπξίηρε η ποχςξβάθμια επιςοξπή παοαλαβήπ, μπξοξϋμ μα 
παοαπέμπξμςαι για επαμενέςαρη ρε δεσςεοξβάθμια επιςοξπή παοαλαβήπ ϋρςεοα απϊ αίςημα ςξσ 
αμαδϊυξσ ή ασςεπάγγελςα ρϋμτχμα με ςημ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 208 ςξσ μ.4412/16. α ένξδα 
βαοϋμξσμ ρε κάθε πεοίπςχρη ςξμ αμάδξυξ.  
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Ζ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ μπξοεί μα ειρηγείςαι ρςξμ Ρσμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. ςημ επιβξλη ́ κσοχ́ρεχμ 
ρςξμ Αμάδξυξ, ρε πεοι ́πςχρη ρσμπεοιτξοα ́π ςξσ αμςίθεςηπ ποξπ ςα αματεοξ́μεμα ρςημ ρσ́μβαρη.  

Ζ χπ άμχ Δπιςοξπή μπξοεί μα απεσθϋμεςαι και εγγοάτχπ ποξπ ςξμ Αμάδξυξ, δίμξμςαπ 
ρσγκεκοιμέμεπ ξδηγίεπ και καςεσθϋμρειπ. 

Ξ Αμάδξυξπ έυει σπξυοέχρη μα λαμβάμει σπϊφη ςξσ ςσυϊμ παοαςηοήρειπ ςηπ Δπιςοξπήπ επί ςηπ 
ποξμήθειαπ. Ιάθε ελάςςχμα ή παοάλειφη πξσ γμχρςξπξιείςαι εγγοάτχπ ρςξμ Αμάδξυξ ποέπει μα 
επαμξοθόμεςαι απϊ ασςϊμ,μέρα ρε εϋλξγη ποξθερμία και μέυοι ςη λήνη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ζ παοαλαβή ςχμ ειδόμ και η έκδξρη ςχμ ρυεςικόμ ποχςξκϊλλχμ παοαλαβήπ θα ποαγμαςξπξιείςαι 
ςξ πξλϋ εμςϊπ πέμςε  εογάριμχμ ημεοόμ απϊ ςημ παοάδξρή ςξσπ. 

Αμ η παοαλαβή ςχμ ειδόμ και η ρϋμςανη ςξσ ρυεςικξϋ ποχςξκϊλλξσ δεμ ποαγμαςξπξιηθεί απϊ ςημ 
επιςοξπή παοαλαβήπ μέρα ρςξμ ξοιζϊμεμξ απϊ ςη ρϋμβαρη υοϊμξ, θεχοείςαι ϊςι η παοαλαβή 
ρσμςελέρθηκε ασςξδίκαια, με κάθε επιτϋλανη ςχμ δικαιχμάςχμ ςξσ Δημξρίξσ και εκδίδεςαι ποξπ 
ςξϋςξ ρυεςική απϊταρη ςξσ αομξδίξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, με βάρη μϊμξ ςξ θεχοημέμξ απϊ 
ςημ σπηοερία πξσ παοαλαμβάμει ςα είδη απξδεικςικϊ ποξρκϊμιρηπ ςξϋςχμ,. 

Αμενάοςηςα απϊ ςημ, καςά ςα αμχςέοχ, ασςξδίκαιη παοαλαβή και ςημ πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ, 
ποαγμαςξπξιξϋμςαι ξι ποξβλεπϊμεμξι απϊ ςημ ρϋμβαρη έλεγυξι απϊ επιςοξπή πξσ ρσγκοξςείςαι με 
απϊταρη ςξσ αομξδίξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, ρςημ ξπξία δεμ μπξοεί μα ρσμμεςέυξσμ ξ 
ποϊεδοξπ και ςα μέλη ςηπ επιςοξπήπ πξσ δεμ ποαγμαςξπξίηρε ςημ παοαλαβή ρςξμ ποξβλεπϊμεμξ 
απϊ ςημ ρϋμβαρη υοϊμξ. Ζ παοαπάμχ επιςοξπή παοαλαβήπ ποξβαίμει ρε ϊλεπ ςιπ διαδικαρίεπ 
παοαλαβήπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ χπ άμχ παοάγοατξ 1 και ςα άοθοα 208 και 219 ςξσ μ. 
4412/2016 και ρσμςάρρει ςα ρυεςικά ποχςϊκξλλα. Ζ εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ δεμ 
επιρςοέτεςαι ποιμ απϊ ςημ ξλξκλήοχρη ϊλχμ ςχμ ποξβλεπξμέμχμ απϊ ςη ρϋμβαρη ελέγυχμ και ςη 
ρϋμςανη ςχμ ρυεςικόμ ποχςξκϊλλχμ. 

 
 

Άοθοξ 6 
Αμξιβή Αμαδόυξσ 

 

Ζ αμξιβή για ςημ Οϊλη ....................καςηγξοία............................ ξοίζεςαι ρςξ ρσμξλικϊ 
πξρϊ ςχμ …………..Δσοό (………€) υχοίπ Τ.Ο.Α. και …………..Δσοό (………€)  (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 
Τ.Ο.Α.) …….. για ςα αμςαλλακςικά-αμαλόριμα και για ςιπ σπηοερίεπ επιρκεσήπ-ρσμςήοηρηπ 

 
 

Άοθοξ 7 
Σοόπξπ Πληοχμήπ Αμαδόυξσ 

 
Ζ πληοχμή ςηπ ανίαπ ςχμ αμςαλλακςικόμ-αμαλχρίμχμ και εογαριόμ επιρκεσήπ-ρσμςήοηρηπ 

ρςξμ Οοξμηθεσςή θα γίμεςαι ςμημαςικά μεςά ςημ ξοιρςική, πξιξςική και πξρξςική παοαλαβή ςχμ 
παοαδξθέμςχμ απϊ ςημ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ κάθε Σπηοερίαπ, πξσ θα εκςελεί ςη ρσγκεκοιμέμη 
ποξμήθεια. Απαοαίςηςη είμαι η ποξρκϊμιρη ςχμ μξμίμχμ παοαρςαςικόμ και δικαιξλξγηςικόμ 
πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 200 παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016 και ιδίχπ ςχμ 
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παοακάςχ: 
 

α) ιμξλϊγιξ Οόληρηπ είςε/και ιμξλϊγιξ παοξυήπ σπηοεριόμ  

β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ, και  

γ) Οοχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ πξιξςικήπ και πξρξςικήπ παοαλαβήπ. 

ςα ςιμξλόγια θα ποέπει μα αμαγοάτξμςαι ςξ πξρό εογαριώμ ή αμςαλλακςικώμ, ςξ 
πξρξρςό και ςξ πξρό έκπςχρηπ για ςα αμςαλλακςικά και ςξ ςελικό ξτειλόμεμξ πξρό. 

 

7. Ζ πληοχμή ςξσ Οοξμηθεσςή θα γίμεςαι με υοημαςικϊ έμςαλμα πληοχμήπ ρςξ ϊμξμα ςξσ 
δικαιξϋυξσ απϊ ςα αομϊδια μήμαςα ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ.-Η., καςϊπιμ σπξβξλήπ ςξσ 
ςιμξλξγίξσ ρςημ Σπηοερία ςηπ Α.Δ.Λ.Η.Ρε κάθε πεοίπςχρη θα ακξλξσθείςαι η διαδικαρία ςξσ 
δημϊριξσ Κξγιρςικξϋ. 
 

8. Ξ Τ.Ο.Α. βαοϋμει ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. 
 

9. Ζ δαπάμη για ςημ ποξμήθεια βαοϋμει ςιπ πιρςόρειπ ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ έςξσπ 2021 ςηπ 
Α.Δ.Λ. – Η.  

 

10. Ρςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ ανίαπ ςχμ ποξπ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ-αμαλχρίμχμ, γίμεςαι 
παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 4%, ρςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ ανίαπ ςχμ παοευξμέμχμ σπηοεριόμ 
ρσμςήοηρηπ-επιρκεσήπ, γίμεςαι παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 8%, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ 
παο.2 ςξσ άοθοξσ 64 ςξσ Μ. 4172/13 (ΤΔΙ Α' 167/23-07-2013), και βαοϋμει ςξμ Αμάδξυξ. 
Ρημειόμεςαι ϊςι η αμχςέοχ παοακοάςηρη ατξοά ποξκαςαβξλή τϊοξσ ειρξδήμαςξπ και 
ρσμφητίζεςαι καςά ςημ εςήρια τξοξλξγική δήλχρη ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

11. Ξ Αμάδξυξπ επιβαοϋμεςαι με κάθε μϊμιμη αρταλιρςική ειρτξοά και κοάςηρη σπέο Μξμικόμ 
Οοξρόπχμ ή άλλχμ Ξογαμιρμόμ.  
Δπίρηπ ξ Αμάδξυξπ επιβαοϋμεςαι με ςιπ ενήπ κοαςήρειπ: 

 0,07% σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ, (άοθοξ 4 Μ.4013/2011 
ϊπχπ ιρυϋει) 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%. 

 Ιοάςηρη ϋφξσπ 0,02% σπέο ςξσ Δημξρίξσ, η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ, εκςϊπ ΤΟΑ, 
ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ. ξ πξρϊ ασςϊ παοακοαςείςαι ρε 
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κάθε πληοχμή απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ρςξ ϊμξμα και για λξγαοιαρμϊ ςηπ Γεμικήπ 
Διεϋθσμρηπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και Οοξμηθειόμ ρϋμτχμα με ςημ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 36 
ςξσ μ. 4412/2016. συϊμ εταομξγή ςηπ κοάςηρηπ θα ποαγμαςξπξιηθεί μεςά ςημ έκδξρη ςηπ  
σπξσογικήπ απϊταρηπ ςηπ ίδιαπ παοαγοάτξσ. 

 
 

Άοθοξ 8  
Δγγσηςική Δπιρςξλή 

 
Για ςημ καλή εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ξ Αμάδξυξπ ποξρκϊμιρε: 
 

Ωπ εγγϋηρη για ςημ ςήοηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξ Αμάδξυξπ καςαθέςει με ςημ σπξγοατή ςηπ 
Ρϋμβαρηπ ςημ αοιθ. ……………………ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ Ιαλήπ Δκςέλερηπ ςηπ ……………οάπεζαπ ή ςξ 
σπ’αο….. Γοαμμάςιξ Ρϋρςαρηπ Οαοακαςαθήκηπ έκδξρηπ ςξσ αμείξσ Οαοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ, 
πξρξϋ ………….Δσοό (…………..€), ςξ ξπξίξ αμςιρςξιυεί ρε πξρξρςϊ 5% ςηπ ρσμξλικήπ ρσμβαςικήπ 
ανίαπ υχοίπ ΤΟΑ.  
Ζ εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ θα επιρςοατεί ρςξμ Αμάδξυξ μεςά ςημ Ξοιρςική Οαοαλαβή 
ςηπ Οοξμήθειαπ 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 9  
Δκυώοηρη Απαιςήρεχμ  

 
Απαγξοεϋεςαι η εκυόοηρη ρε άλλξ ποϊρχπξ ςχμ εκ ςηπ ρσμβάρεχπ απξοοεξσρόμ σπξυοεόρεχμ 
ςξσ αμαδϊυξσ καθόπ και η εκυόοηρη ςχμ απαιςήρεόμ ςξσ ρε ξπξιξδήπξςε ςοίςξ Τσρικϊ ή Μξμικϊ 
ποϊρχπξ. 
Ιας’ εναίοερη, 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.   
Δπίρηπ, ξ Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι μα αμαθέςει, μεςά ςημ αμάθερη ςηπ ρϋμβαρηπ, σπεογξλαβικά ρε 
ςοίςξσπ μέοξπ ή ςξ ρϋμξλξ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξϋςε μα σπξκαθίρςαςαι απϊ ςοίςξ. 

 
Άοθοξ 10 

Δκςέλερη ρύμβαρηπ- Τπξυοεώρειπ Αμαδόυξσ 
 

Ζ ρϋμβαρη θεχοείςαι ϊςι εκςελέρςηκε ϊςαμ:  

 Οαοαδϊθηκε ξλϊκληοη η πξρϊςηςα ςχμ ειδόμ/ποαγμαςξπξιήθηκε η παοξυή σπηοεριόμ. 
 Δκδϊθηκαμ ςα ποχςϊκξλλα παοάδξρηπ-παοαλαβήπ µε ςα ξπξία πιρςξπξιείςαι η ξοιρςική και 
πξιξςική παοαλαβή ςχμ σπϊ ποξμήθεια ειδόμ/σπηοεριόμ.  
 Έγιμε η απξπληοχμή ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ, ατξϋ ποξηγξσμέμχπ επιβληθήκαμ ςσυϊμ 
κσοόρειπ η εκπςόρειπ.  
 Δκπληοόθηκαμ και ξι ςσυϊμ λξιπέπ ρσμβαςικέπ σπξυοεόρειπ και απϊ ςα δϋξ ρσμβαλλϊμεμα 
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μέοη. 
 Ζ εκςέλερη ςχμ ποξμηθειόμ/παοξυή σπηοεριόμ, ρςημ ξπξία ατξοά η παοξϋρα Διακήοσνη, 
διακϊπςεςαι με απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ ρε πεοίπςχρη καςαογήρεχπ Σπηοεριόμ ή 
σπαγχγήπ ςξσπ ρε άλλξ τξοέα εκςϊπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, ή αμ για 
ξπξιξδήπξςε άλλξ λϊγξ εκλείφει ξλικόπ ή μεοικόπ η αμάγκη ποξμήθειαπ ςχμ ειδόμ, ρςημ 
πεοίπςχρη ασςή ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρή ςξσ έμαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 
Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. Δπιπλέξμ, ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρή ςξσ ρε 
πεοίπςχρη ποξρχοιμήπ διακξπήπ λειςξσογίαπ Σπηοεριόμ για ξπξιξδήπξςε λϊγξ. 
 

Τπξυοεώρειπ Αμαδόυξσ 

 

1. Ιαθ’ ϊλη ςη διάοκεια εκςέλερηπ ξ Αμάδξυξπ θα ςηοεί ςιπ σπξυοεόρειπ ςχμ παοαγοάτχμ 2 
και 11 ςξσ άοθοξσ 4β ή και ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 12 ή και ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 16 ςξσ 
μ.2939/2001. Δπίρηπ, θα 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, ξι ξπξίεπ απαοιθμξϋμςαι ρςξ 
Οαοάοςημα Υ ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α ςξσ μ. 4412/2016. 

2. Ξ  Αμάδξυξπ δερμεϋεςαι για ςημ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςηπ εογαςικήπ και αρταλιρςικήπ  
μξμξθερίαπ και ςηπ μξμξθερίαπ πεοί  σγείαπ  και  αρτάλειαπ  ςχμ  εογαζξμέμχμ  και  
ποϊληφηπ  ςξσ  επαγγελμαςικξϋ  κιμδϋμξσ. 

3. Ξ Αμάδξυξπ 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.  

4. Ξ Αμάδξυξπ 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. 

5. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλίρει ςημ έγκαιοη και άοιρςηπ πξιϊςηςαπ ποξμήθεια ςχμ 
ειδόμ/σπηοεριόμ, πξσ ρσμιρςξϋμ ςξ αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ ρϋµβαρηπ. Ρε πεοίπςχρη 
παοάδξρηπ ελαςςχμαςικήπ πξρϊςηςαπ / ακαςάλληλχμ ή κακήπ πξιϊςηςαπ ειδόμ/σπηοεριόμ 
ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι με δικά ςξσ ένξδα μα ςημ αμςικαςαρςήρει. 

6. 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 ςχμ ποξβλεπξμέμχμ ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη. 

 
 

Άοθοξ 11  
Κήοσνη Αμαδόυξσ χπ έκπςχςξσ-κσοώρειπ-πξιμικέπ οήςοεπ 

 
Α. Ιήοσνη αμαδϊυξσ χπ εκπςόςξσ 

1. Αμ ξ Αμάδξυξπ καςαρςεί σπϊςοξπξπ με ςημ ποξμήθεια ακαςάλληλχμ ειδόμ/σπηοεριόμ, 
κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ, με ϊλεπ ςιπ μϊμιμεπ ρσμέπειεπ. 
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2. Δάμ ξ Αμάδξυξπ καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ πάφει μα ρσμμξοτόμεςαι με 
ξπξιαμδήπξςε απϊ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ άοθοξσ 10 ςηπ παοξϋρηπ, η Α.Δ.Λ.Η. δϋμαςαι μα 
ςξμ κηοϋνει έκπςχςξ. 

3. 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 ποξβλεπϊμεμξσ απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθο. 221 ςξσ Μ. 4412/2016 
ξογάμξσ ετϊρξμ: α) ρε πεοίπςχρη δημϊριαπ ρϋμβαρηπ σπηοεριόμ, 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 ή β) για ρσμβάρειπ 
ποξμηθειόμ δεμ τξοςόρει, παοαδόρει ή αμςικαςαρςήρει ςα ρσμβαςικά είδη μέρα ρςξμ 
ρσμβαςικϊ υοϊμξ ή ρςξμ υοϊμξ παοάςαρηπ πξσ ςξσ δξθεί, ρϋμτχμα με ϊρα 
ποξβλέπξμςαι ρςα άοθοα 203,206 ςξσ Μ. 4412/2016 και ςημ παοάγοατξ 6.1 ςηπ ξικείαπ 
διακήοσνηπ. 

 

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, 

Β. Ισοόρειπ-πξιμικέπ οήςοεπ 

Αμ ςα είδη τξοςχθξϋμ - παοαδξθξϋμ ή αμςικαςαρςαθξϋμ μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ  
ϊπχπ ασςϊπ ποξβλέπεςαι ρςξ άοθοξ 3 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. 

Ρςημ πεοίπςχρη παοάςαρηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ παοάδξρηπ ρσμεπεία λϊγχμ αμχςέοαπ βίαπ ή 
άλλχμ ιδιαιςέοχπ ρξβαοόμ λϊγχμ πξσ καθιρςξϋμ αμςικειμεμικόπ αδϋμαςη ςημ εμποϊθερμη 
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παοάδξρη ςχμ ρσμβαςικόμ ειδόμ, δεμ επιβάλλξμςαι κσοόρειπ. Ρε κάθε άλλη πεοίπςχρη παοάςαρηπ 
ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ παοάδξρηπ, επιβάλλξμςαι ξι κσοόρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 207. 

Αμ ςα σλικά τξοςχθξϋμ ή αμςικαςαρςαθξϋμ ( καςϊπιμ ξοιρςικήπ απϊοοιφηπ με ςη διαδικαρία ςξσ 
άοθοξσ 213 ςξσ Μ.4412/16),μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ η ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι για ςημ 
αμςικαςάρςαρη δεμ μπξοεί μα είμαι μεγαλϋςεοη ςξσ 1/2 ςξσ ρσμξλικξϋ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ, ξ δε 
ποξμηθεσςήπ θεχοείςαι χπ εκποϊθερμξπ και σπϊκειςαι ρε κσοόρειπ λϊγχ εκποϊθερμηπ παοάδξρηπ, 
ϊπχπ ασςέπ αματέοξμςαι ρςξ άοθοξ 207 ςξσ Μ.4412/2016.  

Αμ ξι σπηοερίεπ παοαρυεθξϋμ απϊ σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ μεςά ςη λήνη ςηπ διάοκειαπ ςηπ 
ποξθερμίαπ βάρει ςξσ άοθοξσ 3 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 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. 

Ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςξ ποϊρςιμξ επιβάλλεςαι αμαλϊγχπ ρε ϊλα ςα μέλη ςηπ 
έμχρηπ. 

 
Άοθοξ 12 

Διξικηςικέπ ποξρτσγέπ καςά ςη διαδικαρία εκςέλερηπ ςηπ ρύμβαρηπ 
 

Ξ αμάδξυξπ μπξοεί καςά ςχμ απξτάρεχμ πξσ επιβάλλξσμ ρε βάοξπ ςξσ κσοόρειπ κας’ εταομξγή 
ςχμ ϊοχμ ςχμ άοθοχμ (Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ - Ισοόρειπ), (Υοϊμξπ παοάδξρηπ 
σλικόμ), (Απϊοοιφη ρσμβαςικόμ σλικόμ – αμςικαςάρςαρη), καθόπ και κας΄ εταομξγή ςχμ 
ρσμβαςικόμ ϊοχμ μα αρκήρει ποξρτσγή για λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ και ξσρίαπ εμόπιξμ ςξσ τξοέα πξσ 
εκςελεί ςη ρϋμβαρη μέρα ρε αμαςοεπςική ποξθερμία (30) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ 
κξιμξπξίηρηπ ή ςηπ πλήοξσπ γμόρηπ ςηπ ρυεςικήπ απϊταρηπ. Ζ εμποϊθερμη άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ 
αμαρςέλλει ςιπ επιβαλλϊμεμεπ κσοόρειπ. Δπί ςηπ ποξρτσγήπ απξταρίζει ςξ αομξδίχπ απξταιμϊμεμξ 
ϊογαμξ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ ξογάμξσ ρςιπ πεοιπςόρειπ β΄ και δ΄ ςηπ 
παοαγοάτξσ 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ Μ.4412/16, εμςϊπ ποξθερμίαπ ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ 
άρκηρή ςηπ, άλλχπ θεχοείςαι χπ ριχπηοόπ απξοοιτθείρα. Ιαςά ςηπ απϊταρηπ ασςήπ δεμ υχοεί η 
άρκηρη άλληπ ξπξιαρδήπξςε τϋρηπ διξικηςικήπ ποξρτσγήπ. Αμ καςά ςηπ απϊταρηπ πξσ επιβάλλει 
κσοόρειπ δεμ αρκηθεί εμποϊθερμα η ποξρτσγή ή αμ απξοοιτθεί ασςή απϊ ςξ απξταιμϊμεμξ 
αομξδίχπ ϊογαμξ, η απϊταρη καθίρςαςαι ξοιρςική. Αμ αρκηθεί εμποϊθερμα ποξρτσγή, 
αμαρςέλλξμςαι ξι ρσμέπειεπ ςηπ απϊταρηπ μέυοι ασςή μα ξοιρςικξπξιηθεί.» 

 

Άοθοξ 13 
Δικαίχμα μξμξμεοξύπ λύρηπ ςηπ ρύμβαρηπ 
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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 Δμχρηπ ρςξ πλαίριξ διαδικαρίαπ δσμάμει ςξσ άοθοξσ 258 ςηπ ΡΚΔΔ 
(Ρσμθήκη για ςη λειςξσογία ςηπ Δ.Δ.). 
 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή, έυει δικαίχμαμεςά 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, 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.  

Άοθοξ 14 

Καςαγγελία ςηπ ρύμβαρηπ- Τπξκαςάρςαρη αμαδόυξσ 

 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ, καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ αμάδξυξπ καςαδικαρςεί αμεςάκληςα για 
έμα απϊ ςα αδικήμαςα πξσ αματέοξμςαι ρςημ παο. 2.2.3.1 ςηπ παοξϋραπ, η αμαθέςξσρα αουή 
δϋμαςαι μα καςαγγείλει μξμξμεοόπ ςη ρϋμβαρη και μα αμαζηςήρει ςσυϊμ ανιόρειπ απξζημίχρηπ, 
ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ ΑΙ, πεοί αμτξςεοξβαοόμ ρσμβάρεχμ.  

Δάμ ξ αμάδξυξπ πςχυεϋρει ή σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ ή ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή ςεθεί σπϊ 
αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή σπαυθεί ρε διαδικαρία 
πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή αμαρςείλει ςιπ επιυειοημαςικέπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ ή εάμ βοίρκεςαι ρε 
ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη, ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη ρε 
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εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ, η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι, ξμξίχπ, μα καςαγγείλει μξμξμεοόπ ςη 
ρϋμβαρη και μα αμαζηςήρει ςσυϊμ ανιόρειπ απξζημίχρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ 
ΑΙ.  

α απξςελέρμαςα ςηπ καςαγγελίαπ επέουξμςαι απϊ ςημ πεοιέλεσρη ρςξμ Αμάδξυξ ςηπ εκ μέοξσπ ςηπ 
Αμαθέςξσραπ Αουήπ καςαγγελίαπ. 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 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 ποξβλεπξμέμηπ ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη ποξμήθειαπ. 

Ρε αμτϊςεοεπ ςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ καςαγγελίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι μα 
ποξρκαλέρει ςξμ/ςξσπ επϊμεμξ/ξσπ, καςά ρειοά, μειξδϊςη/επ ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ ςηπ 
ρσγκεκοιμέμηπ ρϋμβαρηπ και μα ςξσ/ςξσπ ποξςείμει μα αμαλάβει/ξσμ ςημ παοξυή ςχμ σπηοεριόμ 
ςξσ εκπςόςξσ αμαδϊυξσ, με ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ και ποξωπξθέρειπ και βάρει ςηπ ποξρτξοάπ πξσ είυε 
σπξβάλει ξ έκπςχςξπ (οηςή οήςοα σπξκαςάρςαρηπ). 

 

Άοθοξ 15 
Δταομξρςέξ Δίκαιξ – Δπίλσρη Διατξοώμ 

 
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 
ξ́οξσπ ςηπ με αοιθ. 9/2020 Διακήοσνηπ και ςξσπ ϊοξσπ ποξρτξοάπ ςξσ αμαδϊυξσ. 

 

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

 

3. Ιάθε διατξοά μεςανϋ ςχμ ρσμβαλλϊμεμχμ μεοόμ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςη ρϋμβαρη 
ποξμήθειαπ ή παοξυήπ σπηοεριόμ, αμενάοςηςα απϊ ςξμ υαοακςήοα ςηπ ρϋμβαρηπ χπ 
διξικηςικήπ ή χπ ιδιχςικξϋ δικαίξσ, επιλϋεςαι με ςημ άρκηρη ποξρτσγήπ ή αγχγήπ ρςξ 
Διξικηςικϊ Δτεςείξ ςηπ Οεοιτέοειαπ, ρςημ ξπξία εκςελείςαι η ρϋμβαρη. Οαοέκςαρη 
αομξδιϊςηςαπ δεμ επιςοέπεςαι. Αμ η ρϋμβαρη εκςελείςαι ρςημ Οεοιτέοεια δϋξ ή 
πεοιρρϊςεοχμ Διξικηςικόμ Δτεςείχμ, αομϊδιξ καθίρςαςαι ασςϊ πξσ θα επιλένει ξ 
ποξρτεϋγχμ ή ξ εμάγχμ. Οοιμ απϊ ςημ άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ 
ποξηγείςαι σπξυοεχςικά η ςήοηρη ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ ρςξ άοθοξ 205 εμδικξταμξϋπ 
διαδικαρίαπ, διατξοεςικά η ποξρτσγή απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. Δεμ απαιςείςαι η 
ςήοηρη εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ αμ αρκείςαι απϊ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ αγχγή, ρςξ 
δικϊγοατξ ςηπ ξπξίαπ δεμ ρχοεϋεςαι αίςημα ακϋοχρηπ ή ςοξπξπξίηρηπ διξικηςικήπ ποάνηπ 
ή παοάλειφηπ. 
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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  ποξρτσγήπ. 

 

 
Άοθοξ 16 

Δκποξρώπηρη Αμαδόυξσ 
 

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

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 17 
Σοξπξπξίηρη ςηπ ύμβαρηπ  

 
Ζ Ρϋμβαρη μπξοεί μα ςοξπξπξιείςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςξ άοθοξ 
132 ςξσ Μ.4412/16 και μεςά ςημ γμχμξδόςηρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ, ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 221 
ςξσ ίδιξσ μόμξσ. Ζ ςοξπξπξίηρη ασςή γίμεςαι εγγοάτχπ. 

 

Άοθοξ 18 
σμβαςικά 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. ………….…… απϊταρη καςακϋοχρηπ Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. 

γ) Ζ Διακήοσνη αο. 09/2020 

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 19 
Γλώρρα  
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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 20 
Καλόπιρςη Δταομξγή ςηπ ύμβαρηπ  

 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή και ξ Αμάδξυξπ 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.  

 

Άοθοξ 21 
Παοαίςηρη Δικαιώμαςξπ 

 

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.  

 

Ρε πίρςχρη ςχμ αμχςέοχ, η Ρϋμβαρη σπξγοάτεςαι απϊ ςξμ Ρσμςξμιρςή ασςήπ εμεογόμςαπ εκ 
μέοξσπ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. και ςξμ εκποϊρχπξ ςξσ Αμαδϊυξσ, ρε ςοία (3) ιρξδϋμαμα ποχςϊςσπα.  
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