
1 
 

 

 

 

ΗΔΛΑ: Οοξκήοσνη αμξικςξϋ ηλεκςοξμικξϋ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ, κάςχ ςχμ ξοίχμ, για ςημ ποξμήθεια 

αμςαλλακςικόμ-αμαλχρίμχμ (CPV 30125000-1) καθόπ και ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και 

επιρκεσήπ τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ και εκςσπχςόμ (CPV 50313100-3) για ςιπ αμάγκεπ ςχμ 

σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ δαρικόμ σπηοεριόμ δικαιξδξρίαπ ςηπ, ρε 

δόδεκα (12) Οεοιτεοειακέπ Δμϊςηςεπ αομξδιϊςηςάπ ςηπ για ςξ έςξπ 2022 (εϋυξπ Διακήοσνηπ αο. 

9/2021). 

 

                                                                     ΑΟΞΤΑΡΖ 

     Ξ ΡΣΜΞΜΘΡΖΡ ΖΡ   

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖΡ ΔΘΞΘΙΖΡΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 

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. ςξσ 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», 
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7. μ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δςαιοικξί µεςαρυηµαςιρµξί και εμαοµϊμιρη ςξσ μξµξθεςικξϋ πλαιρίξσ µε ςιπ 
διαςάνειπ ςηπ Ξδηγίαπ 2014/55/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσµβξσλίξσ ςηπ 16ηπ 
Αποιλίξσ 2014 για ςημ έκδξρη ηλεκςοξμικόμ ςιµξλξγίχμ ρςξ πλαίριξ δηµϊριχμ ρσµβάρεχμ και λξιπέπ 
διαςάνειπ» 

8. ξμ Μ. 4013/2011 (Α’ 204) «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και Ιεμςοικξϋ 

Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ…», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, 

9. ξμ μ. 4727/2020 (Α’ 184) «Φητιακή Διακσβέομηρη (Δμρχμάςχρη ρςημ Δλλημική Μξμξθερία ςηπ 
Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2016/2102 και ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2019/1024) – Ζλεκςοξμικέπ Δπικξιμχμίεπ (Δμρχμάςχρη 
ρςξ Δλλημικϊ Δίκαιξ ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2018/1972 και άλλεπ διαςάνειπ, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, 

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

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

12. ξμ Μ. 2121/1993 (Α' 25) “Ομεσμαςική Θδιξκςηρία, Ρσγγεμικά Δικαιόμαςα και Οξλιςιρςικά Ηέμαςα”,  
13. ξ Μ. 3419/2005 (Α’ 297) «Γεμικϊ Δμπξοικϊ Ληςοόξ (Γ.Δ.ΛΖ.) και εκρσγυοξμιρμϊπ ςηπ 

Δπιμεληςηοιακήπ Μξμξθερίαπ» 
14. ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2016/679 ςξσ ΔΙ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ, ςηπ 27ηπ Αποιλίξσ 2016, για ςημ ποξρςαρία 

ςχμ τσρικόμ ποξρόπχμ έμαμςι ςηπ επενεογαρίαπ ςχμ δεδξμέμχμ ποξρχπικξϋ υαοακςήοα και για ςημ 
ελεϋθεοη κσκλξτξοία ςχμ δεδξμέμχμ ασςόμ και ςημ καςάογηρη ςηπ ξδηγίαπ 95/46/ΔΙ (Γεμικϊπ 
Ιαμξμιρμϊπ για ςημ Οοξρςαρία Δεδξμέμχμ) (Ιείμεμξ πξσ παοξσριάζει εμδιατέοξμ για ςξμ ΔΞΥ) OJL 
119,  

15.  ςξσ μ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αουή Οοξρςαρίαπ Δεδξμέμχμ Οοξρχπικξϋ Υαοακςήοα, μέςοα εταομξγήπ 
ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2016/679 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 27ηπ Αποιλίξσ 
2016 για ςημ ποξρςαρία ςχμ τσρικόμ ποξρόπχμ έμαμςι ςηπ επενεογαρίαπ δεδξμέμχμ ποξρχπικξϋ 
υαοακςήοα και εμρχμάςχρη ρςημ εθμική μξμξθερία ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2016/680 ςξσ Δσοχπαψκξϋ 
Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 27ηπ Αποιλίξσ 2016 και άλλεπ διαςάνειπ», 

16. ημ απϊ 13-08-2021 Οοάνη Μξμξθεςικξϋ Οεοιευξμέμξσ (ΤΔΙ 143/ς. Α΄/13-8-2021) ςηπ Οοξέδοξσ ςηπ 
Δλλημικήπ Δημξκοαςίαπ με θέμα: «Έκςακςα μέςοα για ςημ απξςελερμαςική ποξρςαρία και ςημ ςαυεία 
απξκαςάρςαρη ςξσ τσρικξϋ πεοιβάλλξμςξπ, ςημ άμερη ρςήοινη ςχμ πληγέμςχμ απϊ ςιπ πσοκαγιέπ ςξσ 
Θξσλίξσ/Ασγξϋρςξσ 2021 και ρσματείπ διαςάνειπ.», ϊπχπ κσοόθηκε με ςξμ μ.4824/2021 (ΤΔΙ 
156Α/02.9.2021) και ςξ αοιθ. ποχς. 2/106893/ΔΟΓΙ/10-11-2021 ρυεςικϊ έγγοατξ ςξσ Σπξσογείξσ 
Ξικξμξμικόμ με θέμα: «Πσθμίρειπ ζηςημάςχμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ σπαγχγή ςχμ δαρικόμ 
σπηοεριόμ ρςξ Σπξσογείξ Οεοιβάλλξμςξπ και Δμέογειαπ». 

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

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

19. ςξσ π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Ιαμξμιρμϊπ ενέςαρηπ ποξδικαρςικόμ ποξρτσγόμ εμόπιχμ ςηπ Α.Δ.Ο.Ο. 

20. 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. KYA με αοιθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Ιξιμήπ Απϊταρηπ ςχμ Σπξσογόμ Αμάπςσνηπ και 

Δπεμδϋρεχμ και Φητιακήπ Διακσβέομηρηπ με θέμα «Πσθμίρειπ ςευμικόμ ζηςημάςχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ 

αμάθερη ςχμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ με υοήρη ςχμ επιμέοξσπ εογαλείχμ και 

διαδικαριόμ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ)» 

2. Ι.Σ.Α. με αοιθμ. ξικ. 60967 ΔΝ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζλεκςοξμική ιμξλϊγηρη ρςξ πλαίριξ ςχμ 

Δημϊριχμ Ρσμβάρεχμ δσμάμει ςξσ μ. 4601/2019» (Α΄44) 

3. ΙΣΑ με  αοιθμ. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2020) «Ιαθξοιρμϊπ Δθμικξϋ Λξοτϊςσπξσ ηλεκςοξμικξϋ 

ςιμξλξγίξσ ρςξ πλαίριξ ςχμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 

4. 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. 
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5. ΣΑ με αο 76928  (ΤΔΙ Β' 3075/13.07.2021)  Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ ςξσ 

Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ).  

6. 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. 

7. 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.)» 

8. 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»). 

9. 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». 

10. ημ απξτ. Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. με αο. ποχς. 309556/10-12-2021 (ΑΔΑ:62ΟΥΞΠ1Σ-8ΩΑ) πεοί 
ρσγκοϊςηρηπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ και Ανιξλϊγηρηπ ποξρτξοόμ για ςξσπ ηλεκςοξμικξϋπ διαγχμιρμξϋπ, 
άμχ και κάςχ ςχμ ξοίχμ, ποξμηθειόμ και παοξυήπ γεμικόμ σπηοεριόμ, ποξωπξλξγιρμξϋ άμχ ςχμ 
ςοιάμςα υιλιάδχμ εσοό (30.000€) υχοίπ Τ.Ο.Α. 

11. To αοιθ. ποχς. 293053/01-12-2021(ΑΔΑΛ:21REQ009642388) Δρχςεοικϊ Ρημείχμα- Οοχςξγεμέπ αίςημα ςξσ 
μήμαςξπ Οοξμηθειόμ, Διαυείοιρηπ Σλικξϋ και Ιοαςικόμ Ξυημάςχμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 
Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ. 

12.  ημ απϊταρη ποξέγκοιρηπ αμάληφηπ σπξυοέχρηπ με αο. ποχς. ξικ. 5471/14-12-2021 (ΑΔΑ:6ΤΛΓΞΠ1Σ-

7Β1 και ΑΔΑΛ:21REQ009735436) για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ-αμαλχρίμχμ και ςημ παοξυή 

σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ και εκςσπχςόμ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ 

σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ δαρικόμ σπηοεριόμ δικαιξδξρίαπ ςηπ, ρε δόδεκα 

(12) Οεοιτεοειακέπ Δμϊςηςεπ αομξδιϊςηςάπ ςηπ για ςξ έςξπ 2022,ρσμξλικξϋ πξρξϋ ςοιάμςα εμμιά υιλιάδχμ 

ξυςακξρίχμ ςοιάμςα ξυςό εσοό και εβδξμήμςα εμϊπ λεπςόμ (39.838,71€) υχοίπ Τ.Ο.Α. ή ραοάμςα εμμιά 

υιλιάδχμ ςεςοακξρίχμ εσοό (49.400,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., τξοέαπ-ειδικϊπ Τξοέαπ 1907-

999/01,03,02, ΑΚΔ:2420389001 (επιρκεσέπ) και 2410207001 (αμςαλλακςικά) 

13. ημ απϊταρη έγκοιρηπ διεμέογειαπ διαγχμιρμξϋ με αο.ποχς. 319708/21-12-2021 (ΑΔΑ:ΠΚ6ΛΞΠ1Σ-ΖΓΥ) 

 

Γ) ιπ ρε εκςέλερη ςχμ αμχςέοχ μϊμχμ εκδξθείρεπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ, ςιπ λξιπέπ διαςάνειπ πξσ 

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

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

δικαίξσ πξσ διέπει ςημ αμάθερη και εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, έρςχ και αμ δεμ αματέοξμςαι οηςά 

παοαπάμχ 

ΑΟΞΤΑΡΘΕΞΣΛΔ 

 

ημ ποξκήοσνη αμξικςξϋ ηλεκςοξμικξϋ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ, κάςχ ςχμ ξοίχμ, για ςημ ποξμήθεια 

αμςαλλακςικόμ-αμαλχρίμχμ (CPV 30125000-1) καθόπ και ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ 

τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ και εκςσπχςόμ (CPV 50313100-3) για ςιπ αμάγκεπ ςχμ σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ δαρικόμ σπηοεριόμ δικαιξδξρίαπ ςηπ, ρε δόδεκα (12) Οεοιτεοειακέπ Δμϊςηςεπ 

αομξδιϊςηςάπ ςηπ για ςξ έςξπ 2022. 

 

Ζ εκςιμόμεμη ρσμξλική ανία ςηπ ρϋμβαρηπ αμέουεςαι ρςιπ ςοιάμςα εμμιά υιλιάδεπ ξυςακϊρια ςοιάμςα ξυςό 

εσοό και εβδξμήμςα έμα λεπςά (39.838,71€) υχοίπ Τ.Ο.Α. ή ραοάμςα εμμιά υιλιάδεπ ςεςοακϊρια εσοό 

(49.400,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. Διδικϊςεοα, δεκαςοείπ υιλιάδεπ πεμςακϊρια εσοό (13.500,00€) για 

εογαρίεπ επιρκεσόμ (ΑΚΔ 2420389001) και ςοιάμςα πέμςε υιλιάδεπ εμμιακϊρια εσοό (35.900,00€) για 

αμςαλλακςικά (ΑΚΔ 2410207001). 

 

Ζ ρϋμβαρη έυει διάοκεια απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ μέυοι ςιπ 31/12/2022. 
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Ρςξμ παοακάςχ πίμακα 1 αματέοξμςαι ξι ρσμξλικά ςοιάμςα δσξ (32) ξμάδεπ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ 
κάθε μια απϊ ςιπ ξπξίεπ πεοιλαμβάμει δσξ γοαμμέπ (Α. Αμςαλλακςικά και αμαλόριμα και Β. Σπηοερίεπ 
ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ και εκςσπχςόμ). Ρςημ ποξρτξοά θα ποξβλέπεςαι 
σπξυοεχςικά έκπςχρη μϊμξ επί ςηπ ανίαπ ςχμ ςιμόμ ςχμ αμςαλλακςικόμ και ςχμ αμαλχρίμχμ καθόπ για ςιπ 
σπηοερίεπ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ και εκςσπχςόμ θα σπάουει ρςαθεοϊ κϊρςξπ 
40 € αμά εογαςξόοα υχοίπ ΤΟΑ, ςϊρξ για ςιπ ρσμήθειπ εκςελξϋμεμεπ σπηοερίεπ ϊρξ και για ασςέπ πξσ ςσυϊμ 
απαιςηθξϋμ. 

 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ 1 ΛΖΛΑΑ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 

 

 

Ο
μ

ά
δ

εσ
 

δ
ια

γω
νι

ς
μ

ο
φ

 

Περιγραφή 
Προχπολογιςκείςα τιμι 

άνευ Φ.Π.Α. 

1 Π.Ε. Δράμασ/ΔΡΑΜΑ 1774,19 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 1.451,61 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 322,58 

2 

 

Π.Ε. Δράμασ/ΝΕΤΡΟΚΟΠΙ 1048,39 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 725,81 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 322,58 

3 Π.Ε. Ζβρου/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ (Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990300000) 1774,20 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 1.370,97 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 403,23 

4 Π.Ε. Ζβρου/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ (Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990200000) 766,13 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 524,19 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 241,94 

5 Π.Ε. Ζβρου/ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ 483,87 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 322,58 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 161,29 

6 Π.Ε. Ζβρου/ ΟΤΦΛΙ 725,81 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 564,52 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 161,29 

7 
Π.Ε. Ημαθίασ/ ΒΕΡΟΙΑ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-

1532,26 
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9990300000) 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 1.129,03 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 403,23 

8 Π.Ε. Ημαθίασ/ ΒΕΡΟΙΑ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990200000) 1290,32 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 806,45 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 483,87 

9 Π.Ε. Ημαθίασ/ ΝΑΟΤΑ 725,81 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 483,87 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 241,94 

10 Π.Ε. Θεςςαλονίκησ/ΛΑΓΚΑΔΑ, ΣΑΤΡΟ (XEROX - 
Ειδικόσ Φορζασ: 1907-9990200000)    2903,23 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 2.338,71 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 564,52 

11 Π.Ε. Καβάλασ/ΚΑΒΑΛΑ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990100000,1907-9990300000) 2258,06 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 1.612,90 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 645,16 

12 Π.Ε. Καβάλασ/ΚΑΒΑΛΑ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990200000) 1129,03 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 806,45 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 322,58 

13 Π.Ε. Καβάλασ/ΘΑΟ 403,23 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 241,94 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 161,29 

14 Π.Ε.Κιλκίσ/ΚΙΛΚΙ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-9990300000) 1290,32 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 967,74 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 322,58 

15 Π.Ε.Κιλκίσ/ΚΙΛΚΙ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-9990200000) 967,75 
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Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 725,81 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 241,94 

16 Π.Ε.Κιλκίσ/ΓΟΤΜΕΝΙΑ 967,74 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 645,16 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 322,58 

17 Π.Ε. Ξάνθησ/ΞΑΝΘΗ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990300000) 564,52 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 403,23 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 161,29 

18 Π.Ε. Ξάνθησ/ΞΑΝΘΗ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990200000) 2016,13 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 1.451,61 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 564,52 

19 Π.Ε. Ξάνθησ/ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ  403,23 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 282,26 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 120,97 

20 Π.Ε. Πζλλασ/ΕΔΕΑ 1370,97 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 967,74 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 403,23 

21 Π.Ε. Πζλλασ/ΑΡΙΔΑΙΑ 967,74 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 685,48 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 282,26 

22 Π.Ε. Πιερίασ/ΚΑΣΕΡΙΝΗ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990300000) 927,42 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 645,16 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 282,26 

23 Π.Ε. Πιερίασ/ΚΑΣΕΡΙΝΗ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990200000) 2177,42 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 1.612,90 
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Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 564,52 

24 ΠΕ Ροδόπησ/ΚΟΜΟΣΗΝΗ (Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990100000 ΚΑΙ 1907-9990300000) 2016,13 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 1.451,61 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 564,52 

25 ΠΕ Ροδόπησ/ΚΟΜΟΣΗΝΗ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990200000) 2258,06 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 1.612,90 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 645,16 

26 Π.Ε. ζρρεσ/ ΕΡΡΕ (Ειδικόσ Φορζασ: 1907-9990100000 
ΚΑΙ 1907-9990300000)      1612,90 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 1.129,03 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 483,87 

27 Π.Ε. ζρρεσ/ ΕΡΡΕ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-9990200000) 1129,03 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 806,45 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 322,58 

28 Π.Ε. ζρρεσ/ΝΙΓΡΙΣΑ  887,10 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 604,84 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 

 282,26 

29 Π.Ε. Χαλκιδικήσ/ΠΟΛΤΓΤΡΟ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990300000) 967,75 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 725,81 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 241,94 

30 Π.Ε. Χαλκιδικήσ/ΠΟΛΤΓΤΡΟ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990200000) 645,16 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 483,87 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 161,29 

31 Π.Ε. Χαλκιδικήσ/ΑΡΝΑΙΑ 806,46 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 564,52 
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Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 241,94 

32 Π.Ε. Χαλκιδικήσ/ΚΑΑΝΔΡΑ 1048,39 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 806,45 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 241,94 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 39838,71 

 

Ιάθε ςμήμα αμςιρςξιυεί ρςξ ρϋμξλξ ςχμ μηυαμημάςχμ για ςξσπ αματεοϊμεμξσπ καςά πεοίπςχρη ειδικξϋπ 

τξοείπ (1907-9990300000 και 1907-9990100000,  ή 1907-9990200000) ρε κάθε Οϊλη Οεοιτεοειακήπ εμϊςηςαπ, 

ϊπχπ απξςσπόμξμςαι ρςξμ Οίμακα 2 ςξσ Οαοαοςήμαςξπ.  

Ξι διαγχμιζϊμεμξι έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα σπξβάλλξσμ ποξρτξοέπ για έμα ή και πεοιρρϊςεοα ςμήμαςα  

χπ αματέοξμςαι ρςξμ πίμακα 2 ςξσ ΟΑΠΑΠΖΛΑΞΡ Θ ςηπ αοιθ. 9/2021 Διακήοσνηπ, χρςϊρξ η ποξρτξοά 

ςξσπ θα ατξοά σπξυοεχςικά α) και ρε εογαρία και ρε αμςαλλακςικά, β) ρςξ ρϋμξλξ ςχμ μηυαμημάςχμ 

κάθε ςμήμαςξπ, αλλιόπ θα απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

 

 Ιοιςήοιξ αμάθερηπ για κάθε ςμήμα εκ ςχμ ρσμξλικά ςοιάμςα δϋξ(32) ςηπ Ρϋμβαρηπ είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα 

απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει ςιμήπ, δηλαδή ςξ σφηλϊςεοξ πξρξρςϊ (%) παοευϊμεμηπ 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., NUTSEL51-EL52), πξσ 

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

t.gov.gr.  

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή είμαι Kεμςοική Ισβεομηςική Αουή (ΙΙΑ) και αμήκει ρςη Γεμική Ισβέομηρη. Ζ κϋοια 

δοαρςηοιϊςηςά ςηπ είμαι η παοξυή γεμικόμ δημϊριχμ σπηοεριόμ.  

 

ii. ΛΗΧΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ 
 

Tμήμα Οοξμηθειόμ, Διαυείοιρηπ Σλικξϋ και Ιοαςικόμ Ξυημάςχμ ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ  Α.Δ.Λ.Η. 

(Οληοξτξοίεπ):Δστοξρϋμη Ιιξσοκςρή (Οοξψρςαμέμη μήμαςξπ), ςηλ:2313309437,e-mail: tpdy@ 

damt.gov.gr), Υοιρςίμα Ιξςραπξσψκη, ςηλ:2313 309443, email: ckotsapouiki@damt.gov.gr 

 

 

iii. ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΣΔΤΦΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ-ΔΗΜΟΙΔΤΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 
 

 

Δλεϋθεοη, άμερη, πλήοηπ ποϊρβαρη ρςα ςεϋυη ςξσ διαγχμιρμξϋ παοέυεςαι: 

 

http://www.m-t.gov.gr/
http://www.m-t.gov.gr/
mailto:@%20damt.gov.gr
mailto:@%20damt.gov.gr
mailto:@%20damt.gov.gr
mailto:ckotsapouiki@damt.gov.gr
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 Ρςξ ΔΡΖΔΖΡ (Δθμικϊ Ρϋρςημα Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ), ϊπξσ θα δημξριεσθεί έμαπ 

ηλεκςοξμικϊπ διαγχμιρμϊπ με α/α: 146376  πξσ θα πεοιλαμβάμει ςξ ρϋμξλξ ςχμ ςοιάμςαδσξ ςμημάςχμ πξσ 

αματέοθηκαμ παοαπάμχ 

 Ρςξ Ιεμςοικϊ  Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ). 

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

t.gov.gr/Δμημέοχρη /διαγχμιρμξί  

 

iv. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

 

Ιαςαλληλϊςηςα άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ 

 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ απαιςείςαι μα 

αρκξϋμ εμπξοική ή βιξμηυαμική ή βιξςευμική δοαρςηοιϊςηςα ρσματή με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ ποξμήθειαπ. 

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 πξσ ποξρυχοήρει ρςη ΡΔΡ, ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ ποξηγξϋμεμη 

πεοίπςχρη και έυξσμ ρσμάφει διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε θέμαςα διαδικαριόμ 

αμάθερηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ, απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε αμςίρςξιυα επαγγελμαςικά ή εμπξοικά 

μηςοόα.  

Ξι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ Βιξςευμικϊ ή 

Δμπξοικϊ ή Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ ή ρςξ Ληςοόξ Ιαςαρκεσαρςόμ Αμσμςικξϋ Σλικξϋ. 

Ρςημ πεοίπςχρη ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ ποέπει η κάλσφη ςηπ παοαπάμχ απαίςηρηπ μα 
καλϋπςεςαι απϊ κάθε μέλξπ ςηπ. 

 

v. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 
 

Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ηλεκςοξμικά, μέρχ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, μέυοι ςημ 
καςαληκςική ημεοξμημία και όοα πξσ ξοίζει η παοξϋρα διακήοσνη, δηλαδή απϊ ςημ 24η Δεκεμβοίξσ 2021, 
ημέοα Οαοαρκεσή και όοα 13:00 μ.μ. μέυοι ςημ 14η Θαμξσαοίξσ 2022, ημέοα Οαοαρκεσή και όοα 15:00 μ.μ., 
ρςημ Δλλημική Γλόρρα, ρε ηλεκςοξμικϊ τάκελξ, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ Μ.4412/2016, ιδίχπ ρςα 
άοθοα 36 και 37 και ρςημ κας’ ενξσριξδϊςηρη ςηπ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ μ.4412/2016 εκδξθείρα 
σπ΄αοιθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Ιξιμή Απϊταρη ςχμ Σπξσογόμ Αμάπςσνηπ και Δπεμδϋρεχμ 
και Φητιακήπ Διακσβέομηρηπ με θέμα «Πσθμίρειπ ςευμικόμ ζηςημάςχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ αμάθερη ςχμ 
Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ με υοήρη ςχμ επιμέοξσπ εογαλείχμ και διαδικαριόμ ςξσ 
Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ)» (ετενήπ Ι.Σ.Α. ΔΡΖΔΖΡ Οοξμήθειεπ και 
Σπηοερίεπ).  

 

vi. ΣΟΠΟ-ΦΡΟΝΟ ΔΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

Η απξρτοάγιρη ςωμ ποξρτξοώμ  και η διεναγωγή ςξσ διαγωμιρμξύ θα γίμει ηλεκςοξμικά, ςημ 20η 

Ιαμξσαοίξσ 2021, ημέοα Πέμπςη και ώοα 10:00 π.μ. απϊ ςξ αομϊδιξ, πιρςξπξιημέμξ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, ϊογαμξ 

ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ήςξι ςημ επιςοξπή διεμέογειαπ/επιςοξπή ανιξλϊγηρηπ, ετενήπ Δπιςοξπή 

Διαγχμιρμξϋ, ϊπχπ αμαλσςικά πεοιγοάτεςαι ρςημ παοάγοατξ 3.1.1 «Ζλεκςοξμική απξρτοάγιρη ςχμ 

ποξρτξοόμ» ςηπ αο. 9/2021 διακήοσνηπ, εταομξζϊμεμχμ ςχμ κείμεμχμ διαςάνεχμ για ςημ αμάθερη 

δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και διαδικαριόμ. 
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Ιαςά ςα λξιπά, ξ διαγχμιρμϊπ θα γίμει ρϋμτχμα με:  

 ημ Οοξκήοσνη ςηπ Ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή έυει δημξριεσςεί ρςo ΙΖΛΔΖΡ 

 ξΔμιαίξ Δσοχπαψκϊ Έμςσπξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ παοάοςημα ΘΘ ςηπ 

παοξϋραπ και θα είμαι αμαοςημέμξ ρε μξοτή αουείξσ xml ρςξμ ιρςϊςξπξ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ 

διαγχμιρμξϋ 

 ημ παοξϋρα διακήοσνη (αο. 9/2021) και ςα παοαοςήμαςά ςηπ (Θ:Αμαλσςική πεοιγοατή τσρικξϋ 

και ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ, ΘΘΘ: Σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ, IV:Σπϊδειγμα 

Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ Ρσμμεςξυήπ,V:Σπϊδειγμα εγγσηςικήπ επιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ)  

 ιπ ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ ςσυϊμ παοέυξμςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ διαδικαρίαπ, ιδίχπ 

ρυεςικά με ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςα ρυεςικά δικαιξλξγηςικά 

 ξ ρυέδιξ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ Οαοάοςημα VΘ ςηπ παοξϋραπ 

    ημ εμημέοχρη για ςημ επενεογαρία ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ Οαοάοςημα 
VIΘ ςηπ παοξϋραπ 

 
 

vii. ΣΟΞΒΞΚΖ ΔΜΡΑΡΔΩΜ 
 
 

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 καςαςίθεςαι ηλεκςοξμικά μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμία» ρςημ ηλεκςοξμική πεοιξυή ςξσ 

ρσγκεκοιμέμξσ διαγχμιρμξϋ, επιλέγξμςαπ ςημ έμδεινη «Οοξδικαρςική Οοξρτσγή», επειδή ρςξ ρϋρςημα δεμ 

στίρςαςαι αμςίρςξιυη έμδεινη/επιλξγή, μαζί με ςξ ρυεςικϊ παοάβξλξ. 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, 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). 
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Β) ημ έγκοιρη ςχμ εγγοάτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ ςξσ θέμαςξπ: δηλαδή ςξσ ςεϋυξσπ διακήοσνηπ 9/2021 και ςχμ 

ρσμημμέμχμ ρε ασςϊ παοαοςημάςχμ (I-VII) ϊπχπ ασςά αματέοξμςαι ρςξ εδάτιξ vi ςηπ παοξϋραπ απϊταρηπ 

και απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ. 

 

Ρσμημμέμα: 

Αμαλσςικϊ εϋυξπ Διακήοσνηπ 9/2021 με ςα παοαοςήμαςα I-VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ξ ΡΣΜΞΜΘΡΖΡ Α.Δ.Λ.-Η. 
 

 
 
 

ΔΠ. ΘΩΑΜΜΖΡ Ι. ΡΑΒΒΑΡ 
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ΙΑΑΥΩΠΖΔΑ ΡΞ ΙΖΛΔΖΡ 

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ                                                                  Α/Α ΔΡΖΔΖΡ:146376 

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 

ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ  

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 

ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΣΚΘΙΞΣ 

ΙΑΘ ΙΠΑΘΙΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ 

Οοξωπξλξγιρμϊπ 

Δκςιμόμεμη ρσμξλική ανία: οιάμςα εμμιά υιλιάδεπ 

ξυςακϊρια ςοιάμςα ξυςό εσοό και εβδξμήμςα έμα 

λεπςά (39.838,71€) υχοίπ Τ.Ο.Α. ή ραοάμςα εμμιά 

υιλιάδεπ ςεςοακϊρια εσοό (49.400,00€) 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. 

Ζμεοξμημία αμάοςηρηπ ςηπ ποξκήοσνηπ 
και ςηπ διακήοσνηπ ρςη διαδικςσακή 

πϋλη ςξσ ΙΖΛΔΖΡ 
24 Δεκεμβοίξσ 2021, ημέοα Οαοαρκεσή 

Αμαθέςξσρα Αουή: Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ 

Διαδικςσακή Οϋλη Διεμέογειαπ 
Ζλεκςοξμικξϋ Διαγχμιρμξϋ: 

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

Ζμεοξμημία αμάοςηρηπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ 
ρςη δικςσακή πϋλη ςξσ ΔΡΖΔΖΡ: 24 Δεκεμβοίξσ 2021, ημέοα Οαοαρκεσή 

Ζμεοξμημία και όοα Έμαονηπ Σπξβξλήπ 
Οοξρτξοόμ: 

24 Δεκεμβοίξσ 2021, ημέοα Οαοαρκεσή και όοα 
13:00 μ.μ. 

Ιαςαληκςική Ζμεοξμημία και όοα 
Σπξβξλήπ Οοξρτξοόμ: 

 14 Θαμξσαοίξσ 2022, ημέοα Οαοαρκεσή και όοα 
15.00 μ.μ. 

Ζμεοξμημία και όοα Απξρτοάγιρηπ 
Οοξρτξοόμ (Διεναγχγήπ Διαγχμιρμξϋ): 

20 Θαμξσαοίξσ 2022, ημέοα Οέμπςη και όοα 10:00 
π.μ. 

 

ΔΣΥΞΡ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ αο. 9/2021 

ΑΜΞΘΙΞΡ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΞΡ ΛΔΘΞΔΞΘΙΞΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΡ, ΙΑΩ ΩΜ ΞΠΘΩΜ,  ΟΠΞΛΖΗΔΘΑΡ 
ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΩΜ-ΑΜΑΚΩΡΘΛΩΜ ΙΑΘ ΟΑΠΞΥΖΡ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ ΡΣΜΖΠΖΡΖΡ ΙΑΘ ΔΟΘΡΙΔΣΖΡ 

ΤΩΞΣΟΘΙΩΜ ΛΖΥΑΜΖΛΑΩΜ ΓΘΑ ΘΡ ΑΜΑΓΙΔΡ ΩΜ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ ΖΡ ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖΡ 
ΔΘΞΘΙΖΡΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ (Α.Δ.Λ.–Η.), ΡΣΛΟΔΠΘΚΑΛΒΑΜΞΛΔΜΩΜ ΩΜ ΔΑΡΘΙΩΜ 

ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ, ΡΔ ΔΩΔΔΙΑ (12) ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΔΡ ΔΜΞΖΔΡ ΓΘΑ Ξ ΔΞΡ 2022. 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ ΙΑΘ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

1.1 Ρςξιυεία Αμαθέςξσραπ Αουήπ 

 

Δπχμσμία ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-
ΗΠΑΙΖΡ 

αυσδοξμική διεϋθσμρη ΙΑΗΖΓΖTH ΠΩΡΡΘΔΖ 11 

Οϊλη ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 

αυσδοξμικϊπ Ιχδικϊπ 54655 

Υόοα ΔΚΚΑΔΑ 

Ιχδικϊπ ΜUTS EL51-EL52 

ηλέτχμξ 2313 309437-443 

Ζλεκςοξμικϊ αυσδοξμείξ tpdy@damt.gov.gr, ckotsapouiki@damt.gov.gr 

Αομϊδιξπ για πληοξτξοίεπ Δστοξρϋμη Ιιξσοκςρή,Υοιρςίμα Ιξςραπξσψκη 

Γεμική Διεϋθσμρη ρςξ διαδίκςσξ  (URL) https://www.m-t.gov.gr 

 

Δίδξπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ  

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή είμαι Kεμςοική Ισβεομηςική Αουή (ΙΙΑ) και αμήκει ρςη Γεμική Ισβέομηρη. 

 

Ιϋοια δοαρςηοιϊςηςα Α.Α. 

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

 

Ρςξιυεία Δπικξιμχμίαπ  

α) α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι διαθέριμα για ελεϋθεοη, πλήοη, άμερη & δχοεάμ 
ηλεκςοξμική ποϊρβαρη μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ,  

β) Ιάθε είδξσπ επικξιμχμία και αμςαλλαγή πληοξτξοιόμ ποαγμαςξπξιείςαι μέρχ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ 
Οοξμήθειεπ και Σπηοερίεπ (ετενήπ ΔΡΖΔΖΡ), ςξ ξπξίξ είμαι ποξρβάριμξ απϊ ςη Διαδικςσακή 
Οϋλη (www.promitheus.gov.gr) ςξσ ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ. 

γ) H ηλεκςοξμική επικξιμχμία απαιςεί ςημ υοήρη εογαλείχμ και ρσρκεσόμ πξσ δεμ είμαι γεμικόπ 
διαθέριμα. Ζ απεοιϊοιρςη, πλήοηπ, άμερη και δχοεάμ ποϊρβαρη ρςα εμ λϊγχ εογαλεία και 
ρσρκεσέπ είμαι δσμαςή ρςημ διεϋθσμρη (URL) : www.promitheus.gov.gr 

δ) α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι επίρηπ είμαι διαθέριμα μέρχ ςηπ ιρςξρελίδαπ ςηπ ΑΔΛΗ 
www.m-t.gov.gr/Δμημέοχρη/Διαγχμιρμξί  

 

1.2 Ρςξιυεία Διαδικαρίαπ-Υοημαςξδϊςηρη 

 

Δίδξπ διαδικαρίαπ  

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

 

Υοημαςξδϊςηρη ςηπ ρϋμβαρηπ 

Ζ δαπάμη βαοϋμει ςιπ πιρςόρειπ ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςηπ Α.Δ.Λ. – Η.  έςξσπ 2022, βάρει 

ςηπ απϊταρηπ ποξέγκοιρηπ αμάληφηπ σπξυοέχρηπ πξσ αματέοεςαι ρςξ ρημείξ δόδεκα (12) ςξσ 

μέοξσπ Β’ ςηπ παο. 1.4. και ειδικϊςεοα αμά ΑΚΔ και ειδικϊ τξοέα χπ ενήπ: 

mailto:helavra@damt.gov.gr,do@damt.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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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 

5.750,00 17.900,00 800,00 2000,00 9.600,00 25.700,00 16150,00 45.600,00 
61.750,0

0 
49.798,3

9 

1.3 Ρσμξπςική Οεοιγοατή τσρικξϋ και ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ 

 
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., ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ δαρικόμ σπηοεριόμ δικαιξδξρίαπ ςηπ, ρε δόδεκα 

(12) Οεοιτεοειακέπ Δμϊςηςεπ αομξδιϊςηςάπ ςηπ για ςξ έςξπ 2022.  

Ζ ρϋμβαρη σπξδιαιοείςαι ρε ςοιάμςα δϋξ (32) ςμήμαςα ςξσ Οίμακα 1. 

Ζ εκςιμόμεμη ρσμξλική ανία ςηπ ρϋμβαρηπ αμέουεςαι ρςιπ ςοιάμςα εμμιά υιλιάδεπ ξυςακϊρια 

ςοιάμςα ξυςό εσοό και εβδξμήμςα έμα λεπςά (39.838,71€) υχοίπ Τ.Ο.Α. ή ραοάμςα εμμιά 

υιλιάδεπ ςεςοακϊρια εσοό (49.400,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. Διδικϊςεοα, 

δεκαςοείπ υιλιάδεπ πεμςακϊρια εσοό (13.500,00€) για εογαρίεπ επιρκεσόμ (ΑΚΔ 

2420389001) και ςοιάμςα πέμςε υιλιάδεπ εμμιακϊρια εσοό (35.900,00€) 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). 

        Ζ ρϋμβαρη έυει διάοκεια απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ μέυοι ςιπ 31/12/2022. 

Ρσμεπόπ κάθε ποξρτξοά θα πεοιλαμβάμει σπξυοεχςικά αμςαλλακςικά και εογαρίεπ 

εμό ςξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ θα δίμεςαι μϊμξ για ςα αμςαλλακςικά, καθόπ για ςιπ εογαρίεπ 

θα σπάουει ρςαθεοϊ κϊρςξπ 40€ αμά εογαςξόοα υχοίπ ΤΟΑ, ςϊρξ για ςιπ ρσμήθειπ 

εκςελξϋμεμεπ εογαρίεπ ϊρξ και για ασςέπ πξσ ςσυϊμ απαιςηθξϋμ. 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. 

Ξι διαγχμιζϊμεμξι έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα σπξβάλλξσμ ποξρτξοέπ για έμα ή και 

πεοιρρϊςεοα ςμήμαςα  χπ αματέοξμςαι ρςξμ πίμακα 2 ςξσ ΟΑΠΑΠΖΛΑΞΡ Θ ςηπ 

παοξϋραπ διακήοσνηπ, χρςϊρξ η ποξρτξοά ςξσπ θα ατξοά σπξυοεχςικά α) και ρε 

εογαρία και ρε αμςαλλακςικά, β) ρςξ ρϋμξλξ ςχμ μηυαμημάςχμ κάθε ςμήμαςξπ, αλλιόπ 

θα απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

Αμαλσςική πεοιγοατή ςξσ τσρικξϋ αμςικειμέμξσ αμά ςμήμα (εμδεικςικϊπ πίμακαπ 

τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ καθόπ και καςάλξγξπ ρσμηθέρςεοχμ εογαριόμ 

ρσμςήοηρηπ/επιρκεσήπ) ςηπ ρϋμβαρηπ δίδεςαι ρςξ ξμόμσμξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ I, ςηπ 

παοξϋραπ διακήοσνηπ.  
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Δάμ ξι ποξρτξοέπ ταίμξμςαι αρσμήθιρςα υαμηλέπ ρε ρυέρη με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ 

ρϋμβαρηπ ιρυϋξσμ  ςα αματεοϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 3.1.2 ςηπ παοξϋραπ 

Ξ διαγχμιρμϊπ θα ποαγμαςξπξιηθεί με υοήρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ 
Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ) μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ  
www.promitheus.gov.gr ςξσ ρσρςήμαςξπ. Ζ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ θα γίμει 
ηλεκςοξμικά, ςοειπ (3) εογάριμεπ ημέοεπ μεςά ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ 
ποξρτξοόμ, απϊ ςξ αομϊδιξ, πιρςξπξιημέμξ ρςξ ρϋρςημα, ρσλλξγικϊ ϊογαμξ (Δπιςοξπή 
διεμέογειαπ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ Διαγχμιρμξϋ [ετενήπ : «Δπιςοξπή 
ςξσ Διαγχμιρμξϋ»]) ϊπχπ αμαλσςικά πεοιγοάτεςαι ρςημ παοάγοατξ 3 ςηπ παοξϋραπ, 
εταομξζϊμεμχμ καςά ςα λξιπά ςχμ κείμεμχμ διαςάνεχμ για ςημ αμάθερη δημξρίχμ 
ρσμβάρεχμ και διαδικαριόμ. 

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 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ 1 

ΛΖΛΑΑ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 

ΦΟΡΕΑ         ΤΝΟΛΑ  

Α/
Α 

ΛΖΛΑ/ΟΞΚΖ 
ΔΘΔΘΙΞΡ 
ΤΞΠΔΑΡ 

ΔΟΘΡΙΔΣΔ
Ρ  

24203890
01  

ΔΟΘΡΙΔΣΔ
Ρ  

24203890
01 ΥΩΠΘΡ 

ΤΟΑ 

ΑΜΑΚΚΑΙΘ
ΙΑ  

2410207001   

ΑΜΑΚΚΑΙΘ
ΙΑ  

2410207001 
ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 

ΓΔΜΘΙΑ 
ΡΣΜΞΚΑ 
ΛΔ ΤΟΑ 

ΓΔΜΘΙΑ 
ΡΣΜΞΚΑ 
ΥΩΠΘΡ 
ΤΟΑ 

1 Δοάμα 
1907-
99903 400,00 322,58 

1.800,00 1.451,61 
2.200,00 

1774,19 

2 Μεσοξκϊπι 
1907-
99902 400,00 322,58 900,00 

725,81 
1.300,00 

1048,39 

3 Αλεν/πξλη-03 
1907-
99903 500,00 403,23 

1.700,00 1.370,97 
2.200,00 

1774,19 

4 Αλεν/πξλη-02 
1907-
99902 300,00 241,94 650,00 

524,19 
950,00 

766,13 

5 Διδσμϊςειυξ 
1907-
99902 200,00 161,29 400,00 

322,58 
600,00 

483,87 

6 Ρξστλί 
1907-
99902 200,00 161,29 700,00 

564,52 
900,00 

725,81 

7 Βέοξια-03 
1907-
99903 

500,00 
403,23 

1.400,00 1.129,03 
1.900,00 

1532,26 

8 Βέοξια-02 
1907-
99902 600,00 483,87 1.000,00 

806,45 
1.600,00 

1290,32 

9 Μάξσρα 
1907-
99902 300,00 241,94 600,00 

483,87 
900,00 

725,81 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ρςξμ παοακάςχ πίμακα 2 αματέοξμςαι ξι ρσμξλικά ςοιάμςα δσξ (32) ξμάδεπ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ 
διαγχμιρμξϋ κάθε μια απϊ ςιπ ξπξίεπ πεοιλαμβάμει δσξ γοαμμέπ (Α. Αμςαλλακςικά και 
αμαλόριμα και Β. Σπηοερίεπ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ και 
εκςσπχςόμ). Ρςημ ποξρτξοά θα ποξβλέπεςαι σπξυοεχςικά έκπςχρη μϊμξ επί ςηπ ανίαπ ςχμ 

10 

Ηερραλξμίκη-
02, Καγκαδάπ 
Ρςασοϊπ 

XEROX 
ΔΘΔ.ΤΞΠ.

02 

700,00 564,52 2.900,00 2.338,71 3.600,00 2903,23 

11 
Ιαβάλα-
01/03 

1907-
99901 ΙΑΘ 

1907-
99903 

800,00 645,16 2.000,00 1.612,90 2.800,00 2258,06 

12 Ιαβάλα-02 
1907-
99902 400,00 322,58 1.000,00 

806,45 
1.400,00 

1129,03 

13 Ηάρξπ 
1907-
99902 200,00 161,29 300,00 

241,94 
500,00 

403,23 

14 Ιιλκίπ-03 
1907-
99903 

400,00 
322,58 

1.200,00 967,74 
1.600,00 

1290,32 

15 Ιιλκίπ-02 
1907-
99902 300,00 241,94 900,00 

725,81 
1.200,00 

967,74 

16 Γξσμέμιρρα 
1907-
99902 400,00 322,58 800,00 

645,16 
1.200,00 

967,74 

17 Νάμθη-03 
1907-
99903 200,00 161,29 

500,00 403,23 
700,00 

564,52 

18 Νάμθη-02 
1907-
99902 700,00 564,52 1.800,00 

1.451,61 
2.500,00 

2016,13 

19 Ρςασοξϋπξλη 
1907-
99902 150,00 120,97 350,00 

282,26 
500,00 

403,23 

20 Έδερρα 
1907-
99902 500,00 403,23 1.200,00 

967,74 
1.700,00 

1370,97 

21 Αοιδαία 
1907-
99902 350,00 282,26 850,00 

685,48 
1.200,00 

967,74 

22 Ιαςεοίμη-03 
1907-
99903 350,00 282,26 

800,00 645,16 
1.150,00 

927,42 

23 Ιαςεοίμη-02 
1907-
99902 700,00 564,52 2.000,00 

1.612,90 
2.700,00 

2177,42 

24 
Ιξμξςημή-
01/03 

1907-
99901 ΙΑΘ 

1907-
99903 700,00 564,52 

1.800,00 1.451,61 

2.500,00 

2016,13 

25 Ιξμξςημή-02 
1907-
99902 800,00 645,16 2.000,00 

1.612,90 
2.800,00 

2258,06 

26 
Ρέοοεπ -
01/03 

1907-
99901 ΙΑΘ 

1907-
99903 600,00 483,87 

1.400,00 1.129,03 

2.000,00 

1612,90 

27 Ρέοοεπ-02 
1907-
99902 400,00 322,58 1.000,00 

806,45 
1.400,00 

1129,03 

28 Μιγοίςα 
1907-
99902 350,00 282,26 750,00 

604,84 
1.100,00 

887,10 

29 
Οξλϋγσοξπ-
03 

1907-
99903 300,00 241,94 

900,00 725,81 
1.200,00 

967,74 

30 
Οξλϋγσοξπ-
02 

1907-
99902 200,00 161,29 600,00 

483,87 
800,00 

645,16 

31 Αομαία 
1907-
99902 300,00 241,94 700,00 

564,52 
1.000,00 

806,45 

32 Ιαρράμδοα 
1907-
99902 300,00 241,94 1.000,00 

806,45 
1.300,00 

1048,39 

      
13.500,

00 
10.887,1

0 35.900,00 28.951,61 
49.400,

00 
39838,

71 
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ςιμόμ ςχμ αμςαλλακςικόμ και ςχμ αμαλχρίμχμ καθόπ για ςιπ σπηοερίεπ ρσμςήοηρηπ και 
επιρκεσήπ τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ και εκςσπχςόμ θα σπάουει ρςαθεοϊ κϊρςξπ 40 € αμά 
εογαςξόοα υχοίπ ΤΟΑ, ςϊρξ για ςιπ ρσμήθειπ εκςελξϋμεμεπ σπηοερίεπ ϊρξ και για ασςέπ πξσ 
ςσυϊμ απαιςηθξϋμ. 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ 2:ΓΠΑΛΛΔΡ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 

 

Ο
μ

ά
δ

εσ
 

δ
ια

γω
νι

ς
μ

ο
φ

 

Περιγραφή 
Προχπολογιςκείςα τιμι 

άνευ Φ.Π.Α. 

1 Π.Ε. Δράμασ/ΔΡΑΜΑ 1774,19 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 1.451,61 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 322,58 

2 

 

Π.Ε. Δράμασ/ΝΕΤΡΟΚΟΠΙ 1048,39 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 725,81 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 322,58 

3 Π.Ε. Ζβρου/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ (Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990300000) 1774,20 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 1.370,97 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 403,23 

4 Π.Ε. Ζβρου/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ (Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990200000) 766,13 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 524,19 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 241,94 

5 Π.Ε. Ζβρου/ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΧΟ 483,87 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 322,58 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 161,29 

6 Π.Ε. Ζβρου/ ΟΤΦΛΙ 725,81 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 564,52 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 161,29 

7 Π.Ε. Ημαθίασ/ ΒΕΡΟΙΑ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990300000) 1532,26 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 1.129,03 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 403,23 
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8 Π.Ε. Ημαθίασ/ ΒΕΡΟΙΑ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990200000) 1290,32 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 806,45 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 483,87 

9 Π.Ε. Ημαθίασ/ ΝΑΟΤΑ 725,81 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 483,87 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 241,94 

10 Π.Ε. Θεςςαλονίκησ/ΛΑΓΚΑΔΑ, ΣΑΤΡΟ (XEROX - 
Ειδικόσ Φορζασ: 1907-9990200000)    2903,23 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 2.338,71 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 564,52 

11 Π.Ε. Καβάλασ/ΚΑΒΑΛΑ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990100000,1907-9990300000) 2258,06 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 1.612,90 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 645,16 

12 Π.Ε. Καβάλασ/ΚΑΒΑΛΑ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990200000) 1129,03 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 806,45 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 322,58 

13 Π.Ε. Καβάλασ/ΘΑΟ 403,23 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 241,94 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 161,29 

14 Π.Ε.Κιλκίσ/ΚΙΛΚΙ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-9990300000) 1290,32 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 967,74 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 322,58 

15 Π.Ε.Κιλκίσ/ΚΙΛΚΙ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-9990200000) 967,75 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 725,81 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 241,94 

16 Π.Ε.Κιλκίσ/ΓΟΤΜΕΝΙΑ 967,74 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 645,16 
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Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 322,58 

17 Π.Ε. Ξάνθησ/ΞΑΝΘΗ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990300000) 564,52 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 403,23 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 161,29 

18 Π.Ε. Ξάνθησ/ΞΑΝΘΗ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990200000) 2016,13 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 1.451,61 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 564,52 

19 Π.Ε. Ξάνθησ/ ΣΑΤΡΟΤΠΟΛΗ  403,23 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 282,26 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 120,97 

20 Π.Ε. Πζλλασ/ΕΔΕΑ 1370,97 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 967,74 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 403,23 

21 Π.Ε. Πζλλασ/ΑΡΙΔΑΙΑ 967,74 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 685,48 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 282,26 

22 Π.Ε. Πιερίασ/ΚΑΣΕΡΙΝΗ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990300000) 927,42 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 645,16 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 282,26 

23 Π.Ε. Πιερίασ/ΚΑΣΕΡΙΝΗ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990200000) 2177,42 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 1.612,90 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 564,52 

24 ΠΕ Ροδόπησ/ΚΟΜΟΣΗΝΗ (Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990100000 ΚΑΙ 1907-9990300000) 2016,13 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 1.451,61 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 564,52 
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25 ΠΕ Ροδόπησ/ΚΟΜΟΣΗΝΗ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990200000) 2258,06 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 1.612,90 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 645,16 

26 Π.Ε. ζρρεσ/ ΕΡΡΕ (Ειδικόσ Φορζασ: 1907-9990100000 
ΚΑΙ 1907-9990300000)      1612,90 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 1.129,03 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 483,87 

27 Π.Ε. ζρρεσ/ ΕΡΡΕ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-9990200000) 1129,03 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 806,45 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 322,58 

28 Π.Ε. ζρρεσ/ΝΙΓΡΙΣΑ  887,10 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 604,84 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 

 282,26 

29 Π.Ε. Χαλκιδικήσ/ΠΟΛΤΓΤΡΟ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990300000) 967,75 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 725,81 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 241,94 

30 Π.Ε. Χαλκιδικήσ/ΠΟΛΤΓΤΡΟ(Ειδικόσ Φορζασ: 1907-
9990200000) 645,16 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 483,87 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 161,29 

31 Π.Ε. Χαλκιδικήσ/ΑΡΝΑΙΑ 806,46 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 564,52 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 241,94 

32 Π.Ε. Χαλκιδικήσ/ΚΑΑΝΔΡΑ 1048,39 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 806,45 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 241,94 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 39838,71 
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1.4 Ηερμικϊ 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. 

21. 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) 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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.   

25. 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»,  

 

26. ςξσ 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», 

27. μ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δςαιοικξί µεςαρυηµαςιρµξί και εμαοµϊμιρη ςξσ μξµξθεςικξϋ 
πλαιρίξσ µε ςιπ διαςάνειπ ςηπ Ξδηγίαπ 2014/55/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ 
Ρσµβξσλίξσ ςηπ 16ηπ Αποιλίξσ 2014 για ςημ έκδξρη ηλεκςοξμικόμ ςιµξλξγίχμ ρςξ πλαίριξ 
δηµϊριχμρσµβάρεχμ και λξιπέπ διαςάνειπ» 

28. ξμ Μ. 4013/2011 (Α’ 204) «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 

και Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ…», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και 

ιρυϋει, 

29. ξμ μ. 4727/2020 (Α’ 184) «Φητιακή Διακσβέομηρη (Δμρχμάςχρη ρςημ Δλλημική 
Μξμξθερία ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2016/2102 και ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2019/1024) – Ζλεκςοξμικέπ 
Δπικξιμχμίεπ (Δμρχμάςχρη ρςξ Δλλημικϊ Δίκαιξ ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2018/1972 και άλλεπ 
διαςάνειπ, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, 

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

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

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

33. ξ Μ. 3419/2005 (Α’ 297) «Γεμικϊ Δμπξοικϊ Ληςοόξ (Γ.Δ.ΛΖ.) και εκρσγυοξμιρμϊπ ςηπ 
Δπιμεληςηοιακήπ Μξμξθερίαπ» 
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34. ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2016/679 ςξσ ΔΙ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ, ςηπ 27ηπ Αποιλίξσ 2016, για 
ςημ ποξρςαρία ςχμ τσρικόμ ποξρόπχμ έμαμςι ςηπ επενεογαρίαπ ςχμ δεδξμέμχμ 
ποξρχπικξϋ υαοακςήοα και για ςημ ελεϋθεοη κσκλξτξοία ςχμ δεδξμέμχμ ασςόμ και ςημ 
καςάογηρη ςηπ ξδηγίαπ 95/46/ΔΙ (Γεμικϊπ Ιαμξμιρμϊπ για ςημ Οοξρςαρία Δεδξμέμχμ) 
(Ιείμεμξ πξσ παοξσριάζει εμδιατέοξμ για ςξμ ΔΞΥ) OJ L 119,  

35. ςξσ μ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αουή Οοξρςαρίαπ Δεδξμέμχμ Οοξρχπικξϋ Υαοακςήοα, μέςοα 
εταομξγήπ ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2016/679 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ 
Ρσμβξσλίξσ ςηπ 27ηπ Αποιλίξσ 2016 για ςημ ποξρςαρία ςχμ τσρικόμ ποξρόπχμ έμαμςι 
ςηπ επενεογαρίαπ δεδξμέμχμ ποξρχπικξϋ υαοακςήοα και εμρχμάςχρη ρςημ εθμική 
μξμξθερία ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2016/680 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ 
ςηπ 27ηπ Αποιλίξσ 2016 και άλλεπ διαςάνειπ», 

36. ημ απϊ 13-08-2021 Οοάνη Μξμξθεςικξϋ Οεοιευξμέμξσ (ΤΔΙ 143/ς. Α΄/13-8-2021) ςηπ 
Οοξέδοξσ ςηπ Δλλημικήπ Δημξκοαςίαπ με θέμα: «Έκςακςα μέςοα για ςημ απξςελερμαςική 
ποξρςαρία και ςημ ςαυεία απξκαςάρςαρη ςξσ τσρικξϋ πεοιβάλλξμςξπ, ςημ άμερη ρςήοινη 
ςχμ πληγέμςχμ απϊ ςιπ πσοκαγιέπ ςξσ Θξσλίξσ/Ασγξϋρςξσ 2021 και ρσματείπ διαςάνειπ.», 
ϊπχπ κσοόθηκε με ςξμ μ.4824/2021 (ΤΔΙ 156Α/02.9.2021) και ςξ αοιθ. ποχς. 
2/106893/ΔΟΓΙ/10-11-2021 ρυεςικϊ έγγοατξ ςξσ Σπξσογείξσ Ξικξμξμικόμ με θέμα: 
«Πσθμίρειπ ζηςημάςχμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ σπαγχγή ςχμ δαρικόμ σπηοεριόμ ρςξ 
Σπξσογείξ Οεοιβάλλξμςξπ και Δμέογειαπ». 

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

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

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

Α.Δ.Ο.Ο.» 

40. 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 : 

14. KYA με αοιθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Ιξιμήπ Απϊταρηπ ςχμ Σπξσογόμ 

Αμάπςσνηπ και Δπεμδϋρεχμ και Φητιακήπ Διακσβέομηρηπ με θέμα «Πσθμίρειπ ςευμικόμ 

ζηςημάςχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ αμάθερη ςχμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ 

με υοήρη ςχμ επιμέοξσπ εογαλείχμ και διαδικαριόμ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ 

Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ)» 

15. Ι.Σ.Α. με αοιθμ. ξικ. 60967 ΔΝ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζλεκςοξμική ιμξλϊγηρη ρςξ 

πλαίριξ ςχμ Δημϊριχμ Ρσμβάρεχμ δσμάμει ςξσ μ. 4601/2019» (Α΄44) 

16. ΙΣΑ με αοιθμ. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2020) «Ιαθξοιρμϊπ Δθμικξϋ Λξοτϊςσπξσ 

ηλεκςοξμικξϋ ςιμξλξγίξσ ρςξ πλαίριξ ςχμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 

17. 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. 

18. ΣΑ με αο 76928  (ΤΔΙ Β' 3075/13.07.2021)  Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και 

διαυείοιρηπ ςξσ Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ).  

19. 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 
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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. 

20. 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.)» 

21. 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»). 

22. 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». 

23. ημ απξτ. Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. με αο.ποχς. 309556/10-12-2021 (ΑΔΑ:62ΟΥΞΠ1Σ-8ΩΑ) πεοί 
ρσγκοϊςηρηπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ και Ανιξλϊγηρηπ ποξρτξοόμ για ςξσπ ηλεκςοξμικξϋπ 
διαγχμιρμξϋπ, άμχ και κάςχ ςχμ ξοίχμ, ποξμηθειόμ και παοξυήπ γεμικόμ σπηοεριόμ, 
ποξωπξλξγιρμξϋ άμχ ςχμ ςοιάμςα υιλιάδχμ εσοό (30.000€) υχοίπ Τ.Ο.Α. 

24. To αοιθ. ποχς. 293053/01-12-2021(ΑΔΑΛ:21REQ009642388) Δρχςεοικϊ Ρημείχμα- 
Οοχςξγεμέπ αίςημα ςξσ μήμαςξπ Οοξμηθειόμ, Διαυείοιρηπ Σλικξϋ και Ιοαςικόμ Ξυημάςχμ 
ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ. 

25. ημ απϊταρη ποξέγκοιρηπ αμάληφηπ σπξυοέχρηπ με αο. ποχςξικ. 5471/14-12-2021 

(ΑΔΑ:6ΤΛΓΞΠ1Σ-7Β1 και ΑΔΑΛ:21REQ009735436) για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ-

αμαλχρίμχμ και ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ τχςξςσπικόμ 

μηυαμημάςχμ και εκςσπχςόμ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ δαρικόμ σπηοεριόμ δικαιξδξρίαπ ςηπ, ρε δόδεκα (12) 

Οεοιτεοειακέπ Δμϊςηςεπ αομξδιϊςηςάπ ςηπ για ςξ έςξπ 2022,ρσμξλικξϋ πξρξϋ ςοιάμςα εμμιά 

υιλιάδχμ ξυςακξρίχμ ςοιάμςα ξυςό εσοό και εβδξμήμςα εμϊπ λεπςόμ (39.838,71€) υχοίπ 

Τ.Ο.Α. ή ραοάμςα εμμιά υιλιάδχμ ςεςοακξρίχμ εσοό (49.400,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 

Τ.Ο.Α., τξοέαπ-ειδικϊπ Τξοέαπ 1907-999/01,03,02, ΑΚΔ:2420389001 (επιρκεσέπ) και 

2410207001 (αμςαλλακςικά) 

26. Απϊταρη Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. με αο. ποχς. 319708/21-12-2021 (ΑΔΑ:ΠΚ6ΛΞΠ1Σ-ΖΓΥ) πεοί 

διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ ςξσ θέμαςξπ 

 

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 Οοξθερμία παοαλαβήπ ποξρτξοόμ και διεμέογεια διαγχμιρμξϋ 

 

Ζ καςαληκςική ημεοξμημία παοαλαβήπ ςχμ ποξρτξοόμ είμαι η 14η Θαμξσαοίξσ 2022, ημέοα 

Οαοαρκεσή και όοα 15.00 μ.μ. 

Ζ διαδικαρία θα διεμεογηθεί με υοήρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ 
Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ), Οοξμήθειεπ και Σπηοερίεπ ςξσ  ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ (Διαδικςσακή Οϋλη 
www.promitheus.gov.gr).  

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


26  

1.6 Δημξριϊςηςα 

 

Α.      Δημξρίεσρη ρε εθμικϊ επίπεδξ  

Ζ ποξκήοσνη και ςξ πλήοεπ κείμεμξ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ καςαυχοήθηκαμ ρςξ Ιεμςοικϊ 

Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ).  

α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ καςαυχοήθηκαμ ρςη ρυεςική ηλεκςοξμική 
διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, η ξπξία έλαβε Ρσρςημικϊ Αϋνξμςα Αοιθμϊ:  
146376  και αμαοςήθηκαμ ρςη Διαδικςσακή Οϋλη (www.promitheus.gov.gr) ςξσ ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ.  

Οεοίληφη ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςημ πεοίπςχρη (ιρς) ςηπ παοαγοάτξσ 3 
ςξσ άοθοξσ 76 ςξσ Μ.4727/2020, αμαοςήθηκε ρςξ διαδίκςσξ, ρςξμ 
ιρςϊςξπξhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΔΘΑΣΓΔΘΑ). 

Ζ Διακήοσνη καςαυχοήθηκε ρςξ διαδίκςσξ, ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ρςη 

διεϋθσμρη (URL) : https://www.m-t.gov.gr/ ρςη διαδοξμή : Δμημέοχρη/Διαγχμιρμξί, ρςιπ 

24/12/2021. 

1.7 Αουέπ εταομξζϊμεμεπ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ 

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. ΓΔΜΘΙΞΘ ΙΑΘ ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 

2.1 Γεμικέπ Οληοξτξοίεπ 

2.1.1 Έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ 

α έγγοατα ςηπ παοξϋραπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ  είμαι ςα ακϊλξσθα: 

1. Ζ Οοξκήοσνη ςηπ Ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή έυει δημξριεσςεί ρςo ΙΖΛΔΖΡ 

2. ξΔμιαίξ Δσοχπαψκϊ Έμςσπξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ παοάοςημα ΘΘ ςηπ 

παοξϋραπ και θα είμαι αμαοςημέμξ ρε μξοτή αουείξσ xml ρςξμ ιρςϊςξπξ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ 

διαγχμιρμξϋ,   

3. Ζ παοξϋρα διακήοσνη (αο. 9/2021) και ςα παοαοςήμαςά ςηπ (Θ:Αμαλσςική πεοιγοατή τσρικξϋ 

και ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ, ΘΘΘ: Σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ, 

IV:Σπϊδειγμα Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ Ρσμμεςξυήπ,V:Σπϊδειγμα εγγσηςικήπ επιρςξλήπ καλήπ 

εκςέλερηπ)  

4. Ξι 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 VΘ ςηπ παοξϋραπ 

6. Ζ εμημέοχρη για ςημ επενεογαρία ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ 
Οαοάοςημα VIΘ ςηπ παοξϋραπ 
 

2.1.2  Δπικξιμχμία - Οοϊρβαρη ρςα έγγοατα ςηπ Ρϋμβαρηπ 

Όλεπ ξι επικξιμχμίεπ ρε ρυέρη με ςα βαρικά ρςξιυεία ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

καθόπ και ϊλεπ ξι αμςαλλαγέπ πληοξτξοιόμ, ιδίχπ η ηλεκςοξμική σπξβξλή, εκςελξϋμςαι με ςη 

υοήρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ), 

η ξπξία είμαι ποξρβάριμη μέρχ ςηπ Διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3  Οαοξυή Διεσκοιμίρεχμ 

α ρυεςικά αιςήμαςα παοξυήπ διεσκοιμίρεχμ σπξβάλλξμςαι ηλεκςοξμικά, ςξ αογϊςεοξ ένι (6) 

ημέοεπ ποιμ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ και απαμςόμςαι αμςίρςξιυα, ρςξ 

πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ, ρςη ρυεςική ηλεκςοξμική διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ ρςημ 

πλαςτϊομα ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, η ξπξία είμαι ποξρβάριμη μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ 

www.promitheus.gov.gr. Αιςήμαςα παοξυήπ ρσμπληοχμαςικόμ πληοξτξοιόμ – διεσκοιμίρεχμ 

σπξβάλλξμςαι απϊ εγγεγοαμμέμξσπ ρςξ ρϋρςημα ξικξμξμικξϋπ τξοείπ, δηλαδή απϊ εκείμξσπ πξσ 

διαθέςξσμ ρυεςικά διαπιρςεσςήοια πξσ ςξσπ έυξσμ υξοηγηθεί (ϊμξμα υοήρςη και κχδικϊ 

ποϊρβαρηπ) και απαοαίςηςα ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ με ςξ κείμεμξ ςχμ εοχςημάςχμ είμαι 

ηλεκςοξμικά σπξγεγοαμμέμξ. Αιςήμαςα παοξυήπ διεσκοιμήρεχμ πξσ είςε σπξβάλλξμςαι με άλλξ 

ςοϊπξ είςε ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ πξσ ςα ρσμξδεϋει δεμ είμαι ηλεκςοξμικά σπξγεγοαμμέμξ, δεμ 

ενεςάζξμςαι.  

Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα παοαςείμει ςημ ποξθερμία παοαλαβήπ ςχμ ποξρτξοόμ, ξϋςχπ 
όρςε ϊλξι ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ μα μπξοξϋμ μα λάβξσμ γμόρη ϊλχμ ςχμ 
αμαγκαίχμ πληοξτξοιόμ για ςημ καςάοςιρη ςχμ ποξρτξοόμ ρςιπ ακϊλξσθεπ πεοιπςόρειπ: 

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

β) ϊςαμ ςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ στίρςαμςαι ρημαμςικέπ αλλαγέπ.  

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Όςαμ ξι ποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ δεμ έυξσμ ζηςηθεί έγκαιοα ή δεμ έυξσμ ρημαρία για ςημ 
ποξεςξιμαρία καςάλληλχμ ποξρτξοόμ, η παοάςαρη ςηπ ποξθερμίαπ εμαπϊκειςαι ρςη διακοιςική 
εσυέοεια ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. 

οξπξπξίηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ διαγχμιρςικήπ διαδικαρίαπ (πυ αλλαγή/μεςάθερη ςηπ καςαληκςικήπ 

ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ, καθόπ και ρημαμςικέπ αλλαγέπ ςχμ εγγοάτχμ ςηπ 

ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με ςημ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ) δημξριεϋεςαι ρςξ ΙΖΛΔΖΡ. 

2.1.4  Γλόρρα 

α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ έυξσμ ρσμςαυθεί ρςημ ελλημική γλόρρα. 

συϊμ εμρςάρειπ σπξβάλλξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα. 

Ξι ποξρτξοέπ και ςα πεοιλαμβαμϊμεμα ρε ασςέπ ρςξιυεία καθόπ και ςα απξδεικςικά έγγοατα 

ρυεςικά με ςη μη ϋπαονη λϊγξσ απξκλειρμξϋ και ςημ πλήοχρη ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ 

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 
5ηπ.10.1961, πξσ κσοόθηκε με ςξμ μ. 1497/1984 (Α’ 188). α 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 μϊμξμ αομϊδιξ ςηπ 
υόοαπ ρςημ ξπξία έυει ρσμςαυθεί ςξ έγγοατξ. 
 
Δμημεοχςικά και ςευμικά τσλλάδια και άλλα έμςσπα, εςαιοικά ή μη, με ειδικϊ ςευμικϊ 

πεοιευϊμεμξ, δηλαδή έμςσπα με αμιγόπ ςευμικά υαοακςηοιρςικά, ϊπχπ αοιθμξϋπ, απξδϊρειπ ρε 

διεθμείπ μξμάδεπ, μαθημαςικξϋπ ςϋπξσπ και ρυέδια, πξσ είμαι δσμαςϊμ μα διαβαρςξϋμ ρε κάθε 

γλόρρα και δεμ είμαι απαοαίςηςη η μεςάτοαρη ςξσπ, μπξοξϋμ μα σπξβάλλξμςαι  και ρςημ 

αγγλική γλόρρα, 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. 

2.1.5  Δγγσήρειπ 

 

Ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ ςχμ παοαγοάτχμ 2.2.2 και 4.1 εκδίδξμςαι απϊ πιρςχςικά ιδοϋμαςα ή 

υοημαςξδξςικά 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 

.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. 

Ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ εκδίδξμςαι κας’ επιλξγή ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ απϊ έμαμ ή 

πεοιρρϊςεοξσπ εκδϊςεπ ςηπ παοαπάμχ παοαγοάτξσ. 

Ξι εγγσήρειπ ασςέπ πεοιλαμβάμξσμ 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 
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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 πεο. αα’ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ζ΄ δεμ εταομϊζεςαι για ςιπ εγγσήρειπ πξσ παοέυξμςαι με 
γοαμμάςιξ ςξσ αμείξσ Οαοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή επικξιμχμεί με ςξσπ εκδϊςεπ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ ποξκειμέμξσ μα 

διαπιρςόρει ςημ εγκσοϊςηςά ςξσπ. 

Σπξδείγμαςα ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ (ρσμμεςξυήπ, καλήπ εκςέλερηπ) πξσ απαιςξϋμςαι ρςξ 

πλαίριξ ςηπ Διακήοσνηπ βοίρκξμςαι για ςη διεσκϊλσμρη ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ και ϊυι 

δερμεσςικά, ρςα ρυεςικά παοαοςήμαςα ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ. 

 

2.1.6 Οοξρςαρία Οοξρχπικόμ Δεδξμέμχμ 

 

Ζ αμαθέςξσρα αουή εμημεοόμει ςξ τσρικϊ ποϊρχπξ πξσ σπξγοάτει ςημ ποξρτξοά χπ 

Οοξρτέοχμ ή χπ Μϊμιμξπ Δκποϊρχπξπ Οοξρτέοξμςξπ, ϊςι η ίδια ή και ςοίςξι, κας’ εμςξλή και 

για λξγαοιαρμϊ ςηπ, θα επενεογάζξμςαι ποξρχπικά δεδξμέμα πξσ πεοιέυξμςαι ρςξσπ τακέλξσπ 

ςηπ ποξρτξοάπ και ςα απξδεικςικά μέρα ςα ξπξία σπξβάλλξμςαι ρε ασςήμ, ρςξ πλαίριξ ςξσ 

παοϊμςξπ Διαγχμιρμξϋ, για ςξ ρκξπϊ ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ και ςηπ εμημέοχρηπ 

έςεοχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρε ασςϊμ, λαμβάμξμςαπ κάθε εϋλξγξ μέςοξ για ςη διαρτάλιρη ςξσ 

απϊοοηςξσ και ςηπ αρτάλειαπ ςηπ επενεογαρίαπ ςχμ δεδξμέμχμ και ςηπ ποξρςαρίαπ ςξσπ απϊ 

κάθε μξοτήπ αθέμιςη επενεογαρία, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ κείμεμηπ μξμξθερίαπ πεοί 

ποξρςαρίαπ ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ, καςά ςα αμαλσςικόπ αματεοϊμεμα ρςημ αμαλσςική 

εμημέοχρη πξσ επιρσμάπςεςαι ρςημ παοξϋρα. 

 

2.2 Δικαίχμα Ρσμμεςξυήπ - Ιοιςήοια Οξιξςικήπ Δπιλξγήπ 

2.2.1  Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ 

1. Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ έυξσμ τσρικά ή 

μξμικά ποϊρχπα και, ρε πεοίπςχρη εμόρεχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςα μέλη ασςόμ, πξσ είμαι 

εγκαςερςημέμα ρε: 

α) κοάςξπ-μέλξπ ςηπ Έμχρηπ, 

β) κοάςξπ-μέλξπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ (Δ.Ξ.Υ.), 

γ) ςοίςεπ υόοεπ πξσ έυξσμ σπξγοάφει και κσοόρει ςη ΡΔΡ, ρςξ βαθμϊ πξσ η σπϊ αμάθερη 

δημϊρια ρϋμβαρη καλϋπςεςαι απϊ ςα Οαοαοςήμαςα 1, 2, 4 και 5 και ςιπ γεμικέπ ρημειόρειπ ςξσ 

ρυεςικξϋ με ςημ Έμχρη Οοξραοςήμαςξπ I ςηπ χπ άμχ Ρσμτχμίαπ, καθόπ και  

δ) ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ πεοίπςχρη γ΄ ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ και έυξσμ 

ρσμάφει διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε θέμαςα διαδικαριόμ αμάθερηπ 

δημξρίχμ ρσμβάρεχμ 

Ρςξ βαθμϊ πξσ καλϋπςξμςαι απϊ ςα Οαοαοςήμαςα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και ςιπ γεμικέπ ρημειόρειπ 

ςξσ ρυεςικξϋ με ςημ Έμχρη Οοξραοςήμαςξπ I ςηπ ΡΔΡ, καθόπ και ςιπ λξιπέπ διεθμείπ ρσμτχμίεπ 

απϊ ςιπ ξπξίεπ δερμεϋεςαι η Έμχρη, ξι αμαθέςξσρεπ αουέπ επιτσλάρρξσμ για ςα έογα, ςα αγαθά, 

ςιπ σπηοερίεπ και ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ςχμ υχοόμ πξσ έυξσμ σπξγοάφει ςιπ εμ λϊγχ 
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ρσμτχμίεπ μεςαυείοιρη ενίρξσ εσμξψκή με ασςήμ πξσ επιτσλάρρξσμ για ςα έογα, ςα αγαθά, ςιπ 

σπηοερίεπ και ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ςηπ Έμχρηπ. 

2. Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμμεςέυει είςε μεμξμχμέμα είςε χπ μέλξπ έμχρηπ. Ξι εμόρειπ 
ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ ποξρχοιμόμ ρσμποάνεχμ, δεμ απαιςείςαι 
μα πεοιβληθξϋμ ρσγκεκοιμέμη μξμική μξοτή για ςημ σπξβξλή ποξρτξοάπ. Ζ αμαθέςξσρα αουή  
μπξοεί μα απαιςήρει απϊ ςιπ εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ μα πεοιβληθξϋμ ρσγκεκοιμέμη μξμική 
μξοτή, ετϊρξμ ςξσπ αμαςεθεί η ρϋμβαρη. 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ σπξβξλήπ ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ϊλα ςα μέλη ςηπ 

εσθϋμξμςαι έμαμςι ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξμ. 

 

2.2.2 Δγγϋηρη ρσμμεςξυήπ 

 

2.2.2.1. Για ςημ έγκσοη ρσμμεςξυή ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, 

καςαςίθεςαι απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ (ποξρτέοξμςεπ),  εγγσηςική επιρςξλή 

ρσμμεςξυήπ, πξσ αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 1% ςηπ ποξ ΤΟΑ ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ κάθε 

ςμήμαςξπ  για ςξ ξπξίξ δίδεςαι ποξρτξοά(μη ρσμσπξλξγιζϊμεμχμ ςχμ δικαιχμάςχμ ποξαίοερηπ 

και παοάςαρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ). Ρε πεοίπςχρη ποξρτξοάπ για πεοιρρϊςεοα ςμήμαςα είςε θα 

εκδξθξϋμ ξι αμςίρςξιυεπ εγγσηςικέπ είςε δϋμαςαι μα εκδξθεί μια εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ 

πξρξϋ πξσ θα ιρξδσμαμεί με ςξ άθοξιρμα ςχμ ανιόμ εγγσηςικήπ (βλ. παοακάςχ Οίμακα 3) ςχμ 

επιμέοξσπ ποξρτεοϊμεμχμ ςμημάςχμ. 

Ρςημ πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ πεοιλαμβάμει και ςξμ ϊοξ 

ϊςι η εγγϋηρη καλϋπςει ςιπ σπξυοεόρειπ ϊλχμ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςημ 

έμχρη. 

Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ποέπει μα ιρυϋει ςξσλάυιρςξμ για ςοιάμςα (30) ημέοεπ μεςά ςη λήνη ςξσ 

υοϊμξσ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ άοθοξσ 2.4.5 ςηπ παοξϋραπ, ήςξι μέυοι 14-06-2022, άλλχπ η 

ποξρτξοά απξοοίπςεςαι. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί, ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ ποξρτξοάπ, μα ζηςά 

απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ μα παοαςείμξσμ, ποιμ ςη λήνη ςξσπ, ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ 

και ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ. 

Ξι ποχςϊςσπεπ εγγσήρειπ ρσμμεςξυήπ, πλημ ςχμ εγγσήρεχμ πξσ εκδίδξμςαι ηλεκςοξμικά, 

ποξρκξμίζξμςαι, ρε κλειρςϊ τάκελξ με εσθϋμη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, ςξ αογϊςεοξ ποιμ ςημ 

ημεοξμημία και όοα απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ πξσ ξοίζεςαι ρςημ παο. 3.1 ςηπ 

παοξϋραπ, άλλχπ η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη, μεςά απϊ γμόμη ςηπ Δπιςοξπήπ 

Διαγχμιρμξϋ. 

2.2.2.2. Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ επιρςοέτεςαι ρςξμ αμάδξυξ με ςημ ποξρκϊμιρη ςηπ εγγϋηρηπ 

καλήπ εκςέλερηπ.  

Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ επιρςοέτεςαι ρςξσπ λξιπξϋπ ποξρτέοξμςεπ, ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα 

ξοιζϊμεμα ρςημ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 72 ςξσ μ. 4412/2016. 

2.2.2.3. Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ καςαπίπςει εάμ ξ ποξρτέοχμ: α) απξρϋοει ςημ ποξρτξοά ςξσ 

καςά ςη διάοκεια ιρυϋξπ ασςήπ, β) παοέυει, εμ γμόρει ςξσ, φεσδή ρςξιυεία ή πληοξτξοίεπ πξσ 

αματέοξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.3 έχπ 2.2.4, γ) δεμ ποξρκξμίρει εγκαίοχπ ςα ποξβλεπϊμεμα 

απϊ ςημ παοξϋρα δικαιξλξγηςικά (παοάγοατξι 2.2.5 και 3.2), δ) δεμ ποξρέλθει εγκαίοχπ για 

σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ, ε) σπξβάλει μη καςάλληλη ποξρτξοά, με ςημ έμμξια ςηπ πεο. 46 

ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 2 ςξσ μ. 4412/2016, ρς) δεμ αμςαπξκοιθεί ρςη ρυεςική ποϊρκληρη ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ μα ενηγήρει ςημ ςιμή ή ςξ κϊρςξπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ εμςϊπ ςηπ ςεθείραπ 

ποξθερμίαπ και η ποξρτξοά ςξσ απξοοιτθεί, ζ) ρςιπ πεοιπςόρειπ ςχμ παο. 3, 4 και 5 ςξσ 

άοθοξσ 103 ςξσ μ. 4412/2016, πεοί ποϊρκληρηπ για σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ απϊ ςξμ 
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ποξρχοιμϊ αμάδξυξ, αμ, καςά ςξμ έλεγυξ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ, ρϋμτχμα με ςιπ 

παοαγοάτξσπ 3.2 και 3.4 ςηπ παοξϋραπ, διαπιρςχθεί ϊςι ςα ρςξιυεία πξσ δηλόθηκαμ ρςξ ΔΔΔΡ 

είμαι εκ ποξθέρεχπ απαςηλά, ή ϊςι έυξσμ σπξβληθεί πλαρςά απξδεικςικά ρςξιυεία, ή αμ, απϊ ςα 

παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά πξσ ποξρκξμίρθηκαμ μξμίμχπ και εμποξθέρμχπ, δεμ απξδεικμϋεςαι η 

μη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ή η πλήοχρη μιαπ ή πεοιρρϊςεοχμ 

απϊ ςιπ απαιςήρειπ ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ.  

 

Οίμακαπ 3 : ΑΝΘΔΡ ΔΓΓΣΖΘΙΩΜ ΔΟΘΡΞΚΩΜ 

Α/Α 
ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ 

ΔΜΞΖΑ 
ΛΖΛΑ/ΟΞΚΖ 

ΔΘΔΘΙΞΡ 
ΤΞΠΔΑΡ 

ΡΣΜΞΚΑ 
ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 

ΕΓΓΤΗΕΙ 

1 Δοάμαπ Δοάμα 1907-99903 1.774,19 17,74 

2 Δοάμαπ Μεσοξκϊπι 1907-99902 1.048,39 10,48 

3 Έβοξσ Αλεν/πξλη-03 1907-99903 1.774,19 17,74 

4 Έβοξσ Αλεν/πξλη-02 1907-99902 766,13 7,66 

5 Έβοξσ Διδσμξςειυξ 1907-99902 483,87 4,84 

6 Έβοξσ Ρξστλί 1907-99902 725,81 7,26 

7 Ζμαθίαπ Βέοξια-03 1907-99903 1.532,26 15,32 

8 Ζμαθίαπ Βέοξια-02 1907-99902 1.290,32 12,90 

9 Ζμαθίαπ Μάξσρα 1907-99902 725,81 7,26 

10 Ηερραλξμίκηπ 

Ηερραλξμίκη-
02, Καγκαδάπ 
Ρςασοϊπ 

XEROX 
ΔΘΔ.ΤΞΠ.02 

2.903,23 29,03 

11 Ιαβάλαπ Ιαβάλα-01/03 

1907-99901 
ΙΑΘ 1907-

99903 
2.258,06 22,58 

12 Ιαβάλαπ Ιαβάλα-02 1907-99902 1.129,03 11,29 

13 Ιαβάλαπ Ηάρξπ 1907-99902 403,23 4,03 

14 Ιιλκίπ Ιιλκίπ-03 1907-99903 1.290,32 12,90 

15 Ιιλκίπ Ιιλκίπ-02 1907-99902 967,74 9,68 

16 Ιιλκίπ Γξσμέμιρα 1907-99902 967,74 9,68 

17 Νάμθηπ Νάμθη-03 1907-99903 564,52 5,65 

18 Νάμθηπ Νάμθη-02 1907-99902 2.016,13 20,16 

19 Νάμθηπ Ρςασοξϋπξλη 1907-99902 403,23 4,03 

20 Οέλλαπ Έδερρα 1907-99902 1.370,97 13,71 

21 Οέλλαπ Αοιδαία 1907-99902 967,74 9,68 

22 Οιεοίαπ Ιαςεοίμη-03 1907-99903 927,42 9,27 

23 Οιεοίαπ Ιαςεοίμη-02 1907-99902 2.177,42 21,77 

24 Πξδϊπηπ 
Ιξμξςημή-
01/03 

1907-99901 
ΙΑΘ 1907-

99903 2.016,13 
20,16 

25 Πξδϊπηπ Ιξμξςημή-02 1907-99902 2.258,06 22,58 

26 Ρεοοόμ Ρέοοεπ 01/03 

1907-99901 
ΙΑΘ 1907-

99903 1.612,90 
16,13 

27 Ρεοοόμ Ρέοοεπ-02 1907-99902 1.129,03 11,29 

28 Ρεοοόμ Μιγοίςα 1907-99902 887,10 8,87 

29 Υαλκιδικήπ Οξλϋγσοξπ-03 1907-99903 967,74 9,68 

30 Υαλκιδικήπ Οξλϋγσοξπ-02 1907-99902 645,16 6,45 
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31 Υαλκιδικήπ Αομαία 1907-99902 806,45 8,06 

32 Υαλκιδικήπ Ιαρράμδοα 1907-99902 1.048,39 10,48 

  ΡΣΜΞΚΞ     39.838,71 398,39 

 

2.2.3. Κϊγξι απξκλειρμξϋ 

 

Απξκλείεςαι απϊ ςη ρσμμεςξυή ρςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ (διαγχμιρμϊ) 

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: 

2.2.3.1.  Όςαμ σπάουει ρε βάοξπ ςξσ αμεςάκληςη καςαδικαρςική απϊταρη για έμα απϊ ςα 

ακϊλξσθα εγκλήμαςα:  

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), και ςα εγκλήμαςα ςξσ άοθοξσ 187 ςξσ 

Οξιμικξϋ Ιόδικα (εγκλημαςική ξογάμχρη), 

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

δχοξδξκίαπ ρςημ ξπξία εμέυξμςαι σπάλληλξι ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ ή ςχμ κοαςόμ-μελόμ 

ςηπ Έμχρηπ (ΔΔ C 195 ςηπ 25.6.1997, ρ. 1) και ρςημ παο. 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 ρςξ εθμικϊ δίκαιξ 

ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, και ςα εγκλήμαςα ςχμ άοθοχμ 159Α (δχοξδξκία πξλιςικόμ ποξρόπχμ), 

236 (δχοξδξκία σπαλλήλξσ), 237 παο. 2-4 (δχοξδξκία δικαρςικόμ λειςξσογόμ), 237Α παο. 2 

(εμπξοία επιοοξήπ – μεράζξμςεπ), 396 παο. 2 (δχοξδξκία ρςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα) ςξσ Οξιμικξϋ 

Ιόδικα, 

γ) απάςη ειπ βάοξπ ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςηπ Έμχρηπ, καςά ςημ έμμξια ςχμ άοθοχμ 3 

και 4 ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2017/1371 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 5ηπ 

Θξσλίξσ 2017 ρυεςικά με ςημ καςαπξλέμηρη, μέρχ ςξσ πξιμικξϋ δικαίξσ, ςηπ απάςηπ ειπ βάοξπ 

ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςηπ Έμχρηπ (L 198/28.07.2017) και ςα εγκλήμαςα ςχμ άοθοχμ 

159Α (δχοξδξκία πξλιςικόμ ποξρόπχμ), 216 (πλαρςξγοατία), 236 (δχοξδξκία σπαλλήλξσ), 237 

παο. 2-4 (δχοξδξκία δικαρςικόμ λειςξσογόμ), 242 (φεσδήπ βεβαίχρη, μϊθεσρη κ.λπ.) 374 

(διακεκοιμέμη κλξπή), 375 (σπεναίοερη), 386 (απάςη), 386Α (απάςη με σπξλξγιρςή), 386Β (απάςη 

ρυεςική με ςιπ επιυξοηγήρειπ), 390 (απιρςία) ςξσ Οξιμικξϋ Ιόδικα και ςχμ άοθοχμ 155 επ. ςξσ 

Δθμικξϋ ελχμειακξϋ Ιόδικα (μ. 2960/2001, Α’ 265), ϊςαμ ασςά ρςοέτξμςαι καςά ςχμ 

ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ή ρσμδέξμςαι με ςημ ποξρβξλή ασςόμ ςχμ 

ρσμτεοϊμςχμ, καθόπ και ςα εγκλήμαςα ςχμ άοθοχμ 23 (διαρσμξοιακή απάςη ρυεςικά με ςξμ 

ΤΟΑ) και 24 (επικξσοικέπ διαςάνειπ για ςημ πξιμική ποξρςαρία ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ 

ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ) ςξσ μ. 4689/2020 (Α’ 103), 

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

ξοίζξμςαι, αμςιρςξίυχπ, ρςα άοθοα 3-4 και 5-12 ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2017/541 ςξσ Δσοχπαψκξϋ 

Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 15ηπ Λαοςίξσ 2017 για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ 

ςοξμξκοαςίαπ και ςημ αμςικαςάρςαρη ςηπ απϊταρηπ-πλαιρίξσ 2002/475/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ και 

για ςημ ςοξπξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ 2005/671/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή ηθική 

ασςξσογία ή ρσμέογεια ή απϊπειοα διάποανηπ εγκλήμαςξπ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 14 ασςήπ, 

και ςα εγκλήμαςα ςχμ άοθοχμ 187Α και 187Β ςξσ Οξιμικξϋ Ιόδικα, καθόπ και ςα εγκλήμαςα ςχμ 

άοθοχμ 32-35 ςξσ μ. 4689/2020 (Α’103), 
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ε) μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ή υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ, 

ϊπχπ ασςέπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 1 ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2015/849 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και 

ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 20ηπ Λαΐξσ 2015, ρυεςικά με ςημ ποϊληφη ςηπ υοηριμξπξίηρηπ ςξσ 

υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςήμαςξπ για ςη μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ή 

για ςη υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ, ςημ ςοξπξπξίηρη ςξσ καμξμιρμξϋ (ΔΔ) αοιθμ. 648/2012 

ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ, και ςημ καςάογηρη ςηπ ξδηγίαπ 2005/60/ΔΙ 

ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ και ςηπ ξδηγίαπ 2006/70/ΔΙ ςηπ Δπιςοξπήπ 

(ΔΔ L 141/05.06.2015) και ςα εγκλήμαςα ςχμ άοθοχμ 2 και 39 ςξσ μ. 4557/2018 (Α’ 139),  

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), και ςα εγκλήμαςα ςξσ άοθοξσ 323Α ςξσ Οξιμικξϋ 

Ιόδικα (εμπξοία αμθοόπχμ).  

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. Ζ σπξυοέχρη 

ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ατξοά:  

- ρςιπ πεοιπςόρειπ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.), ιδιχςικόμ κεταλαιξσυικόμ 

εςαιοειόμ (Θ.Ι.Δ.) και ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ξ.Δ. και Δ.Δ.) ςξσπ διαυειοιρςέπ. 

- ρςιπ πεοιπςόρειπ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ (Α.Δ.), ςξμ διεσθϋμξμςα Ρϋμβξσλξ, ςα μέλη ςξσ 

Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ, καθόπ και ςα ποϊρχπα ρςα ξπξία με απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ 

Ρσμβξσλίξσ έυει αμαςεθεί ςξ ρϋμξλξ ςηπ διαυείοιρηπ και εκποξρόπηρηπ ςηπ εςαιοείαπ. 

- ρςιπ πεοιπςόρειπ Ρσμεςαιοιρμόμ, ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 

- ρε ϊλεπ ςιπ σπϊλξιπεπ πεοιπςόρειπ μξμικόμ ποξρόπχμ, ςξμ καςά πεοίπςχρη  μϊμιμξ 

εκποϊρχπξ. 

Δάμ ρςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ (α) έχπ (ρς) η καςά ςα αμχςέοχ, πεοίξδξπ απξκλειρμξϋ δεμ 

έυει καθξοιρςεί με αμεςάκληςη απϊταρη, ασςή αμέουεςαι ρε πέμςε (5) έςη απϊ ςημ 

ημεοξμημία ςηπ καςαδίκηπ με αμεςάκληςη απϊταρη.  

2.2.3.2. Ρςιπ ακϊλξσθεπ πεοιπςόρειπ: 

α) ϊςαμ ξ  ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 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  

β) ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα απξδείνει με ςα καςάλληλα μέρα ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 

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 ρςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ καλϋπςξσμ ςϊρξ ςημ κϋοια 

ϊρξ και ςημ επικξσοική αρτάλιρη.  

Ξι σπξυοεόρειπ ςχμ πεο. α’ και β’ ςηπ παο. 2.2.3.2  θεχοείςαι ϊςι δεμ έυξσμ αθεςηθεί ετϊρξμ 

δεμ έυξσμ καςαρςεί ληνιποϊθερμεπ ή ετϊρξμ ασςέπ έυξσμ σπαυθεί ρε δερμεσςικϊ διακαμξμιρμϊ 

πξσ ςηοείςαι. 
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Δεμ απξκλείεςαι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, ϊςαμ έυει εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ είςε 

καςαβάλλξμςαπ ςξσπ τϊοξσπ ή ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ πξσ ξτείλει, 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ, καςά πεοίπςχρη, ςχμ δεδξσλεσμέμχμ ςϊκχμ ή ςχμ ποξρςίμχμ είςε 

σπαγϊμεμξπ ρε δερμεσςικϊ διακαμξμιρμϊ για ςημ καςαβξλή ςξσπ ρςξ μέςοξ πξσ ςηοεί ςξσπ ϊοξσπ 

ςξσ δερμεσςικξϋ καμξμιρμξϋ.  

 

2.2.3.3. Απξκλείεςαι απϊ ςη ρσμμεςξυή ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, 

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, πεοί αουόμ πξσ εταομϊζξμςαι ρςιπ διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ, 

(β) εάμ ςελεί σπϊ πςόυεσρη ή έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία 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 έυει 

σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ και δεμ ςηοεί ςξσπ ϊοξσπ ασςήπ ή εάμ βοίρκεςαι ρε 

ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη ρε 

εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα μημ απξκλείει έμαμ ξικξμξμικϊ τξοέα ξ 

ξπξίξπ βοίρκεςαι ρε μία εκ ςχμ καςαρςάρεχμ πξσ αματέοξμςαι ρςημ πεοίπςχρη ασςή, σπϊ ςημ 

ποξωπϊθερη ϊςι απξδεικμϋει ϊςι ξ εμ λϊγχ τξοέαπ είμαι ρε θέρη μα εκςελέρει ςη ρϋμβαρη, 

λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ και ςα μέςοα για ςη ρσμέυιρη ςηπ επιυειοημαςικήπ 

ςξσ λειςξσογίαπ, 

(γ) εάμ, με ςημ επιτϋλανη ςηπ παοαγοάτξσ 3β ςξσ άοθοξσ 44 ςξσ μ. 3959/2011 πεοί πξιμικόμ 

κσοόρεχμ και άλλχμ διξικηςικόμ ρσμεπειόμ, σπάουξσμ επαοκόπ εϋλξγεπ εμδείνειπ πξσ ξδηγξϋμ 

ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμήφε ρσμτχμίεπ με άλλξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ με 

ρςϊυξ ςη ρςοέβλχρη ςξσ αμςαγχμιρμξϋ,  

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

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

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

ξικξμξμικξϋ τξοέα καςά ςημ ποξεςξιμαρία ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με ϊρα 

ξοίζξμςαι 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,  

(ζ) εάμ έυει κοιθεί έμξυξπ εκ ποξθέρεχπ ρξβαοόμ απαςηλόμ δηλόρεχμ καςά ςημ παοξυή ςχμ 

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

πλήοχρη ςχμ κοιςηοίχμ επιλξγήπ, έυει απξκοϋφει ςιπ πληοξτξοίεπ ασςέπ ή δεμ είμαι ρε θέρη μα 

ποξρκξμίρει ςα δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξϋμςαι κας’ εταομξγή ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.5.2 ςηπ 

παοξϋραπ,  

(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 με 

απαςηλϊ ςοϊπξ παοαπλαμηςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυεςαι μα επηοεάρξσμ ξσριχδόπ ςιπ 

απξτάρειπ πξσ ατξοξϋμ ςξμ απξκλειρμϊ, ςημ επιλξγή ή ςημ αμάθερη,  

(θ) εάμ η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα απξδείνει, με καςάλληλα μέρα ϊςι έυει διαποάνει ρξβαοϊ 

επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα, ςξ ξπξίξ θέςει εμ αμτιβϊλχ ςημ ακεοαιϊςηςά ςξσ. 
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Δάμ ρςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ (α) έχπ (θ)  η πεοίξδξπ απξκλειρμξϋ δεμ έυει καθξοιρςεί με 

αμεςάκληςη απϊταρη, ασςή αμέουεςαι ρε ςοία (3) έςη απϊ ςημ ημεοξμημία έκδξρηπ ποάνηπ 

πξσ βεβαιόμει ςξ ρυεςικϊ γεγξμϊπ. 

 

2.2.3.4. Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 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. 

2.2.3.5. Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ εμπίπςει ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςιπ 

παοαγοάτξσπ 2.2.3.1 και 2.2.3.3, εκςϊπ απϊ ςημ πεο. β ασςήπ, 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). Για ςξμ ρκξπϊ ασςϊμ, ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ απξδεικμϋει ϊςι έυει καςαβάλει ή έυει δερμεσθεί μα καςαβάλει απξζημίχρη 

για ζημίεπ πξσ ποξκλήθηκαμ απϊ ςξ πξιμικϊ αδίκημα ή ςξ παοάπςχμα, ϊςι έυει διεσκοιμίρει ςα 

γεγξμϊςα και ςιπ πεοιρςάρειπ με ξλξκληοχμέμξ ςοϊπξ, μέρχ εμεογξϋ ρσμεογαρίαπ με ςιπ 

εοεσμηςικέπ αουέπ, και έυει λάβει ρσγκεκοιμέμα ςευμικά και ξογαμχςικά μέςοα, καθόπ και μέςοα 

ρε επίπεδξ ποξρχπικξϋ καςάλληλα για ςημ απξτσγή πεοαιςέοχ πξιμικόμ αδικημάςχμ ή 

παοαπςχμάςχμ. α μέςοα πξσ λαμβάμξμςαι απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ανιξλξγξϋμςαι ρε 

ρσμάοςηρη με ςη ρξβαοϊςηςα και ςιπ ιδιαίςεοεπ πεοιρςάρειπ ςξσ πξιμικξϋ αδικήμαςξπ ή ςξσ 

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

απϊ ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ. 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. 

2.2.3.6. 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. 

2.2.3.7. Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, ρε βάοξπ ςξσ ξπξίξσ έυει επιβληθεί η κϋοχρη ςξσ ξοιζϊμςιξσ 

απξκλειρμξϋ ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ και για ςξ υοξμικϊ διάρςημα πξσ ασςή ξοίζει, 

απξκλείεςαι απϊ ςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ.   

Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ απξςελεί Έμχρη/Ιξιμξποανία ξι παοαπάμχ λϊγξι 

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

λϊγξπ απξκλειρμξϋ για έμαμ μϊμξ ρσμμεςέυξμςα ρε κξιμή ποξρτξοά, η σπξβληθείρα κξιμή 

ποξρτξοά απξκλείεςαι απϊ ςξ διαγχμιρμϊ. 

 

2.2.4. Ιοιςήοια Δπιλξγήπ 

Ιαςαλληλϊςηςα άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ 

 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ 

απαιςείςαι μα αρκξϋμ εμπξοική ή βιξμηυαμική ή βιξςευμική δοαρςηοιϊςηςα ρσματή με ςξ 

αμςικείμεμξ ςηπ ποξμήθειαπ. 

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 
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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 πξσ ποξρυχοήρει ρςη ΡΔΡ, ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ 

δεμ εμπίπςξσμ ρςημ ποξηγξϋμεμη πεοίπςχρη και έυξσμ ρσμάφει διμεοείπ ή πξλσμεοείπ 

ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε θέμαςα διαδικαριόμ αμάθερηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ, απαιςείςαι μα 

είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε αμςίρςξιυα επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα.  

Ξι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ 

Βιξςευμικϊ ή Δμπξοικϊ ή Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ ή ρςξ Ληςοόξ Ιαςαρκεσαρςόμ Αμσμςικξϋ 

Σλικξϋ. 

Ρςημ πεοίπςχρη ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ ποέπει η κάλσφη ςηπ παοαπάμχ 
απαίςηρηπ μα καλϋπςεςαι απϊ κάθε μέλξπ ςηπ. 

 

2.2.5. Ιαμϊμεπ απϊδεινηπ πξιξςικήπ επιλξγήπ 

ξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ και ξι ϊοξι και ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ 

ςξσπ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.1 έχπ 2.2.4, κοίμξμςαι καςά ςημ σπξβξλή ςηπ 

ποξρτξοάπ δια ςξσ ΔΔΔΡ, καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 2.2.5.1, καςά ςημ σπξβξλή ςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.5.2 και καςά ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ δια ςηπ σπεϋθσμηπ 

δήλχρηπ, ςηπ πεο. δ΄ ςηπ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 105 ςξσ μ. 4412/2016.  

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ o ξικξμξμικϊπ τξοέαπ αματέοει ρςημ ποξρτξοά ςξσ ϊςι ποξςίθεςαι μα 

αμαθέρει ςμήμα(ςα) ςηπ ρϋμβαρηπ σπϊ μξοτή σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξσπ ρε πξρξρςϊ πξσ 

σπεοβαίμει ςξ ςοιάμςα ςξιπ εκαςϊ (30%) ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ξι σπεογξλάβξι 

σπξυοεξϋμςαι μα απξδεικμϋξσμ, καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.5.1 και 2.2.5.2, ϊςι 

δεμ ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ. 

Αμ επέλθξσμ μεςαβξλέπ ρςιπ ποξωπξθέρειπ ςιπ ξπξίεπ ξι ποξρτέοξμςεπ δηλόρξσμ ϊςι πληοξϋμ, 

ρϋμτχμα με ςξ παοϊμ άοθοξ, ξι ξπξίεπ επέλθξσμ ή για ςιπ ξπξίεπ λάβξσμ γμόρη μεςά ςημ 

ρσμπλήοχρη ςξσ ΔΔΔΡ και μέυοι ςημ ημέοα ςηπ έγγοατηπ ποϊρκληρηπ για ςημ ρϋμαφη ςξσ 

ρσμτχμηςικξϋ ξι ποξρτέοξμςεπ ξτείλξσμ μα εμημεοόρξσμ αμελληςί ςημ αμαθέςξσρα αουή. 

2.2.5.1. Οοξκαςαοκςική απϊδεινη καςά ςημ σπξβξλή ποξρτξοόμ 

Οοξπ ποξκαςαοκςική απϊδεινη ϊςι ξι ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ: α) δεμ βοίρκξμςαι ρε μία 

απϊ ςιπ καςαρςάρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 και β) πληοξϋμ ςξ κοιςήοιξ επιλξγήπ ςηπ 

παοαγοάτξσ 2.2.4  ςηπ παοξϋρηπ, ποξρκξμίζξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ χπ 

δικαιξλξγηςικϊ ρσμμεςξυήπ, ςξ ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςξ άοθοξ 79 παο. 1 και 3 ςξσ μ. 4412/2016 

Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ), ςξ ξπξίξ ιρξδσμαμεί με εμημεοχμέμη σπεϋθσμη 

δήλχρη, με ςιπ ρσμέπειεπ ςξσ μ. 1599/1986.  

Για ςημ παοξϋρα διακήοσνη έυει ρσμςαυθεί (βάρει ςξσ ςσπξπξιημέμξσ εμςϋπξσ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ 

2 ςξσ Δκςελερςικξϋ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2016/7 ςηπ Δπιςοξπήπ ςηπ 5ηπ Θαμξσαοίξσ 2016) και ςξσ 

Διξοθχςικξϋ ασςξϋ (Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ L 17/65 ςηπ 23ηπ Θαμξσαοίξσ 

2018) με ςη υοήρη ςηπ σπηοερίαπ ςηπ διαδικςσακήπ πλαςτϊομαπ PromitheusESPDint  πξσ πλέξμ 

διαθέςει ρε εθμικϊ επίπεδξ ςξ ΔΡΖΔΖΡ, ςξ ποϊςσπξ ΔΔΔΡ με ςιπ πληοξτξοίεπ ςξσ διαγχμιρμξϋ 

και ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. ξ ΔΔΔΡ, απξςελεί αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ διακήοσνηπ 9/2021, και 

βοίρκεςαι ρςξ Οαοάοςημα ΘΘ ασςήπ. Δπίρηπ αμαοςάςαι και ρε μξοτή XML  μαζί με ςα σπϊλξιπα 

αουεία ςξσ διαγχμιρμξϋ, για ςημ διεσκϊλσμρη ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ποξκειμέμξσ μα 
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ρσμςάνξσμ μέρχ ςηπ σπηοερίαπ eΔΔΔΡ «PromitheusESPDint» ςξσ ΔΡΖΔΖΡ ςη ρυεςική απάμςηρη 

ςξσπ.  

Θα ρσμπληοωθεί ρςξ μέοξπ II ςμήμα Α ςξ πεδίξ ςμήμαςα ρςξ ξπξίξ θα αμαγοάτεςαι ςξ/ςα 

ςμήμα/ςα  δηλαδή η Πόλη  και ξ/ξι Διδικξί Υξοείπ για ςα ξπξία καςαςίθεςαι η ποξρτξοά και 

ειδικά για ςημ ΠΔ Θερραλξμίκηπ θα ρσμπληοώμεςαι επιπλέξμ και η καςηγξοία ( XEROX). 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι επειδή ρςημ ρυεςική σπηοερία ςηπ διαδικςσακήπ πλαςτϊομαπ 

PromitheusESPDint  πξσ πλέξμ διαθέςει ρε εθμικϊ επίπεδξ ςξ ΔΡΖΔΖΡ, ςξ ποϊςσπξ ΔΔΔΡ δεμ 

έυει ποξραομξρθεί/επικαιοξπξιηθεί ρϋμτχμα με ςιπ αλλαγέπ πξσ επήλθαμ με ςξ μ. 

4782/2021, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ  ςξ ρσμπληοόμει χπ έυει, εμ ςξϋςξιπ ξι ρυεςικέπ δηλόρειπ 

ςξσπ λξγίζξμςαι και εκλαμβάμξμςαι χπ ασςέπ απαιςξϋμςαι ρςξ μ.4782/2021, και ςημ παοξϋρα 

διακήοσνη, καθόπ δεμ στίρςαςαι δσμαςϊςηςα παοέμβαρηπ ρςξ ρυεςικϊ αουείξ xml. 

ξ ΔΔΔΡ τέοει σπξγοατή με ημεοξμημία εμςϊπ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ καςά ςξ ξπξίξ μπξοξϋμ 

μα σπξβάλλξμςαι ποξρτξοέπ. Αμ ρςξ διάρςημα πξσ μερξλαβεί μεςανϋ ςηπ ημεοξμημίαπ 

σπξγοατήπ ςξσ ΔΔΔΡ και ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ έυξσμ επέλθει 

μεςαβξλέπ ρςα δηλχθέμςα ρςξιυεία, εκ μέοξσπ ςξσ, ρςξ ΔΔΔΡ, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ απξρϋοει 

ςημ ποξρτξοά ςξσ, υχοίπ μα απαιςείςαι απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. Ρςη ρσμέυεια μπξοεί 

μα ςημ σπξβάλει εκ μέξσ με επίκαιοξ ΔΔΔΡ. 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δϋμαςαι μα διεσκοιμίζει ςιπ δηλόρειπ και πληοξτξοίεπ πξσ παοέυει ρςξ 

ΔΔΔΡ με ρσμξδεσςική σπεϋθσμη δήλχρη, ςημ ξπξία σπξβάλλει μαζί με ασςϊ. 

Ιαςά ςημ σπξβξλή ςξσ ΔΔΔΡ, καθόπ και ςηπ ρσμξδεσςικήπ σπεϋθσμηπ δήλχρηπ, είμαι δσμαςή, με 

μϊμη ςημ σπξγοατή ςξσ καςά πεοίπςχρη εκποξρόπξσ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, η ποξκαςαοκςική 

απϊδεινη ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.3 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. 

Ρςημ πεοίπςχρη σπξβξλήπ ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ ςξ ΔΔΔΡ σπξβάλλεςαι 

υχοιρςά απϊ κάθε μέλξπ ςηπ έμχρηπ. Ρςξ ΔΔΔΡ 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. 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ τέοει ςημ ειδική σπξυοέχρη, μα δηλόρει, μέρχ ςξσ ΔΔΔΡ, ςημ καςάρςαρή 

ςξσ ρε ρυέρη με ςξσπ λϊγξσπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 73 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ 

παοάγοατξ 2.2.3 ςηπ παοξϋρηπ και ςασςϊυοξμα μα επικαλερθεί και ςσυϊμ λητθέμςα μέςοα ποξπ 

απξκαςάρςαρη ςηπ ανιξπιρςίαπ ςξσ. 

Θδίχπ επιρημαίμεςαι ϊςι καςά ςημ απάμςηρη ξικξμξμικξϋ τξοέα ρςξ ρυεςικϊ πεδίξ ςξσ ΔΔΔΡ για 

ςσυϊμ ρϋμαφη ρσμτχμιόμ με άλλξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ με ρςϊυξ ςη ρςοέβλχρη ςξσ 

αμςαγχμιρμξϋ, η ρσμδοξμή πεοιρςάρεχμ, ϊπχπ η πάοξδξπ ςηπ ςοιεςξϋπ πεοιϊδξσ ςηπ ιρυϋξπ ςξσ 

λϊγξσ απξκλειρμξϋ (παοαγοάτξσ 10 ςξσ άοθοξσ 73) ή η εταομξγή ςηπ διάςανηπ ςηπ 

παοαγοάτξσ 3β ςξσ άοθοξσ 44 ςξσ μ. 3959/2011, ρϋμτχμα με ςημ πεο. γ ςηπ παοαγοάτξσ 

2.2.3.3 ςηπ παοξϋρηπ, αμαλϋεςαι ρςξ ρυεςικϊ πεδίξ πξσ ποξβάλλει καςϊπιμ θεςικήπ απάμςηρηπ. 

Όρξμ ατξοά ρςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ χπ ποξπ ςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ 

αρτάλιρηπ (πεο. α’ και β’ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ μ. 4412/2016) ασςέπ θεχοείςαι ϊςι δεμ 

έυξσμ αθεςηθεί ετϊρξμ δεμ έυξσμ καςαρςεί ληνιποϊθερμεπ ή ετϊρξμ έυξσμ σπαυθεί ρε 

δερμεσςικϊ διακαμξμιρμϊ πξσ ςηοείςαι. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ 
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σπξυοεξϋςαι μα απαμςήρει καςαταςικά ρςξ ρυεςικϊ πεδίξ ςξσ ΔΔΔΡ με ςξ ξπξίξ εοχςάςαι εάμ ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει αμεκπλήοχςεπ σπξυοεόρειπ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή 

ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ ή, καςά πεοίπςχρη, εάμ έυει αθεςήρει ςιπ παοαπάμχ 

σπξυοεόρειπ ςξσ. 

 

2.2.5.2 Απξδεικςικά μέρα 

Α. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μη ρσμδοξμήπ λϊγχμ απξκλειρμξϋ κας’ άοθοξ 2.2.3 και ςηπ πλήοχρηπ 

ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ καςά ςημ παοάγοατξ 2.2.4, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ 

ποξρκξμίζξσμ ςα δικαιξλξγηςικά ςξσ παοϊμςξπ. Ζ ποξρκϊμιρη ςχμ εμ λϊγχ δικαιξλξγηςικόμ 

γίμεςαι καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 3.2 απϊ ςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ. Ζ αμαθέςξσρα αουή 

μπξοεί μα ζηςεί απϊ ποξρτέοξμςεπ, ρε ξπξιξδήπξςε υοξμικϊ ρημείξ καςά ςη διάοκεια ςηπ 

διαδικαρίαπ, μα σπξβάλλξσμ ϊλα ή ξοιρμέμα δικαιξλξγηςικά, ϊςαμ ασςϊ απαιςείςαι για ςημ ξοθή 

διεναγχγή ςηπ διαδικαρίαπ. 

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 Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ), ρςξ ξπξίξ πεοιέυξμςαι επίρηπ ξι 

πληοξτξοίεπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςξμ ρσγκεκοιμέμξ ρκξπϊ, ϊπχπ η ηλεκςοξμική διεϋθσμρη ςηπ 

βάρηπ δεδξμέμχμ, ςσυϊμ δεδξμέμα αμαγμόοιρηπ και, καςά πεοίπςχρη, η απαοαίςηςη δήλχρη 

ρσμαίμερηπ.  

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. 

α δικαιξλξγηςικά ςξσ παοϊμςξπ σπξβάλλξμςαι και γίμξμςαι απξδεκςά ρϋμτχμα με ςημ 

παοάγοατξ 2.4.2.5. και 3.2 ςηπ παοξϋραπ. 

α απξδεικςικά έγγοατα ρσμςάρρξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα ή ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη 

μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.1.4. 

Β.1.Για ςημ απϊδεινη ςηπ μη ρσμδοξμήπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ξι 

ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ αμςίρςξιυα ςα  δικαιξλξγηςικά πξσ αματέοξμςαι  

παοακάςχ. 

Αμ ςξ αομϊδιξ για ςημ έκδξρη ςχμ αμχςέοχ κοάςξπ-μέλξπ ή υόοα δεμ εκδίδει ςέςξιξσ είδξσπ 

έγγοατα ή πιρςξπξιηςικά ή ϊπξσ ςα έγγοατα ή ςα πιρςξπξιηςικά ασςά δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ 

πεοιπςόρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 πεο. α’ και β’, καθόπ και 

ρςημ πεο. β΄ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.3, ςα έγγοατα ή ςα πιρςξπξιηςικά μπξοεί μα 

αμςικαθίρςαμςαι 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 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 πεο. α’ και β’, καθόπ και ρςημ πεο. β΄ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.3. Ξι επίρημεπ 
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δηλόρειπ καθίρςαμςαι διαθέριμεπ μέρχ ςξσ επιγοαμμικξϋ απξθεςηοίξσ πιρςξπξιηςικόμ (e-Certis) 

ςξσ άοθοξσ 81 ςξσ μ. 4412/2016. 

Διδικϊςεοα ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ: 

 

α) για ςημ παοάγοατξ 2.2.3.1 

απϊρπαρμα ςξσ ρυεςικξϋ μηςοόξσ, ϊπχπ ςξσ πξιμικξϋ μηςοόξσ ή, ελλείφει ασςξϋ, 

ιρξδϋμαμξ έγγοατξ πξσ εκδίδεςαι απϊ αομϊδια δικαρςική ή διξικηςική αουή ςξσ κοάςξσπ-

μέλξσπ ή ςηπ υόοαπ καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ ξικξμξμικϊπ 

τξοέαπ, απϊ ςξ ξπξίξ ποξκϋπςει ϊςι πληοξϋμςαι ασςέπ ξι ποξωπξθέρειπ. 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. 

Σα δικαιξλξγηςικά ςηπ παοαπάμω 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 2.2.3.2 

θα ποξρκξμιρθξϋμ πιρςξπξιηςικά πξσ θα εκδίδξμςαι απϊ ςημ ξικεία αουή ςξσ ξικείξσ κοάςξσπ-

μέλξσπ ή υόοαπ,  

Αμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι Έλλημαπ πξλίςηπ ή έυει ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςημ Δλλάδα, 

ποξρκξμίζει πιρςξπξιηςικά τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ (κϋοιαπ και 

επικξσοικήπ),  

i) Για ςημ απϊδεινη ςηπ εκπλήοχρηπ ςχμ τξοξλξγικόμ σπξυοεόρεχμ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.2 

πεοίπςχρη (α) απξδεικςικϊ εμημεοϊςηςαπ εκδιδϊμεμξ απϊ ςημ Α.Α.Δ.Δ. 

ii) Για ςημ απϊδεινη ςηπ εκπλήοχρηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ ποξπ ςξσπ ξογαμιρμξϋπ κξιμχμικήπ 

αρτάλιρηπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.2 πεοίπςχρη α’ πιρςξπξιηςικϊ εκδιδϊμεμξ απϊ ςξμ e-ΔΤΙΑ 

καθόπ και 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) Για ςημ παοάγοατξ 2.2.3.2 πεοίπςχρη α’, πλέξμ ςχμ χπ άμχ πιρςξπξιηςικόμ, σπεϋθσμη 

δήλχρη ϊςι δεμ έυει εκδξθεί δικαρςική ή διξικηςική απϊταρη με ςελερίδικη και δερμεσςική ιρυϋ 

για ςημ αθέςηρη ςχμ σπξυοεόρεόμ ςξσπ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ 

κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ. 

 

γ) για ςημ ποτ. 2.2.3.3 πεοίπςχρη β΄ 

Οιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ ςημ αομϊδια αουή ςξσ ξικείξσ κοάςξσπ - μέλξσπ ή υόοαπ,  

απϊ ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ ςελεί σπϊ πςόυεσρη ή δεμ έυει σπαυθεί 



40  

ρε διαδικαρία ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή δεμ ςελεί σπϊ αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή 

απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή δεμ έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή δεμ έυει 

αμαρςείλει ςιπ επιυειοημαςικέπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ ή έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ και 

δεμ ςηοεί ςξσπ ϊοξσπ ασςήπ ή  ϊςι δεμ βοίρκεςαι ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη πξσ 

ποξκϋπςει απϊ παοϊμξια διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ. Σα 

πιρςξπξιηςικά ασςά, γίμξμςαι απξδεκςά ετόρξμ έυξσμ εκδξθεί εμςόπ ςξσ ςελεσςαίξσ 

ςοιμήμξσ από ςημ σπξβξλή ςξσπ. 

Θδίχπ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ποξρκξμίζξσμ: 

i) Δμιαίξ Οιρςξπξιηςικϊ Δικαρςικήπ Τεοεγγσϊςηςαπ απϊ ςξ αομϊδιξ Οοχςξδικείξ, απϊ ςξ ξπξίξ 

ποξκϋπςει ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ πςόυεσρη, πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ ή σπϊ αμαγκαρςική διαυείοιρη 

ή δικαρςική εκκαθάοιρη ή ϊςι δεμ έυξσμ σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ. Για ςιπ ΘΙΔ 

ποξρκξμίζεςαι επιπλέξμ και πιρςξπξιηςικϊ ςξσ Γ.Δ.Λ.Ζ. πεοί μη έκδξρηπ απϊταρηπ λϋρηπ ή 

καςάθερηπ αίςηρηπ λϋρηπ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ, εμό για ςιπ ΔΟΔ ποξρκξμίζεςαι επιπλέξμ 

πιρςξπξιηςικϊ μεςαβξλόμ. 

ii) Οιρςξπξιηςικϊ ςξσ Γ.Δ.Λ.Ζ. απϊ ςξ ξπξίξ ποξκϋπςει ϊςι ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ δεμ έυει λσθεί και 

ςεθεί σπϊ εκκαθάοιρη με απϊταρη ςχμ εςαίοχμ.  

iii) Δκςϋπχρη ςηπ καοςέλαπ “Ρςξιυεία Ληςοόξσ/ Δπιυείοηρηπ” απϊ ςημ ηλεκςοξμική πλαςτϊομα 

ςηπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Δρϊδχμ, ϊπχπ ασςά εμταμίζξμςαι ρςξ taxisnet, απϊ ςημ ξπξία 

μα ποξκϋπςει η μη αμαρςξλή ςηπ επιυειοημαςικήπ δοαρςηοιϊςηςάπ ςξσπ. 

Οοξκειμέμξσ για ςα ρχμαςεία και ςξσπ ρσμεςαιοιρμξϋπ, ςξ Δμιαίξ Οιρςξπξιηςικϊ Δικαρςικήπ 

Τεοεγγσϊςηςαπ εκδίδεςαι για ςα ρχμαςεία απϊ ςξ αομϊδιξ Οοχςξδικείξ, και για ςξσπ 

ρσμεςαιοιρμξϋπ για ςξ υοξμικϊ διάρςημα έχπ ςιπ 31.12.2019 απϊ ςξ Διοημξδικείξ και μεςά ςημ 

παοαπάμχ ημεοξμημία απϊ ςξ Γ.Δ.Λ.Ζ. 

δ) Για ςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.3,σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ 

ξικξμξμικξϋ τξοέα ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ ξι ξοιζϊμεμξι ρςημ παοάγοατξ λϊγξι 

απξκλειρμξϋ, ήςξι ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ ξι ξοιζϊμεμξι ρςημ παοάγοατξ 4 ςξσ 

άοθοξσ 73 (πεοιπςόρειπ α,γ-θ) ςξσ Μ. 4412/16 λϊγξι απξκλειρμξϋ. 

ε) για ςημ παοάγοατξ 2.2.3.7 σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ ξικξμξμικξϋ τξοέα πεοί 

μη επιβξλήπ ρε βάοξπ ςξσ ςηπ κϋοχρηπ ςξσ ξοιζϊμςιξσ απξκλειρμξϋ, ρϋμτχμα ςιπ διαςάνειπ ςηπ 

κείμεμηπ μξμξθερίαπ 

 

B. 2. Για ςημ απϊδεινη ςχμ απαιςήρεχμ ςξσ άοθοξσ 2.2.4.  

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.  
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Ξι  εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ βεβαίχρη εγγοατήπ ρςξ 

Βιξςευμικϊ ή Δμπξοικϊ ή Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ. 

Για μα γίμξσμ απξδεκςά όλα ςα ωπ άμω δικαιξλξγηςικά ςηπ παοξύραπ παοαγοάτξσ θα ποέπει 

μα έυξσμ εκδξθεί έωπ ςοιάμςα (30) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ από ςημ σπξβξλή ςξσπ, εκςόπ αμ, 

ρύμτωμα με ςιπ ειδικόςεοεπ διαςάνειπ ασςώμ, τέοξσμ ρσγκεκοιμέμξ υοόμξ ιρυύξπ. 

 

Β.3. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ και ρϋρςαρηπ ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ και εγγοάτεςαι σπξυοεχςικά ή ποξαιοεςικά, καςά 
ςημ κείμεμη μξμξθερία, και δηλόμει ςημ εκποξρόπηρη και ςιπ μεςαβξλέπ ςηπ ρε αομϊδια αουή 
(πυ ΓΔΛΖ), ποξρκξμίζει ρυεςικϊ πιρςξπξιηςικϊ ιρυϋξσραπ εκποξρόπηρηπ, ςξ ξπξίξ ποέπει μα 
έυει εκδξθεί έχπ ςοιάμςα (30) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσ,  εκςϊπ αμ ασςϊ τέοει 
ρσγκεκοιμέμξ υοϊμξ ιρυϋξπ.  

Διδικϊςεοα για ςξσπ ημεδαπξϋπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ποξρκξμίζξμςαι: 

 

i. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ 

 Οιρςξπξιηςικϊ ιρυϋξσραπ εκποξρόπηρηπ ςξ 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.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). 

 

ii. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ ρϋρςαρηπ και ςχμ μεςαβξλόμ, 

 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). 

 

Ρε πεοίπςχρη πξσ για ςη διεμέογεια ςηπ παοξϋραπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ έυξσμ υξοηγηθεί 
ενξσρίεπ ρε ποϊρχπξ πλέξμ ασςόμ πξσ αματέοξμςαι ρςα παοαπάμχ έγγοατα, ποξρκξμίζεςαι 
επιπλέξμ απϊταρη- ποακςικϊ ςξσ αομξδίξσ καςαρςαςικξϋ ξογάμξσ διξίκηρηπ ςξσ μξμικξϋ 
ποξρόπξσ με ςημ ξπξία υξοηγήθηκαμ ξι ρυεςικέπ ενξσρίεπ. Όρξμ ατξοά ςα τσρικά ποϊρχπα, 
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ετϊρξμ έυξσμ υξοηγηθεί ενξσρίεπ ρε ςοίςα ποϊρχπα, ποξρκξμίζεςαι ενξσριξδϊςηρη ςξσ 
ξικξμξμικξϋ τξοέα. 

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. 

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. 

 

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. 

Β.6. Δπιρημαίμεςαι ϊςι γίμξμςαι απξδεκςέπ: 

• ξι έμξοκεπ βεβαιόρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοξϋρα Διακήοσνη, ετϊρξμ έυξσμ 

ρσμςαυθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσπ,  

• ξι σπεϋθσμεπ δηλόρειπ, ετϊρξμ έυξσμ ρσμςαυθεί  και φητιακά σπξγοατεί μεςά ςημ 

κξιμξπξίηρη ςηπ ποϊρκληρηπ για ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ.  

Όπξσ απαιςείςαι Σπεϋθσμη Δήλχρη, μξείςαι για ςξσπ μεμ ημεδαπξϋπ Σπεϋθσμη Δήλχρη ρϋμτχμα 

με ςξμ Μ. 1599/86 ςξσ μϊμιμξσ 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. 
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2.3 Ιοιςήοια Αμάθερηπ 

2.3.1 Ιοιςήοιξ αμάθερηπ 
 

Ιοιςήοιξ αμάθερηπ είμαι ςξ σφηλϊςεοξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ επί ςξιπ εκαςϊ %  επί ςηπ 
ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ ρε εσοό για ςα αμςαλλακςικά (μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ 
Τ.Ο.Α.) αμά ΛΖΛΑ. ξ κϊρςξπ ςχμ σπηοεριόμ παοαμέμει ρςαθεοϊ ρε 40€ υχοίπ ΤΟΑ αμά 
εογαςξόοα. 

2.4 Ιαςάοςιρη - Οεοιευϊμεμξ Οοξρτξοόμ 

2.4.1  Γεμικξί ϊοξι σπξβξλήπ ποξρτξοόμ 

Ξι διαγχμιζϊμεμξι έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα σπξβάλλξσμ ποξρτξοέπ για έμα ή και πεοιρρϊςεοα 

ςμήμαςα  χπ αματέοξμςαι ρςξμ πίμακα 1 ςξσ ΟΑΠΑΠΖΛΑΞΡ Θ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, 

χρςϊρξ η ποξρτξοά ςξσπ θα ατξοά σπξυοεχςικά α) και ρε εογαρία και ρε αμςαλλακςικά, β) ρςξ 

ρϋμξλξ ςχμ μηυαμημάςχμ κάθε ςμήμαςξπ, αλλιόπ θα απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

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 ςχμ σπηοεριόμ. Ξι εμδιατεοϊμεμξι είμαι 

απξκλειρςικά σπεϋθσμξι για ςημ ξοθή ρϋμςανη ςχμ ποξρτξοόμ ςξσπ βαριζϊμεμξι ρε ρςξιυεία πξσ 

θα ρσλλένξσμ καςά ςημ ασςξφία πξσ θα ποαγμαςξπξιήρξσμ, ετϊρξμ ςξ επιθσμξϋμ, λαμβάμξμςαπ 

σπϊφιμ ϊςι η ποξρτξοά ςξσπ θα ποέπει μα ατξοά και μα καλϋπςει ςιπ αμάγκεπ ςξσ έςξσπ 2022. 

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 κάλσφη αμαγκόμ έςξσπ 2022. 

 

Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι ρσμξλικά για εογαρίεπ και αμςαλλακςικά για έμα ή πεοιρρϊςεοα 

ςμήμαςα, ϊπχπ ασςά είμαι απξςσπχμέμα ρςξμ ΟΘΜΑΙΑ 1. 

 

Δεμ επιςοέπξμςαι εμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ  

Ζ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ σπξβάλλει κξιμή ποξρτξοά, η ξπξία σπξγοάτεςαι σπξυοεχςικά 

ηλεκςοξμικά 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 (ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ καςαμξμήπ 

αμξιβήπ μεςανϋ ςξσπ) ςξσ 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 αμαδϊυξσ. 

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 
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διακήοσνηπ και δεμ δϋμαςαι, με ςημ ποξρτξοά ςξσ ή με ξιξμδήπξςε άλλξ ςοϊπξ, μα απξκοξϋρει, 

εσθέχπ ή εμμέρχπ, ςξσπ αμχςέοχ ϊοξσπ. 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ μπξοξϋμ μα απξρϋοξσμ ςημ ποξρτξοά ςξσπ, ποιμ ςημ καςαληκςική 
ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοάπ, υχοίπ μα απαιςείςαι έγκοιρη εκ μέοξσπ ςξσ απξταιμξμέμξσ 
ξογάμξσ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, σπξβάλλξμςαπ έγγοατη ειδξπξίηρη ποξπ ςημ αμαθέςξσρα αουή 
μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμία» ςξσ ΔΡΖΔΖΡ. 

2.4.2  Υοϊμξπ και οϊπξπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ 

2.4.2.1. Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ηλεκςοξμικά, μέρχ ςξσ 

ΔΡΖΔΖΡ, μέυοι ςημ καςαληκςική ημεοξμημία και όοα πξσ ξοίζει η παοξϋρα διακήοσνη, ρςημ 

Δλλημική Γλόρρα, ρε ηλεκςοξμικϊ τάκελξ, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ Μ.4412/2016, 

ιδίχπ ρςα άοθοα 36 και 37 και ρςημ κας’ ενξσριξδϊςηρη ςηπ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ 

μ.4412/2016 εκδξθείρα σπ΄αοιθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Ιξιμή Απϊταρη ςχμ 

Σπξσογόμ Αμάπςσνηπ και Δπεμδϋρεχμ και Φητιακήπ Διακσβέομηρηπ με θέμα «Πσθμίρειπ 

ςευμικόμ ζηςημάςχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ αμάθερη ςχμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ Οοξμηθειόμ και 

Σπηοεριόμ με υοήρη ςχμ επιμέοξσπ εογαλείχμ και διαδικαριόμ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ 

Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ)» (ετενήπ Ι.Σ.Α. ΔΡΖΔΖΡ Οοξμήθειεπ και 

Σπηοερίεπ). 

Για ςη ρσμμεςξυή ρςξ διαγχμιρμϊ ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα διαθέςξσμ 
ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή πξσ σπξρςηοίζεςαι ςξσλάυιρςξμ απϊ αμαγμχοιρμέμξ 
(εγκεκοιμέμξ) πιρςξπξιηςικϊ, ςξ ξπξίξ υξοηγήθηκε απϊ πάοξυξ σπηοεριόμ πιρςξπξίηρηπ, ξ 
ξπξίξπ πεοιλαμβάμεςαι ρςξμ καςάλξγξ εμπίρςεσρηπ πξσ ποξβλέπεςαι ρςημ απϊταρη 
2009/767/ΔΙ και ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ Ιαμξμιρμϊ (ΔΔ) 910/2014 και μα εγγοατξϋμ ρςξ 
ΔΡΖΔΖΡ, ρϋμτχμα με ςημ πεο. β ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 37 ςξσ μ. 4412/2016 και ςιπ διαςάνειπ 
ςξσ άοθοξσ 6 ςηπ Ι.Σ.Α. ΔΡΖΔΖΡ Οοξμήθειεπ και Σπηοερίεπ.  
 
2.4.2.2. Ξ υοϊμξπ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ μέρχ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ βεβαιόμεςαι ασςϊμαςα απϊ ςξ 
ΔΡΖΔΖΡ με σπηοερίεπ υοξμξρήμαμρηπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 37 ςξσ μ. 4412/2016 
και ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 10 ςηπ χπ άμχ κξιμήπ σπξσογικήπ απϊταρηπ. 
Λεςά ςημ παοέλεσρη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ και όοαπ, δεμ σπάουει η δσμαςϊςηςα 
σπξβξλήπ ποξρτξοάπ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ. Ρε πεοιπςόρειπ ςευμικήπ αδσμαμίαπ λειςξσογίαπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, 
η αμαθέςξσρα αουή οσθμίζει ςα ςηπ ρσμέυειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ με αιςιξλξγημέμη απϊταρή ςηπ. 
 

2.4.2.3. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ σπξβάλλξσμ με ςημ ποξρτξοά ςξσπ ςα ακϊλξσθα ρϋμτχμα με ςιπ 
διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 13 ςηπ Ι.Σ.Α. ΔΡΖΔΖΡ Οοξμήθειεπ και Σπηοερίεπ:  
 
(α) έμαμ ηλεκςοξμικϊ (σπξ)τάκελξ με ςημ έμδεινη «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ–ευμική 
Οοξρτξοά», ρςξμ ξπξίξ πεοιλαμβάμεςαι ςξ ρϋμξλξ ςχμ καςά πεοίπςχρη απαιςξϋμεμχμ 
δικαιξλξγηςικόμ και η ςευμική ποξρτξοά,  ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ κείμεμηπ μξμξθερίαπ 
και ςημ παοξϋρα. 

(β) έμαμ ηλεκςοξμικϊ (σπξ)τάκελξ με ςημ έμδεινη «Ξικξμξμική Οοξρτξοά», ρςξμ ξπξίξ 

πεοιλαμβάμεςαι η ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα και ςξ ρϋμξλξ ςχμ καςά 

πεοίπςχρη απαιςξϋμεμχμ δικαιξλξγηςικόμ.  

Απϊ ςξμ Ξικξμξμικϊ Τξοέα ρημαίμξμςαι, με υοήρη ςηπ  ρυεςικήπ λειςξσογικϊςηςαπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, 

ςα ρςξιυεία εκείμα ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ πξσ έυξσμ εμπιρςεσςικϊ υαοακςήοα ρϋμτχμα με ςα 

ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 21 ςξσ μ. 4412/2016. Δτϊρξμ έμαπ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ υαοακςηοίζει 

πληοξτξοίεπ χπ εμπιρςεσςικέπ, λϊγχ ϋπαονηπ ςευμικξϋ ή εμπξοικξϋ απξοοήςξσ, ρςη ρυεςική 

δήλχρή ςξσ, αματέοει οηςά ϊλεπ ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ μϊμξσ ή διξικηςικέπ ποάνειπ πξσ 

επιβάλλξσμ ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ πληοξτξοίαπ. 



45  

Δεμ υαοακςηοίζξμςαι χπ εμπιρςεσςικέπ, πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςιπ ςιμέπ μξμάδαπ, ςιπ 

ποξρτεοϊμεμεπ πξρϊςηςεπ, ςημ ξικξμξμική ποξρτξοά και ςα ρςξιυεία ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ 

πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ ανιξλϊγηρή ςηπ. 

2.4.2.4.Δτϊρξμ ξι Ξικξμξμικξί Τξοείπ καςαυχοίρξσμ ςα ρςξιυεία, μεςαδεδξμέμα και ρσμημμέμα 

ηλεκςοξμικά αουεία, πξσ ατξοξϋμ δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ-ςευμικήπ ποξρτξοάπ και 

ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσπ ρςιπ αμςίρςξιυεπ ειδικέπ ηλεκςοξμικέπ τϊομεπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, ρςημ 

ρσμέυεια, μέρχ ρυεςικήπ λειςξσογικϊςηςαπ, ενάγξσμ αματξοέπ (εκςσπόρειπ) ρε μξοτή 

ηλεκςοξμικόμ αουείχμ με μξοτϊςσπξ PDF, ςα ξπξία  απξςελξϋμ ρσμξπςική απξςϋπχρη ςχμ 

καςαυχοιρμέμχμ ρςξιυείχμ. α ηλεκςοξμικά αουεία ςχμ εμ λϊγχ αματξοόμ (εκςσπόρεχμ) 

σπξγοάτξμςαι φητιακά, ρϋμτχμα με ςιπ ποξβλεπϊμεμεπ διαςάνειπ (πεο. β ςηπ παο. 2 ςξσ 

άοθοξσ 37) και επιρσμάπςξμςαι απϊ ςξμ Ξικξμξμικϊ Τξοέα ρςξσπ αμςίρςξιυξσπ σπξτακέλξσπ. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι η εναγχγή και η επιρϋμαφη ςχμ ποξαματεοθέμςχμ αματξοόμ (εκςσπόρεχμ) 

δϋμαςαι μα ποαγμαςξπξιείςαι για κάθε σπξτακέλξ νευχοιρςά, απϊ ςη ρςιγμή πξσ έυει 

ξλξκληοχθεί η καςαυόοιρη ςχμ ρςξιυείχμ ρε ασςϊμ.   

 
Δτϊρξμ ξι ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και ξι ξικξμξμικξί ϊοξι δεμ έυξσμ απξςσπχθεί ρςξ ρϋμξλϊ 
ςξσπ ρςιπ ειδικέπ ηλεκςοξμικέπ τϊομεπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ επιρσμάπςξσμ 
ηλεκςοξμικά σπξγεγοαμμέμα ποϊρθεςα,ρε ρυέρη με ςιπ αματξοέπ (εκςσπόρειπ) ςηπ παοαγοάτξσ 
2.4.2.4, ρυεςικά ηλεκςοξμικά αουεία (ιδίχπ ςευμική και ξικξμξμική ποξρτξοά) ρϋμτχμα με ςα 
ξοιζϊμεμα ρςιπ παο. 2.4.3.2. και 2.4.4  ςηπ παοξϋραπ. 

 

2.4.2.5. Διδικϊςεοα, ϊρξμ ατξοά ςα ρσμημμέμα ηλεκςοξμικά αουεία ςηπ ποξρτξοάπ, ξι 
Ξικξμξμικξί Τξοείπ ςα καςαυχοίζξσμ ρςξσπ αμχςέοχ (σπξ)τακέλξσπ μέρχ ςξσ Σπξρσρςήμαςξπ, 
χπ ενήπ : 

α έγγοατα πξσ καςαυχοίζξμςαι ρςημ ηλεκςοξμική ποξρτξοά, και δεμ απαιςείςαι μα 
ποξρκξμιρθξϋμ και ρε έμςσπη μξοτή, γίμξμςαι απξδεκςά καςά πεοίπςχρη, ρϋμτχμα με ςα 
ποξβλεπϊμεμα ρςιπ διαςάνειπ:  

α) είςε ςχμ άοθοχμ 13, 14 και 28 ςξσ μ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεοί ηλεκςοξμικόμ δημξρίχμ 
εγγοάτχμ πξσ τέοξσμ ηλεκςοξμική σπξγοατή ή ρτοαγίδα και, ετϊρξμ ποϊκειςαι για αλλξδαπά 
δημϊρια ηλεκςοξμικά έγγοατα, εάμ τέοξσμ επιρημείχρη e-Apostille 

β) είςε ςχμ άοθοχμ 15 και 27 ςξσ μ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεοί ηλεκςοξμικόμ ιδιχςικόμ εγγοάτχμ 

πξσ τέοξσμ ηλεκςοξμική σπξγοατή ή ρτοαγίδα  

γ) είςε ςξσ άοθοξσ 11 ςξσ μ. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είςε ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 37 ςξσ μ. 4412/2016, πεοί υοήρηπ ηλεκςοξμικόμ σπξγοατόμ ρε 

ηλεκςοξμικέπ διαδικαρίεπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ,   

ε) είςε ςηπ παο. 8 ςξσ άοθοξσ 92 ςξσ μ. 4412/2016, πεοί ρσμσπξβξλήπ σπεϋθσμηπ δήλχρηπ ρςημ 

πεοίπςχρη απλήπ τχςξςσπίαπ ιδιχςικόμ εγγοάτχμ.  

Δπιπλέξμ, δεμ ποξρκξμίζξμςαι ρε έμςσπη μξοτή ςα ΤΔΙ και εμημεοχςικά και ςευμικά τσλλάδια 

και άλλα έμςσπα, εςαιοικά ή μη, με ειδικϊ ςευμικϊ πεοιευϊμεμξ, δηλαδή έμςσπα με αμιγόπ 

ςευμικά υαοακςηοιρςικά, ϊπχπ αοιθμξϋπ, απξδϊρειπ ρε διεθμείπ μξμάδεπ, μαθημαςικξϋπ ςϋπξσπ 

και ρυέδια. 

Διδικϊςεοα, ςα ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά για ςη ρσμμεςξυή ςξσ Ξικξμξμικξϋ Τξοέα ρςη 
διαδικαρία καςαυχοίζξμςαι απϊ ασςϊμ ρε μξοτή ηλεκςοξμικόμ αουείχμ με μξοτϊςσπξ PDFPDF 
και ετϊρξμ έυξσμ ρσμςαυθεί/παοαυθεί απϊ ςξμ ίδιξ, τέοξσμ εγκεκοιμέμη ποξηγμέμη 
ηλεκςοξμική σπξγοατή ή ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή με υοήρη εγκεκοιμέμχμ 
πιρςξπξιηςικόμ. 

Έχπ ςημ ημέοα και όοα απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ ποξρκξμίζξμςαι με εσθϋμη ςξσ 

ξικξμξμικξϋ τξοέα ρςημ αμαθέςξσρα αουή, ρε έμςσπη μξοτή και ρε κλειρςϊ-ξϋπ τάκελξ-ξσπ, 
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ρςξμ ξπξίξ αμαγοάτεςαι ξ απξρςξλέαπ και χπ παοαλήπςηπ η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ςξσ 

παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ, ςα ρςξιυεία ςηπ ηλεκςοξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσ, ςα ξπξία απαιςείςαι μα 

ποξρκξμιρθξϋμ ρε ποχςϊςσπη μξοτή.έςξια ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά εμδεικςικά είμαι : 

α) η ποχςϊςσπη εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ, πλημ ςχμ πεοιπςόρεχμ πξσ ασςή εκδίδεςαι 

ηλεκςοξμικά, άλλχπ η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη, 

β) ασςά πξσ δεμ σπάγξμςαι ρςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 11 παο. 2 ςξσ μ. 2690/1999,  

γ) ιδιχςικά έγγοατα ςα ξπξία δεμ  έυξσμ επικσοχθεί απϊ δικηγϊοξ ή δεμ τέοξσμ θεόοηρη απϊ 

σπηοερίεπ και τξοείπ ςηπ πεοίπςχρηπ α ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 11 ςξσ μ. 2690/1999 ή δεμ 

ρσμξδεϋξμςαι απϊ σπεϋθσμη δήλχρη για ςημ ακοίβειά ςξσπ, καθόπ και 

δ) ςα αλλξδαπά δημϊρια έμςσπα έγγοατα πξσ τέοξσμ ςημ επιρημείχρη ςηπ Υάγηπ (Apostille), ή 

ποξνεμική θεόοηρη και δεμ έυξσμ επικσοχθεί  απϊ δικηγϊοξ.  

Ρε πεοίπςχρη μη σπξβξλήπ εμϊπ ή πεοιρρϊςεοχμ απϊ ςα χπ άμχ ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά πξσ 

σπξβάλλξμςαι ρε έμςσπη μξοτή, πλημ ςηπ ποχςϊςσπηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ, η αμαθέςξσρα 

αουή δϋμαςαι μα ζηςήρει ςη ρσμπλήοχρη και σπξβξλή ςξσπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 102 ςξσ μ. 

4412/2016. 

Ρςα αλλξδαπά δημϊρια έγγοατα και δικαιξλξγηςικά εταομϊζεςαι η Ρσμθήκη ςηπ Υάγηπ ςηπ 

5ηπ.10.1961, πξσ κσοόθηκε με ςξ μ. 1497/1984 (Α΄188), ετϊρξμ ρσμςάρρξμςαι ρε κοάςη πξσ 

έυξσμ ποξρυχοήρει ρςημ χπ άμχ Ρσμθήκη, άλλχπ τέοξσμ ποξνεμική θεόοηρη. Απαλλάρρξμςαι 

απϊ ςημ απαίςηρη επικϋοχρηπ (με Apostille ή Οοξνεμική Ηεόοηρη) αλλξδαπά δημϊρια έγγοατα 

ϊςαμ καλϋπςξμςαι απϊ διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ πξσ έυει ρσμάφει η Δλλάδα (εμδεικςικά 

«Ρϋμβαρη μξμικήπ ρσμεογαρίαπ μεςανϋ Δλλάδαπ και Ιϋποξσ – 05.03.1984» (κσοχςικϊπ 

μ.1548/1985, «Ρϋμβαρη πεοί απαλλαγήπ απϊ ςημ επικϋοχρη ξοιρμέμχμ ποάνεχμ και εγγοάτχμ 

– 15.09.1977» (κσοχςικϊπ μ.4231/2014)). Δπίρηπ απαλλάρρξμςαι απϊ ςημ απαίςηρη επικϋοχρηπ ή 

παοϊμξιαπ διαςϋπχρηπ δημϊρια έγγοατα πξσ εκδίδξμςαι απϊ ςιπ αουέπ κοάςξσπ μέλξσπ πξσ 

σπάγξμςαι ρςξμ Ιαμ ΔΔ 2016/1191 για ςημ απλξϋρςεσρη ςχμ απαιςήρεχμ για ςημ σπξβξλή 

ξοιρμέμχμ δημξρίχμ εγγοάτχμ ρςημ ΔΔ, ϊπχπ, εμδεικςικά,  ςξ λεσκϊ πξιμικϊ μηςοόξ, σπϊ ςξμ 

ϊοξ ϊςι ςα ρυεςικά με ςξ γεγξμϊπ ασςϊ δημϊρια έγγοατα εκδίδξμςαι για πξλίςη ςηπ Έμχρηπ απϊ 

ςιπ αουέπ ςξσ κοάςξσπ μέλξσπ ςηπ ιθαγέμειάπ ςξσ. 

Δπίρηπ, γίμξμςαι σπξυοεχςικά απξδεκςά εσκοιμή τχςξαμςίγοατα εγγοάτχμ πξσ έυξσμ εκδξθεί 

απϊ αλλξδαπέπ αουέπ και έυξσμ επικσοχθεί απϊ δικηγϊοξ, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ 

παο. 2 πεο. β ςξσ άοθοξσ 11 ςξσ μ. 2690/1999 “Ιόδικαπ Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ”, ϊπχπ 

αμςικαςαρςάθηκε χπ άμχ με ςξ άοθοξ 1 παο.2 ςξσ μ.4250/2014. 

Ξι ποχςϊςσπεπ εγγσήρειπ ρσμμεςξυήπ, πλημ ςχμ εγγσήρεχμ πξσ εκδίδξμςαι ηλεκςοξμικά, 

ποξρκξμίζξμςαι, με εσθϋμη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, ρε κλειρςϊ τάκελξ, ρςξμ ξπξίξ 

αμαγοάτεςαι ξ απξρςξλέαπ, ςα ρςξιυεία ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ και χπ παοαλήπςηπ η 

Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ, ςξ αογϊςεοξ ποιμ ςημ ημεοξμημία και όοα απξρτοάγιρηπ ςχμ 

ποξρτξοόμ πξσ ξοίζεςαι ρςημ παο. 3.1 ςηπ παοξϋραπ, άλλχπ η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ 

απαοάδεκςη, μεςά απϊ γμόμη ςηπ Δπιςοξπήπ Διαγχμιρμξϋ.   

Ζ ποξρκϊμιρη ςχμ εγγσήρεχμ ρσμμεςξυήπ ποαγμαςξπξιείςαι είςε με καςάθερη ςξσ χπ άμχ 

τακέλξσ ρςημ σπηοερία ποχςξκϊλλξσ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, είςε με ςημ απξρςξλή ςξσ 

ςαυσδοξμικόπ, επί απξδείνει. ξ βάοξπ απϊδεινηπ ςηπ έγκαιοηπ ποξρκϊμιρηπ τέοει ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ. ξ εμποϊθερμξ απξδεικμϋεςαι με ςημ επίκληρη ςξσ αοιθμξϋ ποχςξκϊλλξσ ή 

ςημ ποξρκϊμιρη ςξσ ρυεςικξϋ απξδεικςικξϋ απξρςξλήπ καςά πεοίπςχρη. 

 Ρςημ πεοίπςχρη πξσ επιλεγεί η απξρςξλή ςξσ τακέλξσ ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ ςαυσδοξμικόπ,  

ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ αμαοςά, ετϊρξμ δεμ διαθέςει αοιθμϊ έγκαιοηπ ειραγχγήπ ςξσ τακέλξσ ςξσ 

ρςξ ποχςϊκξλλξ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ςξ αογϊςεοξ έχπ ςημ ημεοξμημία και όοα 
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απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμία», ςα ρυεςικϊ 

απξδεικςικϊ ρςξιυείξ ποξρκϊμιρηπ (απξδεικςικϊ καςάθερηπ ρε σπηοερίεπ ςαυσδοξμείξσ- 

ςαυσμεςατξοόμ), ποξκειμέμξσ μα εμημεοόρει ςημ αμαθέςξσρα αουή πεοί ςηπ ςήοηρηπ ςηπ 

σπξυοέχρήπ ςξσ ρυεςικά με ςημ (εμποϊθερμη) ποξρκϊμιρη ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ ρςξμ 

παοϊμςα διαγχμιρμϊ. 

2.4.3  Οεοιευϊμεμα Τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ- ευμική Οοξρτξοά» 

2.4.3.1 Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ 

α ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά για ςημ ρσμμεςξυή ςχμ ποξρτεοϊμςχμ ρςη διαγχμιρςική 

διαδικαρία πεοιλαμβάμξσμ με πξιμή απξκλειρμξϋ ςα ακϊλξσθα σπϊ α και β ρςξιυεία: α) ςξ 

Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ), ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςιπ παο. 1 και 3 ςξσ άοθοξσ 

79 ςξσ μ. 4412/2016 και ςη ρσμξδεσςική σπεϋθσμη δήλχρη με ςημ ξπξία ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 

δϋμαςαι μα διεσκοιμίζει ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ παοέυει με ςξ ΔΔΔΡ ρϋμτχμα με ςημ παο. 9 ςξσ 

ίδιξσ άοθοξσ, β) ςημ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ, ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςξ άοθοξ 72 ςξσ Μ.4412/2016 και 

ςιπ παοαγοάτξσπ 2.1.5 και 2.2.2 αμςίρςξιυα ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ. Ζ εγγσηςική επιρςξλή 

ρσμμεςξυήπ ποξρκξμίζεςαι ρε έμςσπη μξοτή (ποχςϊςσπξ) εμςϊπ ςοιόμ (3) εογαρίμχμ ημεοόμ 

απϊ ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή. Δπιρημαίμεςαι ϊςι η εμ λϊγχ σπξυοέχρη δεμ ιρυϋει για ςιπ 

εγγσήρειπ ηλεκςοξμικήπ έκδξρηπ (π.υ. εγγσήρειπ ςξσ .Λ.Δ.Δ.Δ.) ξι ξπξίεπ τέοξσμ ποξηγμέμη 

φητιακή σπξγοατή. 

Ξι ποξρτέοξμςεπ ρσμπληοόμξσμ ςξ ρυεςικϊ σπϊδειγμα ΔΔΔΡ,  ςξ ξπξίξ απξςελεί αμαπϊρπαρςξ 

μέοξπ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ χπ Οαοάοςημα  ασςήπ.  

Ζ ρσμπλήοχρή ςξσ δϋμαςαι μα ποαγμαςξπξιηθεί με υοήρη ςξσ σπξρσρςήμαςξπ 

PromitheusESPDint, ποξρβάριμξσ μέρχ ςηπ Διαδικςσακήπ Οϋληπ (www.promitheus.gov.gr) ςξσ 

ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ, ή άλληπ ρυεςικήπ ρσμβαςήπ πλαςτϊομαπ σπηοεριόμ διαυείοιρηπ ηλεκςοξμικόμ 

ΔΔΔΡ. Ξι Ξικξμξμικξί Τξοείπ δϋμαμςαι για ασςϊ ςξ ρκξπϊ μα ανιξπξιήρξσμ ςξ αμςίρςξιυξ 

ηλεκςοξμικϊ αουείξ με μξοτϊςσπξ XML πξσ απξςελεί επικξσοικϊ ρςξιυείξ ςχμ εγγοάτχμ ςηπ 

ρϋμβαρηπ. 

ξ ρσμπληοχμέμξ απϊ ςξμ Ξικξμξμικϊ Τξοέα ΔΔΔΡ, καθόπ και η ςσυϊμ ρσμξδεσςική ασςξϋ 
σπεϋθσμη δήλχρη, σπξβάλλξμςαι ρϋμτχμα με ςημ πεοίπςχρη δ ςηπ παοαγοάτξσ 2.4.2.5 ςηπ 
παοξϋραπ, ρε φητιακά σπξγεγοαμμέμξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ με μξοτϊςσπξPDF. 

Για ςημ ρσμπλήοχρη ςξσ Δμιαίξσ Δσοχπαψκξϋ Δμςϋπξσ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) και ςημ εναγχγή ςχμ 

αουείχμ xml και pdf ξ σπξφήτιξπ μπξοεί: 

 Μα ειρέλθει ρςημ πλαςτϊομα ΔΡΖΔΖΡ ρςη ρελίδα ςξσ διαγχμιρμξϋ και μα «καςεβάρει» ςημ 

αμαοςημέμη εκεί (ρε μξοτή xml) τϊομα. 

 Μα μεςαβεί ρςξμ ιρςϊςξπξhttps://espdint.eprocurement.gov.gr/ και μα επιλένει ςη γλόρρα 

(πυ ελλημικά) ρςη ρσμέυεια μα επιλένει ςημ επαμαυοηριμξπξίηρη ΔΔΔΡ, μα ςηλετξοςόρει ςξ 

παοαπάμχ xml αουείξ 

 Μα ρσμπληοόρει ςα ρυεςικά πεδία πξσ εμταμίζξμςαι ρςη τϊομα. 

 Μα επιλένει «εναγχγή xml» και «εναγχγή pdf» ποξκειμέμξσ μα απξθηκεϋρει ςξ αουείξ ρε 

μξοτή XML και pdf αμςίρςξιυα ςξπικά ρςξμ σπξλξγιρςή ςξσ. 

έλξπ σπξγοάτει φητιακά ςξ απξθηκεσμέμξ αουείξ pdf 

Ρε κάθε πεοίπςχρη και αμεναοςήςχπ ςηπ ϋπαονηπ επικξσοικξϋ αουείξσ ςϋπξσ XML, ξι 

ξικξμξμικξί τξοείπ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιξϋμ ςημ εταομξγή Promitheus-ESPDint και μα 

δημιξσογξϋμ ςξ EΔΔΡ απϊ ςημ αουή (ρςημ πεοίπςχρη ασςή θα επιλένξσμ δημιξσογία μέξσ ΔΔΔΡ): 

μα ρσμπληοόμξσμ με εσθϋμη ςξσπ ϊλα ςα δεδξμέμα πξσ ατξοξϋμ ςξμ εκάρςξςε διαγχμιρμϊ και 

αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη, μα ρσμπληοόμξσμ ςιπ ρυεςικέπ απαμςήρειπ και μα παοάγξσμ 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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αουείξ ςϋπξσ PDF ποξκειμέμξσ μα ςξ σπξγοάφξσμ φητιακά και μα ςξ επιρσμάφξσμ ρςα 

ρσμημμέμα ςηπ ηλεκςοξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσπ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ. 

Ξδηγίεπ ρσμπλήοχρηπ και πληοξτξοίεπ για ςξ ΔΔΔΡ βοίρκξμςαι ρςημ ενήπ διεϋθσμρη  ςξσ 

ιρςξςϊπξσ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ: 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef

_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3

486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι επειδή ρςημ ρυεςική σπηοερία ςηπ διαδικςσακήπ πλαςτϊομαπ 

PromitheusESPDint  πξσ πλέξμ διαθέςει ρε εθμικϊ επίπεδξ ςξ ΔΡΖΔΖΡ, ςξ ποϊςσπξ ΔΔΔΡ δεμ 

έυει ποξραομξρθεί/επικαιοξπξιηθεί ρϋμτχμα με ςιπ αλλαγέπ πξσ επήλθαμ με ςξ μ. 

4782/2021, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ  ςξ ρσμπληοόμει χπ έυει, εμ ςξϋςξιπ ξι ρυεςικέπ δηλόρειπ 

ςξσ λξγίζξμςαι και εκλαμβάμξμςαι χπ ασςέπ απαιςξϋμςαι ρςξ μ.4782/2021, και ςημ παοξϋρα 

διακήοσνη, καθόπ δεμ στίρςαςαι δσμαςϊςηςα παοέμβαρηπ ρςξ ρυεςικϊ αουείξ xml. 

Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά, σπξβάλλξσμ ςξ ΔΔΔΡ για 

κάθε ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ έμχρη. 

2.4.3.2 H ςευμική ποξρτξοά πεοιλαμβάμει ιδίχπ ςα έγγοατα και δικαιξλξγηςικά, βάρει ςχμ 

ξπξίχμ θα ανιξλξγηθεί η καςαλληλϊςηςα ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ ειδόμ/σπηοεριόμ, με βάρη ςξ 

κοιςήοιξ αμάθερηπ, ρϋμτχμα με ςα αμαλσςικόπ αματεοϊμεμα ρςημ παοαπάμχ παοάγοατξ.. 

H ςευμική ποξρτξοά ρσμςάρρεςαι ρσμπληοόμξμςαπ ςημ αμςίρςξιυη ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ 

ρσρςήμαςξπ. Ρςη ρσμέυεια ςξ ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ ηλεκςοξμικϊ αουείξ, ρε μξοτή pdf, ςξ 

ξπξίξ σπξγοάτεςαι ηλεκςοξμικά. Απϊ ςξ ρϋρςημα εκδίδεςαι ηλεκςοξμική απϊδεινη σπξβξλήπ 

ποξρτξοάπ. 

Διδικϊςεοα, θα σπξβληθξϋμ 

Α) Ζλεκςοξμική τϊομα πξσ θα πεοιέυει ςιπ απαμςήρειπ ρςιπ ςευμικέπ ποξωπξθέρειπ φητιακά 

σπξγεγοαμμέμη 

Β) Φητιακά σπξγεγοαμμέμη σπεϋθσμη δήλχρη ςηπ παο.4 ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ Μ.1599/1986 (ΤΔΙ Α-

75) ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει απϊ ςξμ μϊμιμξ εκποϊρχπξ ρςημ ξπξία αμαγοάτεςαι ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ 

τξοέαπ: i) έλαβε πλήοη γμόρη ςχμ ϊοχμ ςηπ Διακήοσνηπ9/2021  και ςχμ ϊοχμ εκςέλερηπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ και θα ρσμμξοτόμεςαι με ασςξϋπ, ii) η ποξρτξοά ςξσ ρσμςάυθηκε ρϋμτχμα με ασςξϋπ 

και ιρυϋει για εκαςϊμ είκξρι (120) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ καςαληκςικήπ 

ημεοξμημίαπ  σπξβξλήπ ποξρτξοόμ ςξσ διαγχμιρμξϋ και iii) ςα ρςξιυεία πξσ πεοιέυξμςαι ρςημ 

ποξρτξοά είμαι πλήοη, αληθή και ακοιβή χπ ποξπ ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσπ 

 

Γ) Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ αματέοξσμ ςξ ςμήμα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ ποξςίθεμςαι μα αμαθέρξσμ σπϊ 

μξοτή σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξσπ, καθόπ και ςξσπ σπεογξλάβξσπ πξσ ποξςείμξσμ. 

 

2.4.4 Οεοιευϊμεμα Τακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά» / οϊπξπ ρϋμςανηπ και σπξβξλήπ 
ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ 

 
Ζ Ξικξμξμική Οοξρτξοά σπξβάλλεςαι ηλεκςοξμικά επί πξιμή απξοοίφεχπ ρςξμ (σπϊ)τάκελξ 

«Ξικξμξμική Οοξρτξοά». Ζ Ξικξμξμική Οοξρτξοά ρσμςάρρεςαι ρσμπληοόμξμςαπ ςημ αμςίρςξιυη 

ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ. Ρςη ρσμέυεια, ςξ ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ 

ηλεκςοξμικϊ αουείξ, ρε μξοτή .pdf, ςξ ξπξίξ σπξγοάτεςαι φητιακά και σπξβάλλεςαι απϊ ςξμ 

ποξρτέοξμςα. α ρςξιυεία πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ 

και ςξσ παοαγϊμεμξσ φητιακά σπξγεγοαμμέμξσ ηλεκςοξμικξϋ αουείξσ ποέπει μα ςασςίζξμςαι. Ρε 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629%23@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629%23@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629%23@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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αμςίθεςη πεοίπςχρη, ςξ ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ μήμσμα και ξ ποξρτέοχμ καλείςαι μα παοάγει 

εκ μέξσ ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ .pdf.  

 Ζ ποξρτεοϊμεμη ςιμή δίδεςαι σπξυοεχςικά ρε εσοό, με δϋξ (2) δεκαδικά φητία 

(αοιθμϊ), και ποέπει μα ποξκϋπςει με ρατήμεια απϊ ςημ ξικξμξμική ποξρτξοά, η ξπξία ποέπει 

μα είμαι διαμξοτχμέμη ρϋμτχμα με ϊρα ζηςξϋμςαι απϊ ςημ παοξϋρα διακήοσνη.  

 Ζ ποξρτξοά ποέπει μα πεοιλαμβάμει ςξ ρϋμξλξ ςχμ κοαςήρεχμ σπέο ςοίςχμ, χπ και 

κάθε άλληπ επιβάοσμρηπ, ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., 

για παοάδξρη ςξσ σλικξϋ και παοξυή σπηοεριόμ ρςξμ ςϊπξ και με ςξμ ςοϊπξ πξσ ποξβλέπεςαι 

ρςα έγγοατα ςηπ παοξϋραπ. Για ςη ρϋγκοιρη ςχμ ποξρτξοόμ θα λητθεί σπϊφιμ ςξ κοιςήοιξ 

αμάθερηπ, χπ ξοίζεςαι ρςημ παο. 2.3. ςηπ παοξϋραπ.  

 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  

 Δμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ ή αμςιποξρτξοέπ δεμ γίμξμςαι δεκςέπ και αμ σπξβληθξϋμ 

απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 

 

οϊπξπ σπξλξγιρμξϋ ςηπ ποξρτεοϊμεμηπ ςιμήπ: 

 

Οαοάδειγμα : Έρςχ ϊςι ξ ρσμμεςέυχμ επιθσμεί μα σπξβάλλει ποξρτξοά για ςξ ςμήμα 10  

10 Π.Ε. Θεςςαλονίκησ/ΛΑΓΚΑΔΑ, ΣΑΤΡΟ (XEROX - 
Ειδικόσ Φορζασ: 1907-9990200000)    2903,23 

Α. Ανταλλακτικά και αναλϊςιμα 2.338,71 

Β. Υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων και εκτυπωτϊν 564,52 

 

Ρςη τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ θα αμαζηςήρει ςημ ξμάδα με ςημ ξμξμαρία «Ο.Δ. 

Ηερραλξμίκηπ/ΚΑΓΙΑΔΑΡ, ΡΑΣΠΞΡ (XEROX - Διδικϊπ Τξοέαπ: 1907-9990200000)», η ξπξία θα 

πεοιλαμβάμει δσξ γοαμμέπ (μια με ςημ ξμξμαρία Α. Αμςαλλακςικά και αμαλόριμα και μια με ςημ 

ξμξμαρία Β. Σπηοερίεπ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ και εκςσπχςόμ).  

Σπξυοεχςικά θα ρσμπληοχθξϋμ ςα πξρά ςηπ ποξρτξοάπ και ρςιπ δσξ γοαμμέπ (Α και Β). 

Ζ ρσμπλήοχρη ςηπ γοαμμήπ Β με ςημ ποξωπξλξγιρθείρα εκ ςηπ διακήοσνηπ ανία απαιςείςαι για 
ςημ ξοθή απξςϋπχρη ςηπ ποξρτξοάπ. Όμχπ, λϊγχ ςξσ ρςαθεοξϋ κϊρςξσπ ραοάμςα εσοό (40€) 
αμά εογαςξόοα υχοίπ ΤΟΑ, ςϊρξ για ςιπ ρσμήθειπ εκςελξϋμεμεπ σπηοερίεπ ϊρξ και για ασςέπ πξσ 
ςσυϊμ απαιςηθξϋμ, δεμ θα δξθεί πξρξρςϊ έκπςχρηπγια ςιπ σπηοερίεπ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ 
τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ και εκςσπχςόμ. 

Δπξμέμχπ, ξ σπξλξγιρμϊπ ςηπ ποξρτξοάπ γίμεςαι χπ ενήπ: 

α)Ρςημ ποόςη γοαμμή ρςημ καθαοή ποξωπξλξγιρθείρα ανία ςηπ γοαμμήπ Α. Αμςαλλακςικά και 

αμαλόριμαη ξπξία είμαι 2.338,71  € θα εταομξρθεί απ σπξςεθεί ςξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ 10% και 

έςρι χπ ποξρτεοϊμεμη ςιμή θα ρσμπληοχθεί ρςημ ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςηπ ξικξμξμικήπ 

ποξρτξοάπ ςξσ ρσρςήμαςξπ η ςιμή 2.099,84€  (2.338,71  € Υ 0,10=233,87 €, 2.338,71 € - 233,87 

€=2.099,84€), και  

β) Ρςημ δεϋςεοη γοαμμή (γοαμμή Β) Σπηοερίεπ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ τχςξςσπικόμ 
μηυαμημάςχμ και εκςσπχςόμ ςηπ εμ λϊγχ ξμάδαπ θα ρσμπληοχθεί σπξυοεχςικά η 
ποξωπξλξγιρθείρα ανία βάρει ςηπ διακήοσνηπ δηλαδή ςξ 564,52€. 
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Ξι ςιμέπ ςχμ ποξρτξοόμ δεμ μπξοξϋμ μα μεςαβάλλξμςαι καςά ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ 

και εάμ ζηςηθεί παοάςαρη ςηπ διάοκειαπ ςηπ ποξρτξοάπ, ξι σπξφήτιξι ποξμηθεσςέπ δεμ 

δικαιξϋμςαι, καςά ςη γμχρςξπξίηρη ςηπ ρσγκαςάθερήπ ςξσπ ρςημ παοάςαρη ασςή, μα 

σπξβάλλξσμ μέξσπ πίμακεπ ςιμόμ ή μα ςοξπξπξιήρξσμ ςξσπ αουικξϋπ. 

 

Ξ ηλεκςοξμικϊπ τάκελξπ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ θα πεοιέυει: 

 

α) ημ ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ ρσμμεςέυξμςξπ ρςξ διαγχμιρμϊ ϊπχπ παοάγεςαι απϊ ςξ 

ρϋρςημα, φητιακά σπξγεγοαμμέμη, η ξπξία θα ποέπει μα έυει ρσμςαυθεί και μα πεοιέυει, επί 

πξιμή απξοοίφεχπ, ςα απαιςξϋμεμα απϊ ςη διακήοσνη oικovoμικά ρςξιυεία ςηπ ποξρτξοάπ.  

 

β) Ρσμπληοχμέμξ και φητιακά σπξγεγοαμμέμξ αουείξ μξοτήπ .pdf με ςημ ξμξμαρία «ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ 

ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ». Ασςϊ θα αματέοει ςξ ποξρτεοϊμεμξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ για ςα 

αμςαλλακςικά για κάθε Οϊλη/ειπ αμά Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα/επ. Δε θα δξθεί πξρξρςϊ 

έκπςχρηπγια ςιπ σπηοερίεπ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ και 

εκςσπχςόμ αλλά θα σπάουει ρςαθεοϊ κϊρςξπ 40 € αμά εογαςξόοα υχοίπ ΤΟΑ, ςϊρξ για ςιπ 

ρσμήθειπ εκςελξϋμεμεπ σπηοερίεπ ϊρξ και για ασςέπ πξσ ςσυϊμ απαιςηθξϋμ. Για ςη δημιξσογία 

ςξσ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ θα υοηριμξπξιήρξσμ απαοαιςήςχπ ςξ αουείξ μξοτήπ .doc πξσ θα 

αμαοςηθεί μαζί με ςα σπϊλξιπα έγγοατα ςηπ διακήοσνηπ ρςημ πλαςτϊομα ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, με ςημ 

πεοιγοατή «ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ». ξ ίδιξ σπϊδειγμα πεοιλαμβάμεςαι και 

ρςημ παοξϋρα χπ παοάοςημα. 

συϊμ ερταλμέμη απξςϋπχρη πξρξρςξϋ έκπςχρηπ για ςιπ σπηοερίεπ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ 

τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ και εκςσπχςόμ θα επιτέοει ςημ απϊοοιφη ςηπ ποξρτξοάπ ςχμ 

ρσμμεςευϊμςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ. 

Ρε πεοίπςχρη μη σπξβξλήπ ή καςά παοέκκλιρη, ςχμ απαιςήρεχμ ςηπ διακήοσνηπ, σπξβξλήπ 

δικαιξλξγηςικόμ ςξσ σπξτακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά», η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ 

απαοάδεκςη. 

Δεμ αμαγμχοίζεςαι, δεμ θεοαπεϋεςαι εκ ςχμ σρςέοχμ και ξδηγεί σπξυοεχςικά ρε απϊοοιφη ςηπ 

ποξρτξοάπ η εκ παοαδοξμήπ σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ρςξμ (σπξ) 

τάκελξ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ – ευμική Οοξρτξοά». Ξμξίχπ, δεμ αμαγμχοίζεςαι, δεμ 

θεοαπεϋεςαι εκ ςχμ σρςέοχμ και ξδηγεί ρε απϊοοιφη ςηπ ποξρτξοάπ (λϊγχ μη εϋοερηπ καςά 

ςημ ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη ςξσ (σπξ) τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ – ευμική 

Οοξρτξοά»), η εκ παοαδοξμήπ σπξβξλή δικαιξλξγηςικξϋ ρσμμεςξυήπ ή δικαιξλξγηςικξϋ ςηπ 

ςευμικήπ ποξρτξοάπ ρςξμ σπξτάκελξ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά». 

 

2.4.5  Υοϊμξπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ 

Ξι σπξβαλλϊμεμεπ ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ για διάρςημα 

εκαςϊμ είκξρι (120) ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ 

σπξβξλήπ ποξρτξοόμ ςξσ διαγχμιρμξϋ.  

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

χπ μη καμξμική. 

Ζ ιρυϋπ ςηπ ποξρτξοάπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι εγγοάτχπ, ετϊρξμ ςξϋςξ ζηςηθεί απϊ ςημ 

αμαθέςξσρα αουή, ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ, με αμςίρςξιυη παοάςαρη ςηπ εγγσηςικήπ επιρςξλήπ 

ρσμμεςξυήπ ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 72 παο. 1 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ 

παοάγοατξ 2.2.2. ςηπ παοξϋραπ, κας' αμόςαςξ ϊοιξ για υοξμικϊ διάρςημα ίρξ με ςημ 

ποξβλεπϊμεμη χπ άμχ αουική διάοκεια. Ρε πεοίπςχρη αιςήμαςξπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ για 

παοάςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ, για ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ, πξσ απξδέυςηκαμ ςημ 
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παοάςαρη, ποιμ ςη λήνη ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ ςξσπ, ξι ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και ςξσπ δερμεϋξσμ  

για ςξ επιπλέξμ ασςϊ υοξμικϊ διάρςημα. 

Λεςά ςη λήνη και ςξσ παοαπάμχ αμόςαςξσ ξοίξσ υοϊμξσ παοάςαρηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ, ςα 

απξςελέρμαςα ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ μαςαιόμξμςαι, εκςϊπ αμ η αμαθέςξσρα αουή κοίμει, 

καςά πεοίπςχρη, αιςιξλξγημέμα, ϊςι η ρσμέυιρη ςηπ διαδικαρίαπ ενσπηοεςεί ςξ δημϊριξ 

ρσμτέοξμ, ξπϊςε ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία μπξοξϋμ μα επιλένξσμ 

είςε μα παοαςείμξσμ ςημ ποξρτξοά 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 μα παοαςείμξσμ ςημ ποξρτξοά ςξσπ. 

2.4.6  Κϊγξι απϊοοιφηπ ποξρτξοόμ 

 

H αμαθέςξσρα αουή με βάρη ςα απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ και ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ 

ποξρτξοόμ, απξοοίπςει, ρε κάθε πεοίπςχρη, ποξρτξοά: 

α) η ξπξία απξκλίμει απϊ απαοάβαςξσπ ϊοξσπ πεοί ρϋμςανηπ και σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ, ή 

δεμ σπξβάλλεςαι εμποϊθερμα, με ςξμ ςοϊπξ και με ςξ πεοιευϊμεμξ πξσ ξοίζεςαι ρςημ παοξϋρα 

και ρσγκεκοιμέμα ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.4.1 (Γεμικξί ϊοξι σπξβξλήπ ποξρτξοόμ), 2.4.2. (Υοϊμξπ 

και ςοϊπξπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ), 2.4.3. (Οεοιευϊμεμξ τακέλχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ, 

ςευμικήπ ποξρτξοάπ), 2.4.4. (Οεοιευϊμεμξ τακέλξσ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ, ςοϊπξπ ρϋμςανηπ 

και σπξβξλήπ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ), 2.4.5. (Υοϊμξπ ιρυϋξπ ποξρτξοόμ), 3.1. (Απξρτοάγιρη 

και ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ), 3.2 (Οοϊρκληρη σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ 

αμαδϊυξσ) ςηπ παοξϋραπ, 

β) η ξπξία πεοιέυει αςελείπ, ελλιπείπ, αρατείπ ή λαμθαρμέμεπ πληοξτξοίεπ ή ςεκμηοίχρη, 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ πεοιέυξμςαι ρςξ ΔΔΔΡ, ετϊρξμ ασςέπ δεμ 

επιδέυξμςαι ρσμπλήοχρηπ, διϊοθχρηπ, απξρατήμιρηπ ή διεσκοίμιρηπ ή, ετϊρξμ επιδέυξμςαι, δεμ 

έυξσμ απξκαςαρςαθεί απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα, εμςϊπ ςηπ ποξκαθξοιρμέμηπ ποξθερμίαπ, ρϋμτχμα 

ςξ άοθοξ 102 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ παο. 3.1.2.1 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, 

γ) για ςημ ξπξία ξ ποξρτέοχμ δεμ παοάρυει ςιπ απαιςξϋμεμεπ ενηγήρειπ, εμςϊπ ςηπ 

ποξκαθξοιρμέμηπ ποξθερμίαπ ή η ενήγηρη δεμ είμαι απξδεκςή απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή 

ρϋμτχμα με ςημ παο. 3.1.2.1 ςηπ παοξϋραπ και ςα άοθοα 102 και 103 ςξσ μ. 4412/2016, 

δ) Ζ ξπξία είμαι εμαλλακςική ποξρτξοά, η ξπξία δεμ πληοξί ςιπ ελάυιρςεπ απαιςήρειπ πξσ 

ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 1.3 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ 

 

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

ποξρτξοέπ. Ξ πεοιξοιρμϊπ ασςϊπ ιρυϋει, σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.3 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 

 

ρς) η ξπξία είμαι σπϊ αίοερη, 

 

ζ) η ξπξία θέςει ϊοξ αμαποξραομξγήπ,  
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η) για ςημ ξπξία ξ ποξρτέοχμ δεμ παοάρυει, εμςϊπ απξκλειρςικήπ ποξθερμίαπ είκξρι (20) 

ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ρε ασςϊμ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ενηγήρειπ 

αματξοικά με ςημ ςιμή ή ςξ κϊρςξπ πξσ ποξςείμει  ρε ασςήμ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ η ποξρτξοά 

ςξσ ταίμεςαι αρσμήθιρςα υαμηλή ρε ρυέρη με ςα αγαθά, ρϋμτχμα με ςημ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 88 

ςξσ μ.4412/2016, 

θ) ετϊρξμ διαπιρςχθεί ϊςι είμαι αρσμήθιρςα υαμηλή διϊςι δε ρσμμξοτόμεςαι με ςιπ ιρυϋξσρεπ  

σπξυοεόρειπ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ.4412/2016, 

ι) η ξπξία παοξσριάζει απξκλίρειπ χπ ποξπ ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ, 

ια) η ξπξία παοξσριάζει ελλείφειπ χπ ποξπ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ζηςξϋμςαι απϊ ςα έγγοατα ςηπ 

παοξϋραπ διακήοσνηπ, ετϊρξμ ασςέπ δεμ θεοαπεσςξϋμ απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα με ςημ σπξβξλή ή 

ςη ρσμπλήοχρή ςξσπ, εμςϊπ ςηπ ποξκαθξοιρμέμηπ ποξθερμίαπ, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 102 και 

103 ςξσ μ.4412/2016, 

ιβ) εάμ απϊ ςα δικαιξλξγηςικά ςξσ άοθοξσ 103 ςξσ μ. 4412/2016, πξσ ποξρκξμίζξμςαι απϊ ςξμ 

ποξρχοιμϊ αμάδξυξ, δεμ απξδεικμϋεςαι η μη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ 

παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ ή η πλήοχρη μιαπ ή πεοιρρϊςεοχμ απϊ ςιπ απαιςήρειπ ςχμ 

κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ, ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.2.4. πεοί κοιςηοίχμ επιλξγήπ, 

ιγ) εάμ καςά ςξμ έλεγυξ ςχμ χπ άμχ δικαιξλξγηςικόμ ςξσ άοθοξσ 103 ςξσ μ.4412/2016, 

διαπιρςχθεί ϊςι ςα ρςξιυεία πξσ δηλόθηκαμ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 79 ςξσ μ. 4412/2016, είμαι εκ 

ποξθέρεχπ απαςηλά, ή ϊςι έυξσμ σπξβληθεί πλαρςά απξδεικςικά ρςξιυεία. 
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3. ΔΘΔΜΔΠΓΔΘΑ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑΡ - ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 

3.1  Απξρτοάγιρη και ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ 

3.1.1  Ζλεκςοξμική απξρτοάγιρη ποξρτξοόμ 

ξ πιρςξπξιημέμξ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, για ςημ απξρτοάγιρη ςχμ  ποξρτξοόμ  αομϊδιξ ϊογαμξ ςηπ 
Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ήςξι η επιςοξπή διεμέογειαπ/επιςοξπή ανιξλϊγηρηπ, ετενήπ Δπιςοξπή 
Διαγχμιρμξϋ, ποξβαίμει ρςημ έμαονη ςηπ διαδικαρίαπ ηλεκςοξμικήπ απξρτοάγιρηπ ςχμ τακέλχμ 
ςχμ ποξρτξοόμ, καςά ςξ άοθοξ 100 ςξσ μ. 4412/2016, ακξλξσθόμςαπ ςα ενήπ ρςάδια: 

 Ζλεκςοξμική Απξρτοάγιρη ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ-ευμική 
Οοξρτξοά» και ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά», ςημ 20η Θαμξσαοίξσ 2022, ημέοα 
Οέμπςη και όοα 10:00 π.μ. 

Ρςξ ρςάδιξ ασςϊ ςα ρςξιυεία ςχμ ποξρτξοόμ πξσ απξρτοαγίζξμςαι είμαι ποξρβάριμα μϊμξ ρςα 

μέλη ςηπ Δπιςοξπήπ Διαγχμιρμξϋ και ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. 

3.1.2 Ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ 

Λεςά ςημ καςά πεοίπςχρη ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ η Αμαθέςξσρα Αουή 

ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη ασςόμ μέρχ ςχμ αομϊδιχμ πιρςξπξιημέμχμ ρςξ Ρϋρςημα ξογάμχμ 

ςηπ, εταομξζϊμεμχμ καςά ςα λξιπά ςχμ κειμέμχμ διαςάνεχμ. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 102 ςξσ μ.4412/2016, ςηοόμςαπ ςιπ αουέπ ςηπ ίρηπ 

μεςαυείοιρηπ και ςηπ διατάμειαπ, ζηςά απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ, ϊςαμ ξι 

πληοξτξοίεπ ή η ςεκμηοίχρη πξσ ποέπει μα σπξβάλλξμςαι είμαι ή εμταμίζξμςαι ελλιπείπ ή 

λαμθαρμέμεπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ εκείμχμ ρςξ ΔΔΔΡ, ή ϊςαμ λείπξσμ ρσγκεκοιμέμα έγγοατα, 

μα σπξβάλλξσμ, μα ρσμπληοόμξσμ, μα απξρατημίζξσμ ή μα ξλξκληοόμξσμ ςιπ ρυεςικέπ 

πληοξτξοίεπ ή ςεκμηοίχρη, εμςϊπ ποξθερμίαπ ϊυι μικοϊςεοηπ ςχμ δέκα (10) ημεοόμ και ϊυι 

μεγαλϋςεοηπ ςχμ είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία κξιμξπξίηρηπ ρε ασςξϋπ ςηπ ρυεςικήπ 

ποϊρκληρηπ. Ζ ρσμπλήοχρη ή η απξρατήμιρη ζηςείςαι και γίμεςαι απξδεκςή σπϊ ςημ 

ποξωπϊθερη ϊςι δεμ ςοξπξπξιείςαι η ποξρτξοά ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα και ϊςι ατξοά ρε 

ρςξιυεία ή δεδξμέμα, ςχμ ξπξίχμ είμαι αμςικειμεμικά ενακοιβόριμξπ ξ ποξγεμέρςεοξπ 

υαοακςήοαπ ρε ρυέρη με ςξ πέοαπ ςηπ καςαληκςικήπ ποξθερμίαπ παοαλαβήπ ποξρτξοόμ. α 

αμχςέοχ ιρυϋξσμ κας΄ αμαλξγίαμ και για ςσυϊμ ελλείπξσρεπ δηλόρειπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι 

βεβαιόμξσμ γεγξμϊςα αμςικειμεμικόπ ενακοιβόριμα. 

Διδικϊςεοα : 

α) Ζ Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ενεςάζει αουικά ςημ ποξρκϊμιρη ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ, ρϋμτχμα 

με ςημ παοάγοατξ 1 ςξσ άοθοξσ 72. Ρε πεοίπςχρη παοάλειφηπ ποξρκϊμιρηπ, είςε ςηπ  εγγϋηρηπ 

ρσμμεςξυήπ ηλεκςοξμικήπ έκδξρηπ, μέυοι ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ, 

είςε ςξσ ποχςξςϋπξσ ςηπ έμςσπηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ, μέυοι ςημ ημεοξμημία και όοα 

απξρτοάγιρηπ, η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ρσμςάρρει ποακςικϊ ρςξ ξπξίξ ειρηγείςαι ςημ απϊοοιφη 

ςηπ ποξρτξοάπ χπ απαοάδεκςηπ.   

Ρςη ρσμέυεια εκδίδεςαι απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή απϊταρη, με ςημ ξπξία επικσοόμεςαι ςξ 

αμχςέοχ ποακςικϊ. Ζ απϊταρη απϊοοιφηπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ παοϊμςξπ εδατίξσ εκδίδεςαι ποιμ 

απϊ ςημ έκδξρη ξπξιαρδήπξςε άλληπ απϊταρηπ ρυεςικά με ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ ςηπ 

ξικείαπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ ρϋμβαρηπ και κξιμξπξιείςαι ρε ϊλξσπ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ, μέρχ 

ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ. 

Ιαςά ςηπ εμ λϊγχ απϊταρηπ υχοεί έμρςαρη ςξσ άοθοξσ 127 ςξσ μ.4412/2016, ρϋμτχμα με ςα 

ξοιζϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 3.4 ςηπ παοξϋραπ. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή επικξιμχμεί παοάλληλα με ςξσπ τξοείπ πξσ τέοξμςαι μα έυξσμ εκδόρει ςιπ 

εγγσηςικέπ επιρςξλέπ, ποξκειμέμξσ μα διαπιρςόρει ςημ εγκσοϊςηςά ςξσπ. 
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β) Λεςά ςημ έκδξρη ςηπ αμχςέοχ απϊταρηπ η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ποξβαίμει αουικά ρςξμ 

έλεγυξ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ και εμ ρσμευεία ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ςευμικόμ 

ποξρτξοόμ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ  ςχμ ξπξίχμ ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ έκοιμε πλήοη. Ζ 

ανιξλϊγηρη γίμεςαι ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ και η διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ 

ξλξκληοόμεςαι με ςημ καςαυόοιρη ρε ποακςικϊ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ, ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ 

ελέγυξσ και ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ και ςχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ. 

 

γ) Ρςη ρσμέυεια η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ξικξμξμικόμ 

ποξρτξοόμ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ, ςχμ ξπξίχμ ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ και η ςευμική 

ποξρτξοά κοίθηκαμ απξδεκςά, ρσμςάρρει ποακςικϊ ρςξ ξπξίξ καςαυχοίζξμςαι ξι ξικξμξμικέπ 

ποξρτξοέπ καςά ρειοά μειξδξρίαπ και 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,μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ 

«Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, μα ενηγήρξσμ ςημ ςιμή ή ςξ κϊρςξπ 

πξσ ποξςείμξσμ ρςημ ποξρτξοά ςξσπ, εμςϊπ απξκλειρςικήπ ποξθερμίαπ, καςά αμόςαςξ ϊοιξ 

είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή 

εταομϊζξμςαι ςα άοθοα 88 και 89 μ. 4412/2016. Δάμ ςα παοευϊμεμα ρςξιυεία δεμ ενηγξϋμ καςά 

ςοϊπξ ικαμξπξιηςικϊ ςξ υαμηλϊ επίπεδξ ςηπ ςιμήπ ή ςξσ κϊρςξσπ πξσ ποξςείμεςαι, η ποξρτξοά 

απξοοίπςεςαι χπ μη καμξμική.  

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.   

Ρςη ρσμέυεια, ετϊρξμ ςξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ εγκοίμει ςα αμχςέοχ 

ποακςικά εκδίδεςαι απϊταρη για ςα  απξςελέρμαςα  ϊλχμ ςχμ αμχςέοχ ρςαδίχμ 

(«Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ», «ευμική Οοξρτξοά» και «Ξικξμξμική Οοξρτξοά») και η 

αμαθέςξσρα αουή ποξρκαλεί εγγοάτχπ, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ 

ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, ςξμ ποόςξ ρε καςάςανη μειξδϊςη ρςξμ ξπξίξμ ποϊκειςαι 

μα γίμει η καςακϋοχρη («ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ») μα σπξβάλει ςα δικαιξλξγηςικά καςακϋοχρηπ, 

ρϋμτχμα  με ϊρα ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 103 και ςημ παοάγοατξ 3.2 ςηπ παοξϋραπ, πεοί 

ποϊρκληρηπ για σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ. Ζ απϊταρη έγκοιρηπ ςχμ ποακςικόμ δεμ 

κξιμξπξιείςαι ρςξσπ ποξρτέοξμςεπ και εμρχμαςόμεςαι ρςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ. 

Ρε κάθε πεοίπςχρη, ϊςαμ εν αουήπ έυει σπξβληθεί μία ποξρτξοά, ςα απξςελέρμαςα ϊλχμ ςχμ 

ρςαδίχμ ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ, ήςξι Δικαιξλξγηςικόμ Ρσμμεςξυήπ, ευμικήπ Οοξρτξοάπ και 

Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ, επικσοόμξμςαι με ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ ςξσ άοθοξσ 105 ςξσ μ. 

4412/2016, ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 3.3 ςηπ παοξϋραπ, πξσ εκδίδεςαι μεςά ςξ πέοαπ και ςξσ 

ςελεσςαίξσ ρςαδίξσ ςηπ διαδικαρίαπ. Ιαςά ςηπ αμχςέοχ απϊταρηπ υχοεί έμρςαρη εμόπιξμ ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ ρϋμτχμα με ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςημ παοάγοατξ 3.4 ςηπ παοξϋραπ. 

3.2 Οοϊρκληρη σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ - Δικαιξλξγηςικά 
ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ 

 

Λεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, η αμαθέςξσρα αουή απξρςέλλει ρυεςική ηλεκςοξμική  

ποϊρκληρη ρςξμ ποξρτέοξμςα, ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη («ποξρχοιμϊ 

αμάδξυξ»), μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ 

ΔΡΖΔΖΡ, και ςξμ καλεί μα σπξβάλει εμςϊπ ποξθερμίαπ δέκα (10) ημεοόμ  απϊ ςημ κξιμξπξίηρη 
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ςηπ ρυεςικήπ  έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ρε ασςϊμ, ςα απξδεικςικά έγγοατα μξμιμξπξίηρηπ  και ςα 

ποχςϊςσπα ή αμςίγοατα ϊλχμ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ πεοιγοάτξμςαι ρςημ παοάγοατξ 

2.2.5.2. ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, χπ απξδεικςικά ρςξιυεία για ςη μη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ 

απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ διακήοσνηπ, καθόπ και για ςημ πλήοχρη ςχμ κοιςηοίχμ 

πξιξςικήπ επιλξγήπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.4 ασςήπ.  

Διδικϊςεοα, ςξ ρϋμξλξ ςχμ ρςξιυείχμ και δικαιξλξγηςικόμ ςηπ χπ άμχ παοαγοάτξσ 

απξρςέλλξμςαι απϊ ασςϊμ ρε μξοτή ηλεκςοξμικόμ αουείχμ με μξοτϊςσπξ PDF, ρϋμτχμα με ςα 

ειδικόπ ξοιζϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 2.4.2.5 ςηπ παοξϋραπ. 

Δμςϊπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ και ςξ αογϊςεοξ έχπ ςημ 

ςοίςη εογάριμη ημέοα απϊ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία ηλεκςοξμικήπ σπξβξλήπ ςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ, ποξρκξμίζξμςαι με εσθϋμη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, ρςημ 

αμαθέςξσρα αουή, ρε έμςσπη μξοτή και ρε κλειρςϊ τάκελξ, ρςξμ ξπξίξ αμαγοάτεςαι ξ 

απξρςξλέαπ, ςα ρςξιυεία ςξσ Διαγχμιρμξϋ και χπ παοαλήπςηπ η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ, ςα 

ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά, ςα ξπξία απαιςείςαι μα ποξρκξμιρθξϋμ ρε έμςσπη μξοτή (χπ 

ποχςϊςσπα ή ακοιβή αμςίγοατα), ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςιπ διαςάνειπ ςηπ χπ άμχ 

παοαγοάτξσ 2.4.2.5.  

Αμ δεμ ποξρκξμιρθξϋμ ςα παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά ή σπάουξσμ ελλείφειπ ρε ασςά πξσ 

σπoβλήθηκαμ, η αμαθέςξσρα αουή καλεί ςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ μα ποξρκξμίρει ςα ελλείπξμςα 

δικαιξλξγηςικά ή μα ρσμπληοόρει ςα ήδη σπξβληθέμςα ή μα παοάρυει διεσκοιμήρειπ με ςημ 

έμμξια ςξσ άοθοξσ 102 ςξσ μ. 4412/2016, εμςϊπ δέκα (10) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ 

ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ ρε ασςϊμ. 

Ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ δϋμαςαι μα σπξβάλει αίςημα, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ 

«Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, ποξπ ςημ αμαθέςξσρα αουή, για 

παοάςαρη ςηπ χπ άμχ ποξθερμίαπ, ρσμξδεσϊμεμξ απϊ απξδεικςικά έγγοατα πεοί αίςηρηπ 

υξοήγηρηπ δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή η αμαθέςξσρα αουή 

παοαςείμει ςημ ποξθερμία σπξβξλήπ ασςόμ, για ϊρξ υοϊμξ απαιςηθεί για ςη υξοήγηρή ςξσπ απϊ 

ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ. Ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ μπξοεί μα ανιξπξιεί ςη δσμαςϊςηςα ασςή 

ςϊρξ εμςϊπ ςηπ  αουικήπ ποξθερμίαπ για ςημ σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ ϊρξ και εμςϊπ ςηπ 

ποξθερμίαπ για ςημ ποξρκϊμιρη ελλειπϊμςχμ ή ςη ρσμπλήοχρη ήδη σπξβληθέμςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 102 ςξσ μ.4412/2016, χπ αμχςέοχ ποξβλέπεςαι. 

Ζ παοξϋρα οϋθμιρη εταομϊζεςαι αμαλϊγχπ και ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή ζηςήρει ςημ ποξρκϊμιρη 

ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςά ςη διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ και ποιμ απϊ ςξ ρςάδιξ 

καςακϋοχρηπ, κας΄ εταομξγή ςηπ διάςανηπ ςξσ ποόςξσ εδατίξσ ςηπ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 79  ςξσ 

μ. 4412/2016, ςηοξσμέμχμ ςχμ αουόμ ςηπ ίρηπ μεςαυείοιρηπ και ςηπ διατάμειαπ. 

Απξοοίπςεςαι η ποξρτξοά ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ, καςαπίπςει σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ 

η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσ και η καςακϋοχρη γίμεςαι ρςξμ ποξρτέοξμςα πξσ σπέβαλε ςημ 

αμέρχπ επϊμεμη πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά, ςηοξσμέμηπ ςηπ αμχςέοχ 

διαδικαρίαπ, εάμ: 

i) καςά ςξμ έλεγυξ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ διαπιρςχθεί ϊςι ςα ρςξιυεία πξσ δηλόθηκαμ 

με  ςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) είμαι εκ ποξθέρεχπ απαςηλά, ή έυξσμ 

σπξβληθεί πλαρςά απξδεικςικά ρςξιυεία , 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 απξδεικμϋεςαι η 

μη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.2.3 (λϊγξι απξκλειρμξϋ) ή 

η πλήοχρη μιαπ ή πεοιρρξςέοχμ απϊ ςιπ απαιςήρειπ ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ ρϋμτχμα 

με ςημ παοάγοατξ 2.2.4 (κοιςήοια πξιξςικήπ επιλξγήπ) ςηπ παοξϋραπ.  
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Ρε πεοίπςχρη έγκαιοηπ και ποξρήκξσραπ εμημέοχρηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ για μεςαβξλέπ 

ρςιπ ποξωπξθέρειπ, ςιπ ξπξίεπ ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ είυε δηλόρει με ςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ 

Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) ϊςι πληοξί,  ξι ξπξίεπ μεςαβξλέπ επήλθαμ ή για ςιπ ξπξίεπ μεςαβξλέπ 

έλαβε γμόρη μεςά ςημ δήλχρη και μέυοι ςημ ημέοα ςηπ ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ (ξφιγεμείπ 

μεςαβξλέπ), δεμ καςαπίπςει σπέο ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσ.  

Αμ καμέμαπ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ δεμ σπξβάλλει αληθή ή ακοιβή δήλχρη ή δεμ ποξρκξμίρει 

έμα ή πεοιρρϊςεοα απϊ ςα απαιςξϋμεμα έγγοατα και δικαιξλξγηςικά ή δεμ απξδείνει ϊςι: α) δεμ 

βοίρκεςαι ρε μία απϊ ςιπ καςαρςάρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ και β) 

πληοξί ςα ρυεςικά κοιςήοια πξιξςικήπ επιλξγήπ ςα ξπξία έυξσμ καθξοιρςεί 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 ρϋμτχμα με ϊρα ξοίζξμςαι αμχςέοχ (παοάγοατξπ 3.1.2.1.) και ςη διαβίβαρή 

ςξσ ρςξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ για ςη λήφη απϊταρηπ είςε για ςημ 

καςακϋοχρη ςηπ ρϋμβαρηπ είςε για ςη μαςαίχρη ςηπ διαδικαρίαπ.  

 

 

3.3 Ιαςακϋοχρη - ρϋμαφη ρϋμβαρηπ 

 

3.3.1. α απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ και ςηπ ειρήγηρηπ ςηπ 

Δπιςοξπήπ επικσοόμξμςαι με ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ, ρςημ ξπξία εμρχμαςόμεςαι η απϊταρη 

έγκοιρηπ ςχμ ποακςικόμ ςχμ πεο. α & β ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 100 ςξσ μ. 4412/2016 (πεοί 

ανιξλϊγηρηπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ, ςηπ ςευμικήπ και ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ).    

Ζ αμαθέςξσρα αουή κξιμξπξιεί, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ», ρε ϊλξσπ ςξσπ 

ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ έλαβαμ μέοξπ ρςη διαδικαρία αμάθερηπ, εκςϊπ απϊ ϊρξσπ 

απξκλείρςηκαμ ξοιρςικά δσμάμει ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 72 ςξσ μ. 4412/2016, ςημ απϊταρη 

καςακϋοχρηπ, ρςημ ξπξία αματέοξμςαι σπξυοεχςικά ξι ποξθερμίεπ για ςημ αμαρςξλή ςηπ 

ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 360 έχπ 372 ςξσ μ. 4412/2016, μαζί με αμςίγοατξ 

ϊλχμ ςχμ ποακςικόμ ςηπ διαδικαρίαπ ελέγυξσ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, και, επιπλέξμ, 

αμαοςά ςα δικαιξλξγηςικά ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ ρςα «Ρσμημμέμα Ζλεκςοξμικξϋ 

Διαγχμιρμξϋ». Λεςά ςημ έκδξρη και κξιμξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ ξι ποξρτέοξμςεπ 

λαμβάμξσμ γμόρη ςχμ λξιπόμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςη διαδικαρία και ςχμ ρςξιυείχμ πξσ 

σπξβλήθηκαμ απϊ ασςξϋπ, με εμέογειεπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. Ιαςά ςηπ απϊταρηπ 

καςακϋοχρηπ υχοεί ποξδικαρςική ποξρτσγή εμόπιξμ ςηπ ΑΔΟΟ, ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 

3.4 ςηπ παοξϋραπ. Δεμ επιςοέπεςαι η άρκηρη άλληπ διξικηςικήπ ποξρτσγήπ καςά ςηπ αμχςέοχ 

απϊταρηπ. 

3.3.2. Ζ απϊταρη καςακϋοχρηπ καθίρςαςαι ξοιρςική, ετϊρξμ ρσμςοένξσμ ξι ακϊλξσθεπ 

ποξωπξθέρειπ ρχοεσςικά: 

α) κξιμξπξιηθεί η απϊταρη καςακϋοχρηπ ρε ϊλξσπ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ δεμ έυξσμ 

απξκλειρςεί ξοιρςικά,  

β) 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), 

 

Ρςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ αματέοξμςαι σπξυοεχςικά ξι ποξθερμίεπ για ςημ αμαρςξλή ςηπ 

ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 127 ςξσ μ.4412/2016. 
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Λεςά απϊ ςημ ξοιρςικξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ η αμαθέςξσρα αουή ποξρκαλεί ςξμ 

αμάδξυξ, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ 

ΔΡΖΔΖΡ, μα ποξρέλθει για σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ,θέςξμςάπ ςξσ ποξθερμία  δεκαπέμςε 

(15) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ ειδικήπ ποϊρκληρηπ. Ζ ρϋμβαρη θεχοείςαι 

ρσματθείρα με ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποϊρκληρηπ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ρςξμ αμάδξυξ.  

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ αμάδξυξπ δεμ ποξρέλθει μα σπξγοάφει ςξ χπ άμχ ρσμτχμηςικϊ μέρα 

ρςημ ςεθείρα ποξθερμία, με ςημ επιτϋλανη αμςικειμεμικόμ λϊγχμ αμχςέοαπ βίαπ, κηοϋρρεςαι 

έκπςχςξπ, καςαπίπςει σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ η εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ ςξσ και 

ακξλξσθείςαι η ίδια, χπ άμχ διαδικαρία, 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 παοάγοατξ 3.5 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή,  η αμαθέςξσρα αουή 

μπξοεί μα αμαζηςήρει απξζημίχρη, πέοα απϊ ςημ καςαπίπςξσρα εγγσηςική επιρςξλή, ιδίχπ 

δσμάμει ςχμ άοθοχμ 197 και 198 ΑΙ. 

Δάμ η αμαθέςξσρα αουή δεμ απεσθϋμει ςημ ειδική ποϊρκληρη για ςημ σπξγοατή ςξσ 

ρσμτχμηςικξϋ εμςϊπ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ ενήμςα (60) ημεοόμ απϊ ςημ ξοιρςικξπξίηρη ςηπ 

απϊταρηπ καςακϋοχρηπ, με ςημ επιτϋλανη ςηπ ϋπαονηπ επιςακςικξϋ λϊγξσ δημϊριξσ 

ρσμτέοξμςξπ ή αμςικειμεμικόμ λϊγχμ αμχςέοαπ βίαπ, ξ αμάδξυξπ δικαιξϋςαι μα απέυει απϊ ςημ 

σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ, υχοίπ μα εκπέρει η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσ, καθόπ και μα 

αμαζηςήρει απξζημίχρη ιδίχπ δσμάμει ςχμ άοθοχμ 197 και 198 ΑΙ. 

 

3.4 Δμρςάρειπ - Οοξρχοιμή Δικαρςική Οοξρςαρία 

 

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 καςαςίθεςαι ηλεκςοξμικά μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμία» ρςημ ηλεκςοξμική 

πεοιξυή ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ διαγχμιρμξϋ, επιλέγξμςαπ ςημ έμδεινη «Οοξδικαρςική Οοξρτσγή», 

επειδή ρςξ ρϋρςημα δεμ στίρςαςαι αμςίρςξιυη έμδεινη/επιλξγή, μαζί με ςξ ρυεςικϊ παοάβξλξ. 

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 
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ςηπ ποξηγξϋμεμηπ παοαγοάτξσ, εμόπιξμ ςξσ Διξικηςικξϋ Δτεςείξσ ςηπ έδοαπ ςηπ αμαθέςξσραπ 

αουήπ, 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 Λαςαίχρη 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 ςηπ χπ 

άμχ Δπιςοξπήπ, 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.  

Διδικϊςεοα, η αμαθέςξσρα αουή μαςαιόμει ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ϊςαμ ασςή απξβεί άγξμη είςε 

λϊγχ μη σπξβξλήπ ποξρτξοάπ είςε λϊγχ απϊοοιφηπ ϊλχμ ςχμ ποξρτξοόμ, καθόπ και ρςημ 

πεοίπςχρη ςξσ δεσςέοξσ εδατίξσ ςηπ παο. 7 ςξσ άοθοξσ 105, πεοί καςακϋοχρηπ και ρϋμαφηπ 

ρϋμβαρηπ. 

Δπίρηπ μπξοεί μα μαςαιόρει ςη διαδικαρία: α) λϊγχ παοάςσπηπ διεναγχγήπ ςηπ διαδικαρίαπ 

αμάθερηπ, εκςϊπ εάμ μπξοεί μα θεοαπεϋρει ςξ ρτάλμα ή ςημ παοάλειφη ρϋμτχμα με ςημ παο. 3 

ςξσ άοθοξσ 106 , β) αμ ξι ξικξμξμικέπ και ςευμικέπ παοάμεςοξι πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη διαδικαρία 

αμάθερηπ άλλαναμ ξσριχδόπ και η εκςέλερη ςξσ ρσμβαςικξϋ αμςικειμέμξσ δεμ εμδιατέοει πλέξμ 

ςημ αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ τξοέα για ςξμ ξπξίξ ποξξοίζεςαι ςξ σπϊ αμάθερη αμςικείμεμξ, γ) αμ 

λϊγχ αμχςέοαπ βίαπ, δεμ είμαι δσμαςή η καμξμική εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, δ) αμ η επιλεγείρα 

ποξρτξοά κοιθεί χπ μη ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη, ε) ρςημ πεοίπςχρη ςχμ παο. 3 και 

4 ςξσ άοθοξσ 97, πεοί υοϊμξσ ιρυϋξπ ποξρτξοόμ, ρς) για άλλξσπ επιςακςικξϋπ λϊγξσπ δημξρίξσ 

ρσμτέοξμςξπ, ϊπχπ ιδίχπ, δημϊριαπ σγείαπ ή ποξρςαρίαπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ. 
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4. ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

4.1 Δγγσήρειπ καλήπ εκςέλερηπ 

 

Για ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ/εχμ πξσ ατξοξϋμ ϊλα ςα ςμήμαςα απαιςείςαι η παοξυή 

εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 72 παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016, ςξ ϋφξπ ςηπ 

ξπξίαπ αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 4% επί ςηπ εκςιμόμεμηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ ή ςξσ ςμήμαςξπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ, υχοίπ μα ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ςα δικαιόμαςα ποξαίοερηπ και καςαςίθεςαι μέυοι και 

ςημ σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ.  

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ, ποξκειμέμξσ μα γίμει απξδεκςή, ποέπει μα πεοιλαμβάμει κας' 

ελάυιρςξμ ςα αματεοϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 2.1.5. ρςξιυεία ςηπ παοξϋραπ και επιπλέξμ ςξμ 

αοιθμϊ και ςξμ ςίςλξ ςηπ ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ.  

ξ πεοιευϊμεμϊ ςηπ είμαι ρϋμτχμξ με ςξ σπϊδειγμα πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ Οαοάοςημα III ςηπ 

Διακήοσνηπ και ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 72 ςξσ μ. 4412/2016. 

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 ξτείλει μα καςαθέρει μέυοι ςημ σπξγοατή ςηπ 

ςοξπξπξιημέμηπ ρϋμβαρηπ, ρσμπληοχμαςική εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ 

αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 4% επί ςξσ πξρξϋ ςηπ αϋνηρηπ ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ καςαπίπςει σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ ρςημ πεοίπςχρη 

παοαβίαρηπ, απϊ ςξμ αμάδξυξ, ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή ειδικϊςεοα ξοίζει.  

Ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ ποέπει μα είμαι μεγαλϋςεοξπ απϊ ςξμ ρσμβαςικϊ 

υοϊμξ τϊοςχρηπ ή παοάδξρηπ και ειδικϊςεοα μα ιρυϋει για υοξμικϊ διάρςημα μέυοι και εμεμήμςα 

(90) ημέοεπ επιπλέξμ απϊ ςξμ ξοιζϊμεμξ ρςη ρϋμβαρη υοϊμξ παοάδξρηπ. 

Ζ/Ξι εγγϋηρη/ειπ καλήπ εκςέλερηπ επιρςοέτεςαι/ξμςαι ρςξ ρϋμξλϊ ςξσ/π μεςά απϊ ςημ πξρξςική 

και πξιξςική παοαλαβή ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ρςξ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ και πξρξςικήπ παοαλαβήπ αματέοξμςαι 

παοαςηοήρειπ ή σπάουει εκποϊθερμη παοάδξρη, η επιρςοξτή ςχμ εγγσήρεχμ καλήπ εκςέλερηπ 

γίμεςαι μεςά απϊ ςημ αμςιμεςόπιρη, ρϋμτχμα με ϊρα ποξβλέπξμςαι, ςχμ παοαςηοήρεχμ και ςξσ 

εκποϊθερμξσ. 

4.2  Ρσμβαςικϊ Ολαίριξ - Δταομξρςέα Μξμξθερία 

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 ρϋμβαρηπ 

 

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 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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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. 

4.3.2. Ξ αμάδξυξπ δερμεϋεςαι ϊςι :  

α) ρε ϊλα ςα ρςάδια πξσ ποξηγήθηκαμ ςηπ ρϋμβαρηπ δεμ εμήογηρε αθέμιςα, παοάμξμα ή 

καςαυοηρςικά και ϊςι θα ενακξλξσθήρει μα μημ εμεογεί κας` ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ καςά ςξ ρςάδιξ 

εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ,  

β) ϊςι θα δηλόρει αμελληςί ρςημ αμαθέςξσρα αουή, απϊ ςη ρςιγμή πξσ λάβει γμόρη, 

ξπξιαδήπξςε καςάρςαρη (ακϊμη και εμδευϊμεμη) ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ (ποξρχπικόμ, 

ξικξγεμειακόμ, ξικξμξμικόμ, πξλιςικόμ ή άλλχμ κξιμόμ ρσμτεοϊμςχμ, 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και αμςικοξσϊμεμχμ επαγγελμαςικόμ ρσμτεοϊμςχμ) μεςανϋ ςχμ 

μξμίμχμ ή ενξσριξδξςημέμχμ εκποξρόπχμ ςξσ καθόπ και  μελόμ ςξσ ποξρχπικξϋ ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ πξσ εμπλέκξμςαι καθ’ ξιξμδήπξςε ςοϊπξ ρςη διαδικαρία εκςέλερηπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ ή/και μπξοξϋμ μα επηοεάρξσμ ςημ έκβαρη και ςιπ απξτάρειπ ςηπ αμαθέςξσραπ 

αουήπ πεοί ςημ εκςέλερή ςηπ, ξπξςεδήπξςε και εάμ η καςάρςαρη ασςή ποξκϋφει καςά ςη 

διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Ξι σπξυοεόρειπ και ξι απαγξοεϋρειπ ςηπ οήςοαπ ασςήπ ιρυϋξσμ, αμ ξ αμάδξυξπ είμαι έμχρη, 

για ϊλα ςα μέλη ςηπ έμχρηπ. Ρςξ ρσμτχμηςικϊ πεοιλαμβάμεςαι ρυεςική δερμεσςική δήλχρη 

ςξσ αμαδϊυξσ. 

 

4.3.3. 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. 

Ζ Αμαθέςξσρα αουή ρε καμία πεοίπςχρη δεμ ξτείλει μα εναμςλήρει ςξ ρσμβαςικϊ πξρϊ, 

ρσμεπόπ ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρή ςξσ έμαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ για ασςϊ ςξμ λϊγξ. 
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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 Σπεογξλαβία-Δκυόοηρη 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.  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 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 2.2.3 και με ςα απξδεικςικά μέρα 

ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.5.2 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 
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αμάθερηπ εογαριόμ ρε ςοίςξσπ  ή σπεογξλαβίαπ, ξϋςε η Αμαθέςξσρα Αουή ρσμδέεςαι ρσμβαςικά 

με ςα ςοίςα ασςά ποϊρχπα. 

4.5 οξπξπξίηρη ρϋμβαρηπ 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. 

Λεςά ςη λϋρη ςηπ ρϋμβαρηπ λϊγχ ςηπ έκπςχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 203 ςξσ μ. 

4412/2016 και ςημ παοάγοατξ 5.2. ςηπ παοξϋραπ, ϊπχπ και ρε πεοίπςχρη καςαγγελίαπ για 

ϊλξσπ λϊγξσπ ςηπ παοαγοάτξσ 4.6, πλημ ασςξϋ ςηπ πεο. (α),  η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι μα 

ποξρκαλέρει ςξμ επϊμεμξ, καςά ρειοά καςάςανηπ ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ 

παοξϋρα διαδικαρία αμάθερηπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ ρϋμβαρηπ και μα ςξσ ποξςείμει μα αμαλάβει ςξ 

αμεκςέλερςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ, με ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ και ποξωπξθέρειπ και ρε ςίμημα 

πξσ δεμ θα σπεοβαίμει ςημ ποξρτξοά πξσ ασςϊπ είυε σπξβάλει (οήςοα σπξκαςάρςαρηπ). Ζ 

ρϋμβαρη ρσμάπςεςαι ετϊρξμ εμςϊπ ςηπ ςεθείραπ ποξθερμίαπ πεοιέλθει ρςημ αμαθέςξσρα αουή 

έγγοατη και αμεπιτϋλακςη απξδξυή ςηπ. Ζ άποακςη πάοξδξπ ςηπ ποξθερμίαπ θεχοείςαι χπ 

απϊοοιφη ςηπ ποϊςαρηπ.  

 

4.6 Δικαίχμα μξμξμεοξϋπ λϋρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

 

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  

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. 

δ) ξ αμάδξυξπ καςαδικαρςεί αμεςάκληςα, καςά ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, για έμα απϊ 
ςα αδικήμαςα πξσ αματέοξμςαι ρςημ παο. 2.2.3.1 ςηπ παοξϋραπ, 

ε) ξ αμάδξυξπ πςχυεϋρει ή σπαυθεί ρε διαδικαρία 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 σπαυθεί ρε διαδικαρία 
ενσγίαμρηπ και δεμ ςηοεί ςξσπ ϊοξσπ ασςήπ ή εάμ βοεθεί ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη, 
ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ.  

Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα μημ καςαγγείλει ςη ρϋμβαρη, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ αμάδξυξπ 
ξ ξπξίξπ θα βοεθεί ρε μία εκ ςχμ καςαρςάρεχμ πξσ αματέοξμςαι ρςημ πεοίπςχρη ασςή 
απξδεικμϋει ϊςι είμαι ρε θέρη μα εκςελέρει ςη ρϋμβαρη, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ ιρυϋξσρεπ 
διαςάνειπ και ςα μέςοα για ςη ρσμέυιρη ςηπ επιυειοημαςικήπ ςξσ λειςξσογίαπ.  

ρς) ξ αμάδξυξπ παοαβεί απξδεδειγμέμα ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ δέρμεσρη 
ακεοαιϊςηςαπ ςηπ παο. 4.3.2. ςηπ παοξϋραπ, χπ αμαλσςικά πεοιγοάτξμςαι ρςξ ρσμημμέμξ ρςημ 
παοξϋρα ρυέδιξ ρϋμβαρηπ. 
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Δπίρηπ, η Αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα καςαγγείλει ςημ ρϋμβαρη ετϊρξμ: 

• 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. ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

5.1 οϊπξπ 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 ρςξ ξπξίξ θα ποέπει μα αμαγοάτεςαι ςξ πξρϊ αμςαλλακςικόμ, ςξ 

πξρξρςϊ και ςξ πξρϊ έκπςχρηπ και ςξ ςελικϊ ξτειλϊμεμξ πξρϊ ή/και ιμξλϊγιξ Οαοξυήπ 

σπηοεριόμ ρςξ ξπξίξ θα ποέπει μα αμαγοάτεςαι ςξ πξρϊ εογαριόμ 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 2022  

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, 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 
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κάθε αουικήπ, ςοξπξπξιηςικήπ ή ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ.  

 

 Ιοάςηρη ϋφξσπ 0,02% σπέο ςηπ αμάπςσνηπ και ρσμςήοηρηπ ςξσ ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ, 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  ςξσ Σπξσογείξσ Φητιακήπ Διακσβέομηρηπ 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. 

Ξι χπ άμχ κοαςήρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςέλξπ υαοςξρήμξσ 3% 

και ρςημ επ’ασςξϋ ειρτξοά σπέο ΞΓΑ 20%. 

 

5.2 Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ – Ισοόρειπ-Οξιμικέπ οήςοεπ 

5.2.1. Ξ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικά έκπςχςξπ απϊ ςη ρϋμβαρη και απϊ κάθε δικαίχμα 

πξσ απξοοέει απϊ ασςήμ, με απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ 

αομϊδιξσ ρσλλξγικξϋ ξογάμξσ (Δπιςοξπή Οαοακξλξϋθηρηπ και Οαοαλαβήπ): 

1) ρςημ πεοίπςχρη ςηπ παο. 7 ςξσ άοθοξσ 105 πεοί καςακϋοχρηπ και ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, 

2) αμ καςαρςεί σπϊςοξπξπ με ςημ ποξμήθεια ακαςάλληλχμ ειδόμ/σπηοεριόμ. 

3) ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςη ρϋμβαρη 

ή/και δεμ ρσμμξοτχθεί με ςιπ ρυεςικέπ γοαπςέπ εμςξλέπ ςηπ σπηοερίαπ, πξσ είμαι ρϋμτχμεπ 

με ςη ρϋμβαρη ή ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ, εμςϊπ ςξσ ρσμτχμημέμξσ υοϊμξσ εκςέλερηπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ.  Διδικϊςεοα για ςιπ σπηοερίεπ/εογαρίεπ ετϊρξμ 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 για ςα αμςαλλακςικά δεμ 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. 

 

Ρςημ πεοίπςχρη ρσμδοξμήπ λϊγξσ έκπςχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ απϊ ρϋμβαρη καςά ςημ χπ άμχ 

πεοίπςχρη 3, η αμαθέςξσρα αουή κξιμξπξιεί ρςξμ αμάδξυξ ειδική ϊυληρη, η ξπξία μμημξμεϋει ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 203 ςξσ μ. 4412/2016 και πεοιλαμβάμει ρσγκεκοιμέμη πεοιγοατή ςχμ 

εμεογειόμ ρςιπ ξπξίεπ ξτείλει μα ποξβεί ξ αμάδξυξπ, ποξκειμέμξσ μα ρσμμξοτχθεί, μέρα ρε 

ρσγκεκοιμέμη ποξθερμία ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ αμχςέοχ ϊυληρηπ, η ξπξία θα ξοιρςεί 

καςϊπιμ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ. Ζ ςαρρϊμεμη ποξθερμία ποέπει μα είμαι εϋλξγη και αμάλξγη 

ςηπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ και πάμςχπ ϊυι μικοϊςεοη ςχμ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ.  Αμ η 

ποξθερμία πξσ ςεθεί με ςημ ειδική ϊυληρη, παοέλθει, υχοίπ ξ αμάδξυξπ μα ρσμμξοτχθεί, 

κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ μέρα ρε ποξθερμία ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ άποακςη πάοξδξ ςηπ 

ποξθερμίαπ ρσμμϊοτχρηπ, με απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. 

Ξ αμάδξυξπ δεμ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ για λϊγξσπ πξσ ατξοξϋμ ρε σπαιςιϊςηςα ςξσ τξοέα 

εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ή αμ 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 αομϊδιξσ ξογάμξσ, ςξ ξπξίξ 
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σπξυοεχςικά καλεί ςξμ εμδιατεοϊμεμξ ποξπ παοξυή ενηγήρεχμ, αθοξιρςικά ξι παοακάςχ 

κσοόρειπ: 

α) ξλική καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ ή καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καςά 

πεοίπςχρη, 

β) Ιαςαλξγιρμϊπ ςξσ διατέοξμςξπ, πξσ ποξκϋπςει ειπ βάοξπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ετϊρξμ 

ασςή ποξμηθεσςεί ςα αγαθά, πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ έκπςχςξ 

ξικξμξμικϊ τξοέα, αμαθέςξμςαπ ςξ αμεκςέλερςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ ρςξμ επϊμεμξ καςά 

ρειοά καςάςανηπ ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ είυε λάβει μέοξπ ρςη διαδικαρία αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Αμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ δεμ απξδευθεί ςημ αμάθερη ςηπ ρϋμβαρηπ, 

η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα ποξμηθεσςεί ςα αγαθά, πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ 

απϊ ςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα, απϊ ςοίςξ ξικξμξμικϊ τξοέα είςε με διεμέογεια μέαπ 

διαδικαρίαπ αμάθερηπ ρϋμβαρηπ είςε με ποξρτσγή ρςη διαδικαρία διαποαγμάςεσρηπ, υχοίπ 

ποξηγξϋμεμη δημξρίεσρη, ετϊρξμ ρσμςοέυξσμ ξι ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 32 ςξσ μ. 

4412/2016. ξ διατέοξμ σπξλξγίζεςαι με ςξμ ακϊλξσθξ ςϋπξ: 

Δ = (Ι ΙΔ) x Ο Όπξσ: Δ = Διατέοξμ πξσ θα ποξκϋφει ειπ βάοξπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, 

ετϊρξμ ασςή ποξμηθεσςεί ςα αγαθά πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ έκπςχςξ 

ξικξμξμικϊ τξοέα, ρϋμτχμα με ςα αμχςέοχ αματεοϊμεμα. ξ διατέοξμ λαμβάμει θεςικέπ ςιμέπ, 

αλλιόπ θεχοείςαι ίρξ με μηδέμ. 

Ι = ιμή καςακϋοχρηπ ςηπ ποξμήθειαπ ςχμ αγαθόμ, πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ 

απϊ ςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα ρςξμ μέξ αμάδξυξ. 

ΙΔ = ιμή καςακϋοχρηπ ςηπ ποξμήθειαπ ςχμ αγαθόμ, πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ 

απϊ ςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα, ρϋμτχμα με ςη ρϋμβαρη απϊ ςημ ξπξία κηοϋυθηκε 

έκπςχςξπ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ. 

Ο = Ρσμςελερςήπ ποξραϋνηρηπ ποξρδιξοιρμξϋ ςηπ έμμερηπ ζημίαπ πξσ ποξκαλείςαι ρςημ 

αμαθέςξσρα αουή απϊ ςημ έκπςχρη ςξσ αμαδϊυξσ ξ ξπξίξπ λαμβάμει ςημ ςιμή 1,01. 

Ξ καςαλξγιρμϊπ ςξσ διατέοξμςξπ επιβάλλεςαι ρςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα με απϊταρη ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ, πξσ εκδίδεςαι ρε απξκλειρςική ποξθερμία δεκαξκςό (18) μημόμ μεςά ςημ 

έκδξρη και ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ κήοσνηπ εκπςόςξσ, και ετϊρξμ καςακσοχθεί η 

ποξμήθεια ςχμ αγαθόμ πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ 

τξοέα ρε ςοίςξ ξικξμξμικϊ τξοέα. Για ςημ είρποανη ςξσ διατέοξμςξπ απϊ ςξμ έκπςχςξ 

ξικξμξμικϊ τξοέα μπξοεί μα εταομϊζεςαι η διαδικαρία ςξσ Ιόδικα Δίρποανηπ Δημϊριχμ Δρϊδχμ. 

ξ διατέοξμ ειρποάςςεςαι σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. 

5.2.2. Ισοόρειπ-πξιμικέπ οήςοεπ 

Αμ ςα είδη παοαδξθξϋμ ή αμςικαςαρςαθξϋμ μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ και μέυοι λήνηπ 

ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ υξοηγήθηκε, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 206 ςξσ Μ.4412/16, 

επιβάλλεςαι ποϊρςιμξ πέμςε ςξιπ εκαςϊ (5%) επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ 

παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

ξ παοαπάμχ ποϊρςιμξ σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςχμ εκποϊθερμα παοαδξθέμςχμ 

σλικόμ, υχοίπ ΤΟΑ. Δάμ ςα είδη πξσ παοαδϊθηκαμ εκποϊθερμα επηοεάζξσμ ςη υοηριμξπξίηρη 

ςχμ σλικόμ πξσ παοαδϊθηκαμ εμποϊθερμα, ςξ ποϊρςιμξ σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ 

ςηπ ρσμξλικήπ πξρϊςηςαπ ασςόμ. 

Ιαςά ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ ςηπ καθσρςέοηρηπ για παοάδξρη ή 

αμςικαςάρςαρη ςχμ ειδόμ, με απϊταρη ςξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη 

ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ, δεμ λαμβάμεςαι σπϊφη ξ υοϊμξπ πξσ παοήλθε πέοαμ ςξσ εϋλξγξσ, καςά 

ςα διάτξοα ρςάδια ςχμ διαδικαριόμ, για ςξ ξπξίξ δεμ εσθϋμεςαι ξ αμάδξυξπ και παοαςείμεςαι, 

αμςίρςξιυα, ξ υοϊμξπ τϊοςχρηπ - παοάδξρηπ. 
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Ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςξ ποϊρςιμξ και ξι ςϊκξι επιβάλλξμςαι αμαλϊγχπ ρε 

ϊλα ςα μέλη ςηπ έμχρηπ. 

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. 

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 ρςξ ςελεσςαίξ εδάτιξ ςηπ 

πεοίπςχρηπ β΄ ςηπ παοαγοάτξσ 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ μ.4412/2016 ξογάμξσ, 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. 

 



68  

5.4 Δικαζηική επίλςζη διαθοπών 

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 εκάρςη ρϋμβαρη, καςά ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα ρςιπ παο. 1 

έχπ και 6 ςξσ άοθοξσ 205Α ςξσ μ. 4412/2016. Οοιμ απϊ ςημ άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ ρςξ 

Διξικηςικϊ Δτεςείξ ποξηγείςαι σπξυοεχςικά η ςήοηρη ςηπ εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ πξσ 

ποξβλέπεςαι ρςξ άοθοξ 205 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ παοάγοατξ 5.3 ςηπ παοξϋραπ, 

διατξοεςικά η ποξρτσγή απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. Αμ ξ αμάδξυξπ ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι 

κξιμξποανία, η ποξρτσγή αρκείςαι είςε απϊ ςημ ίδια είςε απϊ ϊλα ςα μέλη ςηπ. 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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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ 

6.1  Υοϊμξπ-ςοϊπξπ παοάδξρηπ ειδόμ-σπηοεριόμ 

6.1.1. Υοϊμξπ παοάδξρηπ ειδόμ/σπηοεριόμ 

1) Ξι βλάβεπ μπξοξϋμ μα δηλόμξμςαι καςά ςιπ εογάριμεπ ημέοεπ και όοεπ και ξ αμάδξυξπ 

είμαι σπξυοεχμέμξπ μα αμςαπξκοίμεςαι άμερα εμςϊπ ςερράοχμ (4) χοόμ απϊ ςη λήφη ςηπ 

ειδξπξίηρηπ. Ζ αίςηρη παοξυήπ σπηοεριόμ θα γίμεςαι ςηλετχμικά  ή με ηλεκςοξμικϊ 

ςαυσδοξμείξ.  

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 ςιπ 

14.00 μ.μ.) ρςξμ ςϊπξ λειςξσογίαπ ςχμ μηυαμημάςχμ. Δμςϊπ ςοιόμ (3) εογάριμχμ ημεοόμ 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 ακϊλξσθεπ ρχοεσςικέπ ποξωπξθέρειπ:  

α) ςηοξϋμςαι ξι ϊοξι ςξσ άοθοξσ 132 πεοί ςοξπξπξίηρηπ ρσμβάρεχμ καςά ςη διάοκειά ςξσπ,  

β) έυει εκδξθεί αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςξσ αομϊδιξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ ςηπ αμαθέςξσραπ 

αουήπ μεςά απϊ γμχμξδϊςηρη αομϊδιξσ ρσλλξγικξϋ ξογάμξσ, είςε με ποχςξβξσλία ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ και ετϊρξμ ρσμτχμεί ξ αμάδξυξπ, είςε ϋρςεοα απϊ ρυεςικϊ αίςημα ςξσ 

αμαδϊυξσ, ςξ ξπξίξ σπξβάλλεςαι σπξυοεχςικά ποιμ απϊ ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ,  

γ) ςξ υοξμικϊ διάρςημα ςηπ παοάςαρηπ είμαι ίρξ ή μικοϊςεοξ απϊ ςξμ αουικϊ ρσμβαςικϊ υοϊμξ 

παοάδξρηπ.   

Ρςημ πεοίπςχρη παοάςαρηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ παοάδξρηπ, ξ υοϊμξπ παοάςαρηπ δεμ 

ρσμσπξλξγίζεςαι ρςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ παοάδξρηπ. 

Ρςημ πεοίπςχρη παοάςαρηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ παοάδξρηπ έπειςα απϊ αίςημα ςξσ 

αμαδϊυξσ, επιβάλλξμςαι ξι κσοόρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παοάγοατξ 5.2.2 ςηπ παοξϋρηπ. 

 

Λε αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςξσ αομϊδιξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, η ξπξία εκδίδεςαι ϋρςεοα 

απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ ξογάμξσ ςηπ πεο. β’ ςηπ παο. 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ μ. 4412/2016, ξ 

ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ τϊοςχρηπ παοάδξρηπ ςχμ ειδόμ μπξοεί μα μεςαςίθεςαι.  

Λεςάθερη επιςοέπεςαι μϊμξ ϊςαμ ρσμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ ή άλλξι ιδιαιςέοχπ ρξβαοξί 

λϊγξι, πξσ καθιρςξϋμ αμςικειμεμικόπ αδϋμαςη ςημ εμποϊθερμη παοάδξρη ςχμ ρσμβαςικόμ 

ειδόμ. Ρςιπ πεοιπςόρειπ μεςάθερηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ τϊοςχρηπ παοάδξρηπ δεμ 

επιβάλλξμςαι κσοόρειπ. 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. 

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. 
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6.1.2. Οοξμήθεια ειδόμ/εκςέλερη εογαριόμ 

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. 

 

6.2  Οαοαλαβή ειδόμ και σπηοεριόμ- Υοϊμξπ και ςοϊπξπ παοαλαβήπ ειδόμ και σπηοεριόμ 

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 

ρσ ́μβαρη.  

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. 



71  

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. 

6.3  Απϊοοιφη ρσμβαςικόμ ειδόμ και σπηοεριόμ – 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  ςξσ άοθοξσ 213 ςξσ μ. 4412/2016. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑΑ 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ – Αμαλσςική Οεοιγοατή Τσρικξϋ και Ξικξμξμικξϋ Αμςικειμέμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ 

 

ΛΔΠΞΡ Α - ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΤΣΡΘΙΞΣ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

 

Ξι παοακάςχ 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 παλαιϊςηςξπ. 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ 2 ΤΩΞΣΟΘΙΩΜ-ΔΙΣΟΩΘΙΩΜ ΛΖΥΑΜΖΛΑΩΜ ΑΜΑ ΛΖΛΑ 
 

Α/Α ΣΜΗΜΑ   ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟ ΠΟΛΗ ΣΤΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

1 ΔΠΑΛΑ 

1 1907-9990300000 ΔΠΑΛΑ ΔΠΑΛΑ RICOH Aficio 2020D 

2 1907-9990300000 ΔΠΑΛΑ ΔΠΑΛΑ CANON IR 5000 

3 1907-9990300000 ΔΠΑΛΑ ΔΠΑΛΑ CANON IR 6000 

2 ΜΔΣΠΞΙ 

1 1907-9990200000 ΔΠΑΛΑ ΜΔΣΠΞΙΞΟΘ RICOH AFICIO 3030 

2 1907-9990200000 ΔΠΑΛΑ ΜΔΣΠΞΙΞΟΘ RICOH AFICIO MP161 

3 1907-9990200000 ΔΠΑΛΑ ΜΔΣΠΞΙΞΟΘ RICOH IM 2702 

3 ΑΚΔΝΑΜ-03 

1 1907-9990300000 ΔΒΠΞΡ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖ PANASONIC DP-8045 

2 1907-9990300000 ΔΒΠΞΡ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖ RICOH Aficiomp 2000 

3 1907-9990300000 ΔΒΠΞΡ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖ TOSHIBA e-studio 257 

4 1907-9990300000 ΔΒΠΞΡ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖ LEXMARK B2442 

5 1907-9990300000 ΔΒΠΞΡ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖ LEXMARK MC2425 

4 ΑΚΔΝΑΜ-02 

1 1907-9990200000 ΔΒΠΞΡ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖ PANASONIC DP 8020 E 

2 1907-9990200000 ΔΒΠΞΡ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖ REX ROTARY MP 2000 

3 1907-9990200000 ΔΒΠΞΡ ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖ PANASONIC DP8020 

5 ΡΞΣΤΚΘ 
1 1907-9990200000 ΔΒΠΞΡ ΡΞΣΤΚΘ 

KONICA MINOLTA DEVELOP 
ineo 223 

6 ΔΘΔΣΛΞ 
1 1907-9990200000 ΔΒΠΞΡ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞ RICOH  Aficio MP 2500sp 

2 1907-9990200000 ΔΒΠΞΡ ΔΘΔΣΛΞΔΘΥΞ RICOH  Aficio MP 2500 

7 ΒΔΠΞΘΑ-03 

1 1907-9990300000 ΖΛΑΗΘΑ ΒΔΠΞΘΑ TOSHIBA STUDIO 257 

2 1907-9990300000 ΖΛΑΗΘΑ ΒΔΠΞΘΑ OLIVETTI d-COPIA 500MF 

3 1907-9990300000 ΖΛΑΗΘΑ ΒΔΠΞΘΑ RICOH 6002 

4 1907-9990300000 ΖΛΑΗΘΑ ΒΔΠΞΘΑ OLIVETTI d-COPIA 1600 

8 ΒΔΠΞΘΑ-02 

1 1907-9990200000 ΖΛΑΗΘΑ ΒΔΠΞΘΑ RICOH AFICO 2852SP 

2 1907-9990200000 ΖΛΑΗΘΑ ΒΔΠΞΘΑ RICOH AFFICIO 1027 

3 1907-9990200000 ΖΛΑΗΘΑ ΒΔΠΞΘΑ LEXMARK MX317 DN 

4 1907-9990200000 ΖΛΑΗΘΑ ΒΔΠΞΘΑ KYOCERA-ECOSYS M5526DN 

5 1907-9990200000 ΖΛΑΗΘΑ ΒΔΠΞΘΑ KYOCERA-ECOSYS M5526DN 

9 ΜΑΞΣΡΑ 1 1907-9990200000 ΖΛΑΗΘΑ ΜΑΞΣΡΑ SHARP AR-6020D 

10 
ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 

ΥΔΠΞΥ-02 

1 1907-9990200000 ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 
XEROX WC 255 

2 1907-9990200000 ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 
XEROX WC232 
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3 1907-9990200000 ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ ΚΑΓΙΑΔΑΡ 
XEROX WC 5222 

4 1907-9990200000 ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ ΚΑΓΙΑΔΑΡ 
XEROX WC 5335 

5 1907-9990200000 ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 
XEROX WC 232 

11 
ΙΑΒΑΚΑ-

01/03 

1 1907-9990300000 ΙΑΒΑΚΑ ΙΑΒΑΚΑ RICOH MP 4000 

2 1907-9990300000 ΙΑΒΑΚΑ ΙΑΒΑΚΑ 
HP LASER JET PRO MFP 

M130FN 

3 1907-9990100000 ΙΑΒΑΚΑ ΙΑΒΑΚΑ 
KONICA MINOLTA Bizhub 

C450i 

4 1907-9990100000 ΙΑΒΑΚΑ ΙΑΒΑΚΑ 
RICOH AFFICIO SG 3110 

SFNw 

5 1907-9990100000 ΙΑΒΑΚΑ ΙΑΒΑΚΑ ALARIS S2060w 

6 1907-9990100000 ΙΑΒΑΚΑ ΙΑΒΑΚΑ RICOH AFICIO MP C 2050 

7 1907-9990100000 ΙΑΒΑΚΑ ΙΑΒΑΚΑ RICOH AFICIO MP 2000 

8 1907-9990100000 ΙΑΒΑΚΑ ΙΑΒΑΚΑ 
XEROX WORKCENTRE PRO 

118 

12 ΙΑΒΑΚΑ-02 

1 1907-9990200000 ΙΑΒΑΚΑ ΙΑΒΑΚΑ 
TN-323 KONICA MIKOLTA 

bizhub 227 

2 1907-9990200000 ΙΑΒΑΚΑ ΙΑΒΑΚΑ RICOH AFFICIO MP2000 

3 1907-9990200000 ΙΑΒΑΚΑ ΙΑΒΑΚΑ 
KONICA MINOLTA BIZHUB 

C257i 

4 1907-9990200000 ΙΑΒΑΚΑ ΙΑΒΑΚΑ TOSHIBA e-STUDIO 181 

13 ΗΑΡΞΡ 1 1907-9990200000 ΙΑΒΑΚΑ ΗΑΡΞΡ RICOH AFFICIO SP 5200s 

14 ΙΘΚΙΘΡ-03 

1 1907-9990300000 ΙΘΚΙΘΡ ΙΘΚΙΘΡ KYOCERA MITA KM-2530 

2 1907-9990300000 ΙΘΚΙΘΡ ΙΘΚΙΘΡ 
KONICA MINOLTA BIZHUB C-

203 

3 1907-9990300000 ΙΘΚΙΘΡ ΙΘΚΙΘΡ OLIVETTI D-Copia 16 

4 1907-9990300000 ΙΘΚΙΘΡ ΙΘΚΙΘΡ RICOH AFICIO 2018D 

5 1907-9990300000 ΙΘΚΙΘΡ ΙΘΚΙΘΡ TOSHIBA eStudio 257 

6 1907-9990300000 ΙΘΚΙΘΡ ΙΘΚΙΘΡ XEROX WorkCenter 245 

14 ΙΘΚΙΘΡ-02 

1 1907-9990200000 ΙΘΚΙΘΡ ΙΘΚΙΘΡ TOSHIBA E-STUDIO 166 

2 1907-9990200000 ΙΘΚΙΘΡ ΙΘΚΙΘΡ TOSHIBA STUDIO 257 

3 1907-9990200000 ΙΘΚΙΘΡ ΙΘΚΙΘΡ RICOH IM 2702 

16 ΓΟΤΜΕΝ 
1 1907-9990200000 ΙΘΚΙΘΡ ΓΞΣΛΔΜΘΡΡΑ RICOH AFICIO Mp 2851 

2 1907-9990200000 ΙΘΚΙΘΡ ΓΞΣΛΔΜΘΡΡΑ KONICA MINOLTA bizhub 163 

17 ΝΑΜΗΖ-03 
1 1907-9990300000 ΝΑΜΗΖ ΝΑΜΗΖ RICOH Aficio MP2000L 

2 1907-9990300000 ΝΑΜΗΖ ΝΑΜΗΖ OKI ES 4191 

18 ΝΑΜΗΖ-02 

1 1907-9990200000 ΝΑΜΗΖ ΝΑΜΗΖ 
KONICA MINOLTA  BIZHUB 

163 

2 1907-9990200000 ΝΑΜΗΖ ΝΑΜΗΖ 
KONICA MINOLTA  BIZHUB 

227 

3 1907-9990200000 ΝΑΜΗΖ ΝΑΜΗΖ SHARP 5316 

4 1907-9990200000 ΝΑΜΗΖ ΝΑΜΗΖ SHARP AR-M207 PCL5e 

19 ΡΑΣΠΞΣΟ 1 1907-9990200000 ΝΑΜΗΖ ΡΑΣΠΞΣΟΞΚΖΡ RICOH Aficio MP2000L 

20 ΔΔΔΡΡΑ 
1 1907-9990200000 ΟΔΚΚΑ ΔΔΔΡΡΑ RICOH AFICIO MP 2510 

2 1907-9990200000 ΟΔΚΚΑ ΔΔΔΡΡΑ RICOH Afisio  MP C2051 
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3 1907-9990200000 ΟΔΚΚΑ ΔΔΔΡΡΑ 
KONICA MINOLTA  bizhub 

163 

21 ΑΠΘΔΑΘΑ 

1 1907-9990200000 ΟΔΚΚΑ ΑΠΘΔΑΘΑ CANON IR 2520 

2 1907-9990200000 ΟΔΚΚΑ ΑΠΘΔΑΘΑ CANON IR 2520 

3 1907-9990200000 ΟΔΚΚΑ ΑΠΘΔΑΘΑ CANON IR 2520 

4 1907-9990200000 ΟΔΚΚΑ ΑΠΘΔΑΘΑ XEROX WORKCENTRE PRO 45 

22 ΙΑΔΠΘΜΖ-03 

1 1907-9990300000 ΟΘΔΠΘΑ ΙΑΔΠΘΜΖ CANON IR 2018 

2 1907-9990300000 ΟΘΔΠΘΑ ΙΑΔΠΘΜΖ CANON IR 1018 

3 1907-9990300000 ΟΘΔΠΘΑ ΙΑΔΠΘΜΖ CANON IR 2018 

4 1907-9990300000 ΟΘΔΠΘΑ ΙΑΔΠΘΜΖ LEXMARK MC2425 

5 1907-9990300000 ΟΘΔΠΘΑ ΙΑΔΠΘΜΖ LEXMARK MC2425 

23 ΙΑΔΠΘΜΖ-02 

1 1907-9990200000 ΟΘΔΠΘΑ ΙΑΔΠΘΜΖ EPSON L1455  

2 1907-9990200000 ΟΘΔΠΘΑ ΙΑΔΠΘΜΖ DEVELOP INEO 210 

3 1907-9990200000 ΟΘΔΠΘΑ ΙΑΔΠΘΜΖ DEVELOP INEO 210 

4 1907-9990200000 ΟΘΔΠΘΑ ΙΑΔΠΘΜΖ DEVELOP INEO 210 

5 1907-9990200000 ΟΘΔΠΘΑ ΙΑΔΠΘΜΖ DEVELOP 16G 

6 1907-9990200000 ΟΘΔΠΘΑ ΙΑΔΠΘΜΖ DEVELOP INEO 161 

7 1907-9990200000 ΟΘΔΠΘΑ ΙΑΔΠΘΜΖ DEVELOP INEO 161 

24 
ΙΞΛΞHNH-

01/03 

1 1907-9990300000 ΠΞΔΞΟΖ ΙΞΛΞHNH XEROX WORKCENTER 5675 

2 1907-9990300000 ΠΞΔΞΟΖ ΙΞΛΞHNH GESTETNER AFICIO MP C5000 

3 1907-9990300000 ΠΞΔΞΟΖ ΙΞΛΞHNH REX-ROTARY 5000B AFICIO 

4 1907-9990300000 ΠΞΔΞΟΖ ΙΞΛΞHNH LEXMARK MX410de 

5 1907-9990100000 ΠΞΔΞΟΖ ΙΞΛΞHNH PANASONIC DP-1520P 

6 1907-9990100000 ΠΞΔΞΟΖ ΙΞΛΞHNH KONICA MINOLTA BIZHUB 421 

7 1907-9990100000 ΠΞΔΞΟΖ ΙΞΛΞHNH RICOH AFICIO MP C2000 

25 
ΙΞΛΞHNH-

02 

1 1907-9990200000 ΠΞΔΞΟΖ ΙΞΛΞHNH KONICA MINOLTA bizhub 163 

2 1907-9990200000 ΠΞΔΞΟΖ ΙΞΛΞHNH SHARP MX - M266N 

3 1907-9990200000 ΠΞΔΞΟΖ ΙΞΛΞHNH SHARP MX - B200 

4 1907-9990200000 ΠΞΔΞΟΖ ΙΞΛΞHNH KONICA MINOLTA 367 

5 1907-9990200000 ΠΞΔΞΟΖ ΙΞΛΞHNH KONICA MINOLTA 283 

6 1907-9990200000 ΠΞΔΞΟΖ ΙΞΛΞHNH KONICA MINOLTA 185 

7 1907-9990200000 ΠΞΔΞΟΖ ΙΞΛΞHNH CONIKA MINOLTA 131 f 

8 1907-9990200000 ΠΞΔΞΟΖ ΙΞΛΞHNH XEROX WORKCENTER 3345 

9 1907-9990200000 ΠΞΔΞΟΖ ΙΞΛΞHNH KONICA MINOLTA BIZHUB 163 

26 
ΡΔΠΠΩΜ-

01/03 

1 1907-9990300000 ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΩΜ TOSHIBA STUDIO 257 

2 1907-9990300000 ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΩΜ LEXMARK MX317 dn 

3 1907-9990300000 ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΩΜ RICOH MP 3053 

4 1907-9990300000 ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΩΜ OKI MB 451 

5 1907-9990100000 ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΩΜ KYOCERA  KM - 3035 

27 ΡΔΠΠΩΜ-02 

1 1907-9990200000 ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΩΜ RICOH AFICIO MP 2852 SP 

2 1907-9990200000 ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΩΜ RICOH  AFICIO  3025 

3 1907-9990200000 ΡΔΠΠΩΜ ΡΔΠΠΩΜ RICOH IM 2702 

28 ΜΘΓΠΘΑ 
1 1907-9990200000 ΡΔΠΠΩΜ ΜΘΓΠΘΑ RICOH MP 2014AD 

2 1907-9990200000 ΡΔΠΠΩΜ ΜΘΓΠΘΑ KonicaMinolta BIZZHUB 163 
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29 ΟΞΚΣΓΣΠ-03 
1 1907-9990300000 ΥΑΚΙΘΔΘΙΖ ΟΞΚΣΓΣΠΞΡ TOSHIBA STUDIO 257 

2 1907-9990300000 ΥΑΚΙΘΔΘΙΖ ΟΞΚΣΓΣΠΞΡ OLIVETTI D- copia 1600 

30 ΟΞΚΣΓΣΠ-02 
1 1907-9990200000 ΥΑΚΙΘΔΘΙΖ ΟΞΚΣΓΣΠΞΡ KYOCERA TASKalfa 3212i 

2 1907-9990200000 ΥΑΚΙΘΔΘΙΖ ΟΞΚΣΓΣΠΞΡ KYOCERA-Mita KM -4035 

31 ΑΠΜΑΘΑ 
1 1907-9990200000 ΥΑΚΙΘΔΘΙΖ ΑΠΜΑΘΑ ΥΔΠΞΥ   5225  106R01306 

2 1907-9990200000 ΥΑΚΙΘΔΘΙΖ ΑΠΜΑΘΑ ΙΣΞCERA TASKalfa 3010i 

32 ΙΑΡΡΑΜΔΠ 

1 1907-9990200000 ΥΑΚΙΘΔΘΙΖ ΙΑΡΡΑΜΔΠΑ TOSHIBA STUDIO 257 

2 1907-9990200000 ΥΑΚΙΘΔΘΙΖ ΙΑΡΡΑΜΔΠΑ PANASONIC DP 8061P 

3 1907-9990200000 ΥΑΚΙΘΔΘΙΖ ΙΑΡΡΑΜΔΠΑ RICOH IM 2702 

 
 

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 maintenancekit 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: 
 

ΟΘΜΑΙΑΡ 3 ΡΣΜΖΗΔΘΡ ΔΙΔΚΞΣΛΔΜΔΡ ΔΠΓΑΡΘΔΡ ΓΘΑ ΡΣΜΖΠΖΡΖ ΤΩΞΣΟΘΙΩΜ 
 
 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΗ ΣΤΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 
TIMH FUSER 
εςπώ σωπίρ 

ΦΠΑ 

ΩΡΕ 
ΕΡΓΑΙΑ 

TIMH DRUM 
εςπώ σωπίρ 

ΦΠΑ 

ΩΡΕ 
ΕΡΓΑΙΑ 

1 ΔΠΑΛΑ 

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

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

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

2 ΜΔΣΠΞΙ 

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

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

RICOH IM 2702 275(kit) 1 250(kit) 1 

3 ΑΚΔΝΑΜ-Ξ3 

PANASONIC DP-8045 95 € 1 165 € 1 

RICOH Aficiomp 2000 240 (kit) 1 300 (kit) 1 

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

4 

ΑΚΔΝΑΜ-02 

PANASONIC DP 8020 E 90 € 1 80 € 1 

REX ROTARY MP 2000 240 (kit) 1 300 (kit) 1 

PANASONIC DP8020 90 € 1 80 € 1 

5 
ΡΞΣΤΚΘ 

KONICA MINOLTA DEVELOP 
ineo 223 70 € 1 80 € 1 

6 ΔΘΔΣΛΞ 
RICOH  Aficio MP 2500sp 240 (kit) 1 230 (kit) 1 

RICOH  Aficio MP 2500 240 (kit) 1 230 (kit) 1 

7 ΒΔΠΞΘΑ-03 

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

OLIVETTI d-COPIA 500MF maintenancekit   860  2 

RICOH 6002 410(kit) 1 195 1 

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

8 ΒΔΠΞΘΑ-02 
RICOH AFICO 2852SP 136 (kit) 1 245 (kit) 1 

RICOH AFFICIO 1027 200 (kit) 1 245 (unit) 1 
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LEXMARK MX317 DN 225(unit) 1 45 (unit) 1 

KYOCERA-ECOSYS M5526DN 240(unit) 1 185(unit) 1 

KYOCERA-ECOSYS M5526DN 240(unit) 1 185(unit) 1 

9 ΜΑΞΣΡΑ SHARP AR-6020D 210 (kit) 1 90 (kit) 1 

10 

ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 
XEROX WC 255 

420 (unit) 0 380 (unit) 0 

ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 
XEROX WC232 

390 (unit) 0 360 (unit) 0 

ΚΑΓΙΑΔΑΡ 
XEROX WC 5222 

260 (unit) 0 220 (unit) 0 

ΚΑΓΙΑΔΑΡ 
XEROX WC 5335 

410 (unit) 0 210 (unit) 0 

ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 
XEROX WC 238 

350 (unit) 0 350 (unit) 0 

11 
ΙΑΒΑΚΑ-

03/01 

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

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

RICOH AFICIO MP 2000 240 (kit) 1 300 (kit) 1 

XEROX WORKCENTRE PRO 118 290 (unit) 1 180 (unit) 1 

HP LASER JET PRO MFP 
M130FN 70(kit) 1 22(unit) 1 

KONICA MINOLTA Bizhub 
C450i 

  1 

 285 (black unit)     
310 (magenta 

unit) 150 (yellow 
unit)     160 (cyan 

unit) 1 

RICOH AFFICIO SG 3110 SFNw         

ALARIS S2060w         

12 ΙΑΒΑΚΑ-02 

TN-323 KONICA MIKOLTA 
bizhub 227 180 (unit) 1 140 (unit) 1 

RICOH AFFICIO MP2000 240 (kit) 1 300 (kit) 1 

KONICA MINOLTA BIZHUB 
C257i 160 (kit) 1 140 (kit) 1 

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

13 ΗΑΡΞΡ RICOH AFFICIO SP 5200s 120 (kit) 1 230 (kit) 1 

14 ΙΘΚΙΘΡ-03 

KYOCERA MITA KM-2530 maintenancekit    860  2 

KONICA MINOLTA BIZHUB C-
203 300 (unit) 1 300x4 (unit) 1 

OLIVETTI D-Copia 16 130 (kit) 1 80(kit) 1 

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

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

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

15 ΙΘΚΙΘΡ-02 

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

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

RICOH IM 2702 275(kit) 1 250(kit) 1 

16 
ΓΞΣΛΔΜ 

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

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

17 
ΝΑΜΗΖ-03 

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

OKI ES 4191 260(unit) 1 230(unit) 1 

18 ΝΑΜΗΖ-02 KONICA MINOLTA  BIZHUB 163 250 (kit) 1 160(kit) 1 

KONICA MINOLTA  BIZHUB 227 180 (unit) 1 140 (unit) 1 
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SHARP 5316 80 (kit) 1 40 (kit) 1 

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

19 ΡΑΣΠΞΣΟ RICOH Aficio MP2000L 240 (kit) 1 300 (kit) 1 

20 ΔΔΔΡΡΑ-02 

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

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

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

21 ΑΠΘΔΑΘΑ 

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

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

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

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

22 ΙΑΔΠΘΜΖ-03 

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

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

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

23 ΙΑΔΠΘΜΖ-02 

EPSON L1455          

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

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

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

DEVELOP 16G     120 (unit) 1 

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

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

24 
ΙΞΛΞHNH- 

03/01 

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

GESTETNER AFICIO MP C5000 260(kit) 1 
320 black/410 

color (unit) 1 

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

PANASONIC DP-1520P 140 (kit) 1 150 (kit) 1 

KONICA MINOLTA BIZHUB 421 300 (unit) 1 270 (unit) 1 

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

25 
ΙΞΛΞHNH-

02 

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

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

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

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

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

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

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

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

XEROX WORKCENTER 3345 195 (unit) 1 55 (unit) 1 

26 
ΡΔΠΠΩΜ-

03/01 

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

LEXMARK MX317 dn 225(unit) 1 45(unit) 1 

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

OKI MB 451     205(unit) 1 

KYOCERA  KM - 3035 maintenancekit    860 2 

27 ΡΔΠΠΩΜ-02 

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

RICOH IM 2702 275(kit) 1 250(kit) 1 

RICOH  AFICIO  3025 140(kit) 1 245(kit) 1 
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28 ΜΘΓΠΘΑ 
RICOH MP 2014AD 230(kit) 1 240(kit) 1 

KonicaMinolta BIZZHUB 163 250 (unit) 1 160 (kit) 1 

29 ΟΞΚΣΓΣΠ- 03 
TOSHIBA STUDIO 257 160 (kit) 1 140 (kit) 1 

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

30 
ΟΞΚΣΓΣΠΞΡ-

02 
KYOCERA TASKalfa 3212i maintenancekit    1200 2 

KYOCERA-Mita KM -4035 maintenancekit    950 2 

31 ΑΠΜΑΘΑ 
ΥΔΠΞΥ   5225  106R01306     270 (unit) 0 

ΙΣΞCERA TASKalfa 3010i maintenancekit    850 2 

32 ΙΑΡΡΑΜ 

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

PANASONIC DP 8061P 140 (kit) 1 150 (kit) 1 

RICOH IM 2702 275(kit) 1 250(kit) 1 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘΘ – Δμιαίξ Δσοχπαψκϊ Έμςσπξ Ρϋμβαρηπ (Δ.Δ.Δ.Ρ.) 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι επειδή ρςημ ρυεςική σπηοερία ςηπ διαδικςσακήπ πλαςτϊομαπ 

PromitheusESPDint  πξσ πλέξμ διαθέςει ρε εθμικϊ επίπεδξ ςξ ΔΡΖΔΖΡ, ςξ ποϊςσπξ ΔΔΔΡ δεμ έυει 

ποξραομξρθεί/επικαιοξπξιηθεί ρϋμτχμα με ςιπ αλλαγέπ πξσ επήλθαμ με ςξ μ. 4782/2021, ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ  ςξ ρσμπληοόμει χπ έυει, εμ ςξϋςξιπ ξι ρυεςικέπ δηλόρειπ ςξσπ λξγίζξμςαι 

και εκλαμβάμξμςαι χπ ασςέπ απαιςξϋμςαι ρςξ μ.4782/2021, και ςημ παοξϋρα διακήοσνη, καθόπ 

δεμ στίρςαςαι δσμαςϊςηςα παοέμβαρηπ ρςξ ρυεςικϊ αουείξ xml. 

 

ΕυρωπαϊκόΕνιαίοΖγγραφοφμβαςησ(ΕΕΕ)/ΣυποποιημζνοΖντυποΤπεφθυνησ

Δήλωςησ(ΣΕΤΔ) 

 

ΜζροσΙ:Πληροφορίεσςχετικάμετηδιαδικαςίαςφναψησςφμβαςησκαιτηναναθζτουςα 

αρχήή τοναναθζτοντα φορζα 

 

Στοιχείατθσδθμοςίευςθσ 

Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί 

πξνθήξπμεδηαγσληζκνχζηελΔπίζεκεΔθεκεξίδαηεοΔπξσπατθήοΈλσζεο,νηπιεξνθνξίεοπ

νπαπαηηνχληαη ζην Μέξνο Ι αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

έρεηρξεζηκνπνηεζείεειεθηξνληθήππεξεζίαΔΔΔ/ΣΔΤΓγηαηεζπκπιήξσζεηνπΔΔΔ 

/ΣΔΤΓ.ΠαξαηίζεηαηεζρεηηθήαλαθνίλσζεπνπδεκνζηεχεηαηζηελΔπίζεκεΔθεκεξίδαηεοΔπξ

σπατθήοΈλσζεο: 

 

Προςωρινόσ 

αρικμόσπροκιρυξθσςτθνΕΕ:αρικ

μόσ*+, θμερομθνία *+, ςελίδα 

[]ΑρικμόσπροκιρυξθσςτθνΕΕ: 

[][][][]/S[][][][][][] 0000/S000-0000000 

 

ΔάλδελέρεηδεκνζηεπζείπξνθήξπμεδηαγσληζκνχζηελΔπίζεκεΔθεκεξίδαηεοΔπξσπατθήοΈλ

σζεοήαλδελππάξρεηππνρξέσζεδεκνζίεπζεοεθεί,εαλαζέηνπζααξρήήναλαζέησλθνξέαοζ

απξέπεηλαζπκπιεξψζεηπιεξνθνξίεοκεηηονπνίεοζαείλαηδπλαηήεαδηακθηζβήηεηεηαπηνπνί

εζεηεοδηαδηθαζίαοζχλαςεοζχκβαζεο(π.ρ.παξαπνκπήζεδεκνζίεπζεζεεζληθφεπίπεδν) 

 

Δθμοςίευςθ ςε 

εκνικόεπίπεδο:(π.χ.www.promitheu

s.gov.gr/*ΑΔΑΜ Προκιρυξθσ 

ςτοΚΗΜΔΗΣ+) 
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ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ 

ΔπίζεκεΔθεκεξίδαηεοΔπξσπατθήοΈλσζεοπαξαθαιείζηελαπαξάζρεηεάιιεοπιεξνθν

ξίεοκεηηονπνίεοζαείλαηδπλαηήεαδηακθηζβήηεηεηαπηνπνίεζεηεοδηαδηθαζίαοζχλαςεοδεκ

φζηαοζχκβαζεο. 

 

 

 

 

 

Ταυτότθτατουαγοραςτι 

Επίςθμθονομαςία: 

ΑπνθεληξσκέλεΓηνίθεζεΜαθεδνλίαο-Θξάθεο—

ΓηεχζπλζεΟηθνλνκηθνχ 

Α.Φ.Μ.,εφόςονυπάρχει: 997612629 

Δικτυακόστόποσ(εφόςον 

υπάρχει): http://www.m-t.gov.gr 

Πόλη: Θεζζαινλίθε 

Οδόσκαιαριθμόσ: ΚαζεγεηήΡσζζίδε11 

Σαχ. κωδ.: 54655 

Αρμόδιοσεπικοινωνίασ: ΥξηζηίλαΚνηζαπνπτθε 

Tηλζφωνο: 2313309443 

φαξ: 2310424346 

Ηλ.ταχ/μείο: ckotsapouiki@damt.gov.gr 

Χϊρα: GR 

 

 

http://www.m-t.gov.gr/
mailto:ckotsapouiki@damt.gov.gr
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Πλθροφορίεσςχετικάμετθδιαδικαςίαςφναψθσςφμβαςθσ 

Τίτλοσ: 

ΣΔΤΥΟΓΙΑΚΗΡΤΞΗαξ. 

9/2021ΑΝΟΙΚΣΟΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΓΙΑΓΩΝΙ

ΜΟ,ΚΑΣΩΣΩΝΟΡΙΩΝ,ΠΡΟΜΗΘΔΙΑΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ-

ΑΝΑΛΩΙΜΩΝΚΑΙΠΑΡΟΥΗΤΠΗΡΔΙΩΝΤΝΣΗΡΗΗΚΑ

ΙΔΠΙΚΔΤΗΦΩΣΟΣΤΠΙΚΩΝΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝΓΙΑΣΙΑΝΑΓ

ΚΔΣΩΝΤΠΗΡΔΙΩΝΣΗΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗΓΙΟΙΚΗΗ

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ(Α.Γ.Μ.–

Θ.),ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝΣΩΝΓΑΙΚΩΝΤΠΗΡΔΙΩ

Ν,ΔΓΩΓΔΚΑ(12)ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔΔΝΟΣΗΣΔΓΙΑΣΟΔΣΟ

2022. 

Σφντομθπεριγραφι: 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη: Η αλάδεημε νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηελ 

πξνκήζεηααληαιιαθηηθψλ-αλαισζίκσλ(CPV30125000-

1)(αλαιπηηθφοινγαξηαζκφοεμφδσλβάζεηηνπΛνγηζηηθνχΠιαηζίνπ2410207001)θαζψοθαηηελπ

αξνρήππεξεζηψλζπληήξεζεοθαηεπηζθεπήο θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θαη εθηππσηψλ 

(CPV 50313100-3) (Α.Λ.Δ:2420389001)γηαηηοαλάγθεοησλππεξεζηψληεοΑ.Γ.Μ.-

Θ.,ζπκπεξηιακβαλνκέλσλησλδαζηθψλ ππεξεζηψλ δηθαηνδνζίαο ηεο, ζε δψδεθα (12) 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεοαξκνδηφηεηάο ηεο γηα ην έηνο 2022. Η ζχκβαζε 

ππνδηαηξείηαη ζε ηξηάληα δχν (32)ηκήκαηα ηνπ Πίλαθα 1. Η εθηηκψκελε ζπλνιηθή αμία 

ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζηηοηξηάληα ελληά ρηιηάδεο νρηαθφζηα ηξηάληα νρηψ επξψ θαη 

εβδνκήληα έλα ιεπηά(39.838,71€) ρσξίο Φ.Π.Α. ή ζαξάληα ελληά ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα 

επξψ (49.400,00€)ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. Δηδηθφηεξα, δεθαηξείο ρηιηάδεο 

πεληαθφζηα επξψ(13.500,00€) γηα εξγαζίεο επηζθεπψλ (ΑΛΔ 2420389001) θαη ηξηάληα 

πέληε ρηιηάδεοελληαθφζηα επξψ (35.900,00€) γηα αληαιιαθηηθά (ΑΛΔ 2410207001). 

Κάζε πξνζθνξάπεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά αληαιιαθηηθά/αλαιψζηκα θαη εξγαζία γηα 

ηε ζπληήξεζε θαηηελ επηζθεπή ησλ κεραλεκάησλ (φπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα Ι ηεοπαξνχζαο θαη θάζε άιιε πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη). πλεπψο θάζε 

πξνζθνξά ζαπεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά αληαιιαθηηθά θαη εξγαζίεο ελψ ην πνζνζηφ 

έθπησζεο ζαδίλεηαη κφλν γηα ηα αληαιιαθηηθά, θαζψο γηα ηηο εξγαζίεο ζα ππάξρεη 

ζηαζεξφ 

θφζηνο40€αλάεξγαηνψξαρσξίοΦΠΑ,ηφζνγηαηηοζπλήζεηοεθηεινχκελεοεξγαζίεοφζνθα

ηγηααπηέοπνπηπρφλαπαηηεζνχλ.εαληίζεηεπεξίπησζεεπξνζθνξάζααπνξξίπηεηαη.Σν 

πνζνζηφ έθπησζεο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφ γηα θάζε έλα απφ ηα ηκήκαηα 

ζηανπνίαππνδηαηξείηαηεζχκβαζε.Οηδηαγσληδφκελνηέρνπληεδπλαηφηεηαλαππνβάιινπλπξν

ζθνξέο γηα έλα ή θαη πεξηζζφηεξα ηκήκαηα σο αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 1 

ηνπΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σζηφζν ε πξνζθνξά ηνπο ζα 

αθνξάππνρξεσηηθά α) θαη ζε εξγαζία θαη ζε αληαιιαθηηθά, β) ζην ζχλνιν ησλ 

κεραλεκάησλθάζε ηκήκαηνο, αιιηψο ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηνπθπζηθνχ αληηθεηκέλνπ αλά ηκήκα (ελδεηθηηθφο πίλαθαο θσηνηππηθψλ 

κεραλεκάησλθαζψοθαηθαηάινγνοζπλεζέζηεξσλεξγαζηψλζπληήξεζεο/επηζθεπήο)ηεοζχκ

βαζεοδίδεηαηζηννκψλπκνΠΑΡΑΡΣΗΜΑI,ηεοπαξνχζαοδηαθήξπμεο. 

Αρικμόσαναφοράσαρχείουπου 

αποδίδεται ςτον φάκελοαπό 

τθνανακζτουςα αρχιιτον 

ανακζτοντα φορζα (εάνυπάρχει): 

9/2021 
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ΜέπορΙΙ:Πληποθοπίερζσεηικάμεηονοικονομικόθοπέα  

Α:ΠλθροφορίεσςχετικάμετονοικονομικόφορζαΕπωνυμία: 

Οδόσκαιαρικμόσ: 

Ταχ.κωδ.: 

Πόλθ: 

Χϊρα: 

Αρμόδιοσιαρμόδιοιεπικοινωνίασ: 

Ηλ.ταχ/μείο: 

Τθλζφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ.,εφόςονυπάρχει 

Δικτυακόστόποσ(εφόςονυπάρχει): 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία 

επιχείρθςθ;Ναη/Όρη 

ΟΟΦαποτελείπροςτατευόμενοεργαςτιριο 

Μφλνζεπεξίπησζεπξνκήζεηαοθαη᾽απνθιεηζηηθφηεηα:ννηθνλνκηθφοθνξέαοείλαηπξνζηαηεπφκε

λνεξγαζηήξην,«θνηλσληθήεπηρείξεζε»ήπξνβιέπεηηελεθηέιεζεζπκβάζεσλζηνπιαίζηνπξνγξ

ακκάησλπξνζηαηεπφκελεοαπαζρφιεζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ιμειονεκτοφντωνεργαηομζνων; 

% 

Εφόςοναπαιτείται,ορίςτετθνκατθγορίαιτισκατθγορίεσςτισοποίεσανικουνοιενδιαφερόμενοιεργαηόμενοιμεαναπ

θρίαιμειονεξία 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 



83  

 

ΟΟΦείναιεγγεγραμμζνοσςεΕκνικόΣφςτθμα(Προ)Επιλογισ 

Καηάπεξίπησζε,ννηθνλνκηθφοθνξέαοείλαηεγγεγξακκέλνοζεεπίζεκνθαηάινγνεγθεθξηκέλ

σλνηθνλνκηθψλθνξέσλήδηαζέηεηηζνδχλακνπηζηνπνηεηηθφ[π.ρ.βάζεηεζληθνχζπζηήκαηνο(π

ξν)επηινγήο]; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

 

 

 

Αναφζρετετθνονομαςίατουκαταλόγουιτουπιςτοποιθτικοφκαιτονςχετικό 

αρικμόεγγραφισιπιςτοποίθςθσ,κατάπερίπτωςθ: 

- 

Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε: 

- 

Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι 

θπιςτοποίθςθκαικατάπερίπτωςθ,τθνκατάταξθςτονεπίςθμοκατάλογο 

- 

Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα 

κριτιριαεπιλογισ; 

Ναη/Όρη 

Οοικονομικόσφορζασκαείναιςεκζςθναπροςκομίςειβεβαίωςθπλθρωμισειςφορϊνκοινωνικισαςφάλιςθσκαιφ

όρωνιναπαράςχειπλθροφορίεσπουκαδίνουντθδυνατότθταςτθνανακζτουςααρχιιςτονανακζτονταφορζανα

τθλάβειαπευκείασμζςωπρόςβαςθσςεεκνικιβάςθδεδομζνωνςεοποιοδιποτεκράτοσμζλοσαυτιδιατίκεταιδωρ

εάν; 

Ναη/Όρη 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

OΟΦςυμμετάςχειςτθδιαδικαςίαμαηίμεάλλουσΟικονομικοφσΦορείσ 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοζπκκεηέρεηζηεδηαδηθαζίαζχλαςεοζχκβαζεοαπφθνηλνχκεάιινπο; 
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Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Αναφζρετετονρόλοτουοικονομικοφφορζαςτθνζνωςθ(ςυντονιςτισ,υπεφκυνοσγιαςυγκεκριμζνακακικοντα...): 

- 

Προςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν 

απόκοινοφςτθδιαδικαςίαςφναψθσςφμβαςθσ: 

- 

Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασζνωςθσ: 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

 

 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

 

ΤμιματαπουςυμμετάςχειοΟΦ 

Καηάπεξίπησζε,αλαθνξάηνπηκήκαηνοήησληκεκάησλγηαηανπνίαννηθνλνκηθφοθνξέαοεπηζπκ

είλαππνβάιεηπξνζθνξά. 

Απάντθςθ: 

- 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικάμε τουσεκπροςϊπουσ τουοικονομικοφ φορζα#1Όνομα: 

Επϊνυμο: 

Ημερομθνίαγζννθςθσ: 

Τόποσγζννθςθσ: 

Οδόσκαιαρικμόσ: 

Ταχ.κωδ.: 

Πόλθ: 
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Χϊρα: 

Τθλζφωνο: 

Ηλ.ταχ/μείο: 

Θζςθ/Ενεργϊνυπότθνιδιότθτα: 

 

 

Γ:ΠλθροφορίεσςχετικάμετθςτιριξθςτισικανότθτεσάλλωνοντοτιτωνΒαςίηεταιςεικανό

τθτεσάλλωνοντοτιτων 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοζηεξίδεηαηζηηοηθαλφηεηεοάιισλνληνηήησλπξνθεηκέλνπλααληαπνθξηζεί

ζηαθξηηήξηαεπηινγήοπνπθαζνξίδνληαηζηνκέξνοIVθαηζηα(ηπρφλ)θξηηήξηαθαηθαλφλεοπνπθαζν

ξίδνληαηζηνκέξνοVθαησηέξσ; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Όνοματθσοντότθτασ 

- 

Ταυτότθτατθσοντότθτασ 

- 

Τφποσταυτότθτασ 

- 

ΚωδικοίCPV 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 



 

Σελίδα 86 από 127 
 

Δ:Πλθροφορίεσςχετικάμευπεργολάβουσςτθνικανότθτατωνοποίωνδενςτθρίηεταιοοικονομικόσφορζ

ασ 

Δενβαςίηεταιςεικανότθτεσάλλωνοντοτιτων 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοπξνηίζεηαηλααλαζέζεηνπνηνδήπνηεηκήκαηεοζχκβαζεοζεηξίηνποππφκνξθ

ήππεξγνιαβίαο; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Όνοματθσοντότθτασ 

- 

Ταυτότθτατθσοντότθτασ 

- 

Τφποσταυτότθτασ 

- 

ΚωδικοίCPV 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

 

ΜέπορΙΙΙ:Λόγοιαποκλειζμού  

Α:Λόγοιπουςχετίηονταιμεποινικζσκαταδίκεσ 

Λόγοιπουςχετίηονταιμεποινικζσκαταδίκεσβάςειτωνεκνικϊνδιατάξεωνγιατθνεφαρμογιτωνλόγωνπου

ορίηονταιςτοάρκρο57παράγραφοσ1τθσοδθγίασ:Συμμετοχιςεεγκλθματικιοργάνωςθ 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπδηνηθεηηθν

χ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο,ιήςεοαπνθάζεσλήει

έγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλαπφηνποιφγνποπνππαξαηίζελ

ηαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζείπξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή 

ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνοαπνθιεηζκνχπνπεμαθνινπζείλαηζρχεη; 



 

Σελίδα 87 από 127 
 

 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ημερομθνίατθσκαταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

 

 

 

Προςδιορίςτεποιοσζχεικαταδικαςτεί 

- 

Εφόςονκακορίηεταιαπευκείασςτθνκαταδικαςτικιαπόφαςθ,διάρκειατθσπεριόδουαποκλειςμοφκαιςχετικό(-

ά)ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλειςμ

οφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Περιγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Διαφκορά 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπδηνηθεηηθν

χ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο,ιήςεοαπνθάζεσλήει

έγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλαπφηνποιφγνποπνππαξαηίζελ

ηαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζείπξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή 

ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνοαπνθιεηζκνχπνπεμαθνινπζείλαηζρχεη; 



 

Σελίδα 88 από 127 
 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ημερομθνίατθσκαταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Προςδιορίςτεποιοσζχεικαταδικαςτεί 

- 

Εφόςονκακορίηεταιαπευκείασςτθνκαταδικαςτικιαπόφαςθ,διάρκειατθσπεριόδουαποκλειςμοφκαιςχετικό(-

ά)ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλειςμ

οφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

 

 

Περιγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Απάτθ 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπδηνηθεηηθν

χ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο,ιήςεοαπνθάζεσλήει

έγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλαπφηνποιφγνποπνππαξαηίζελ

ηαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζείπξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή 

ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνοαπνθιεηζκνχπνπεμαθνινπζείλαηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 
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Ημερομθνίατθσκαταδίκθσ 

.. 

 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Προςδιορίςτεποιοσζχεικαταδικαςτεί 

- 

Εφόςονκακορίηεταιαπευκείασςτθνκαταδικαςτικιαπόφαςθ,διάρκειατθσπεριόδουαποκλειςμοφκαιςχετικό(-

ά)ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλειςμ

οφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Περιγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

 

 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Τρομοκρατικάεγκλιματαιεγκλιματαςυνδεόμεναμετρομοκρατικζσδραςτθριότθτεσ 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπδηνηθεηηθν

χ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο,ιήςεοαπνθάζεσλήει

έγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλαπφηνποιφγνποπνππαξαηίζελ

ηαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζείπξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή 

ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνοαπνθιεηζκνχπνπεμαθνινπζείλαηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 
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Ημερομθνίατθσκαταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Προςδιορίςτεποιοσζχεικαταδικαςτεί 

- 

Εφόςονκακορίηεταιαπευκείασςτθνκαταδικαςτικιαπόφαςθ,διάρκειατθσπεριόδουαποκλειςμοφκαιςχετικό(-

ά)ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλειςμ

οφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Περιγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Νομιμοποίθςθεςόδωναπόπαράνομεσδραςτθριότθτεσιχρθματοδότθςθτθστρομοκρατίασ 

 

 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπδηνηθεηηθν

χ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο,ιήςεοαπνθάζεσλήει

έγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλαπφηνποιφγνποπνππαξαηίζελ

ηαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζείπξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή 

ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνοαπνθιεηζκνχπνπεμαθνινπζείλαηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ημερομθνίατθσκαταδίκθσ 
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.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Προςδιορίςτεποιοσζχεικαταδικαςτεί 

- 

Εφόςονκακορίηεταιαπευκείασςτθνκαταδικαςτικιαπόφαςθ,διάρκειατθσπεριόδουαποκλειςμοφκαιςχετικό(-

ά)ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλειςμ

οφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Περιγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Παιδικιεργαςίακαιάλλεσμορφζσεμπορίασανκρϊπων 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπδηνηθεηηθν

χ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο,ιήςεοαπνθάζεσλήει

έγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλαπφηνποιφγνποπνππαξαηίζελ

ηαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζείπξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή 

ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνοαπνθιεηζκνχπνπεμαθνινπζείλαηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ημερομθνίατθσκαταδίκθσ 

.. 

 

 

Λόγοσ(-οι) 
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- 

Προςδιορίςτεποιοσζχεικαταδικαςτεί 

- 

Εφόςονκακορίηεταιαπευκείασςτθνκαταδικαςτικιαπόφαςθ,διάρκειατθσπεριόδουαποκλειςμοφκαιςχετικό(-

ά)ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλειςμ

οφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Περιγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσΚαταβολιφόρωνιειςφορϊνκοινωνικισαςφάλιςθσ: 

Καταβολιφόρων 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοέρεηαλεθπιήξσηεοππνρξεψζεηοφζνλαθνξάηελθαηαβνιήθφξσλ,ηφζνζη

ερψξαζηελνπνίαείλαηεγθαηεζηεκέλνοφζνθαηζηνθξάηνοκέινοηεοαλαζέηνπζαοαξρήοήηνπαλ

αζέηνληαθνξέα,εάλείλαηάιιναπφηερψξαεγθαηάζηαζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Χϊραικράτοσμζλοσγιατοοποίοπρόκειται 

- 

Ενεχόμενοποςό 
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Μεάλλαμζςα;Διευκρινίςτε:Ναη/Όρη 

Διευκρινίςτε: 

- 

 

Οοικονομικόσφορζασζχειεκπλθρϊςειτισυποχρεϊςειστου,είτεκαταβάλλοντασ 

τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισαςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ 

ςεδεςμευτικόδιακανονιςμόγιατθνκαταβολιτουσ; 

Ναη/Όρη 

Περιγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Hενλόγωαπόφαςθείναιτελεςίδικθκαιδεςμευτικι;Ναη/Όρη 

.. 

Σεπερίπτωςθκαταδικαςτικισαπόφαςθσ,εφόςονορίηεταιαπευκείασςε αυτιν, θ 

διάρκειατθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Καταβολιειςφορϊνκοινωνικισαςφάλιςθσ 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοέρεηαλεθπιήξσηεοππνρξεψζεηοφζνλαθνξάηελθαηαβνιήεηζθνξψλθνηλσλ

ηθήοαζθάιηζεο,ηφζνζηερψξαζηελνπνίαείλαηεγθαηεζηεκέλνοφζνθαηζηνθξάηνοκέινοηεοαλαζ

έηνπζαοαξρήοήηνπαλαζέηνληαθνξέα,εάλείλαηάιιναπφηερψξαεγθαηάζηαζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Χϊραικράτοσμζλοσγιατοοποίοπρόκειται 

- 

Ενεχόμενοποςό 
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Μεάλλαμζςα;Διευκρινίςτε:Ναη/Όρη 

 

Διευκρινίςτε: 

- 

 

Οοικονομικόσφορζασζχειεκπλθρϊςειτισυποχρεϊςειστου,είτεκαταβάλλοντασ 

τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισαςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ 

ςεδεςμευτικόδιακανονιςμόγιατθνκαταβολιτουσ; 

Ναη/Όρη 

Περιγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Hενλόγωαπόφαςθείναιτελεςίδικθκαιδεςμευτικι;Ναη/Όρη 

.. 

Σεπερίπτωςθκαταδικαςτικισαπόφαςθσ,εφόςονορίηεταιαπευκείασςε αυτιν, θ 

διάρκειατθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

 

Γ:Λόγοιπουςχετίηονταιμεαφερεγγυότθτα,ςφγκρουςθςυμφερόντωνιεπαγγελματικόπαρ

άπτωμα 

Πλθροφορίεσςχετικάμεπικανιαφερεγγυότθτα,ςφγκρουςθςυμφερόντωνιεπαγγελματικόπαράπτωμα 

Ακζτθςθτωνυποχρεϊςεωνςτον τομζατουπεριβαλλοντικοφδικαίου 
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Ονηθνλνκηθφοθνξέαοέρεη,ελγλψζεηηνπ,αζεηήζεηηηοππνρξεψζεηοηνπζηνποηνκείοηνππεξηβαι

ινληηθνχδηθαίνπ; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Περιγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλειςμ

οφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Περιγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Ακζτθςθτωνυποχρεϊςεωνςτοντομζατουκοινωνικοφδικαίου 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοέρεη,ελγλψζεηηνπ,αζεηήζεηηηοππνρξεψζεηοηνπζηνποηνκείοηνπθνηλσληθ

νχδηθαίνπ; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Περιγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλειςμ

οφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Περιγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 
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Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Ακζτθςθτωνυποχρεϊςεωνςτοντομζατουεργατικοφδικαίου 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοέρεη,ελγλψζεηηνπ,αζεηήζεηηηοππνρξεψζεηοηνπζηνποηνκείοηνπεξγαηηθ

νχδηθαίνπ; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Περιγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλειςμ

οφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Περιγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

 

 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Πτϊχευςθ 
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Ονηθνλνκηθφοθνξέαοηειείππφπηψρεπζε;Απάντηςη: 

Ναη/Όρη 

Παρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτετουσλόγουσγιατουσοποίουσ,ωςτόςο,μπορείτεναεκτελζςετετθςφμβαςθ.Οιπλθροφορίεσαυτζσδενείν

αιαπαραίτθτονα παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθνπαροφςα περίπτωςθ ζχει 

καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει 

τουεφαρμοςτζουεκνικοφδικαίουχωρίσδυνατότθταπαρζκκλιςθσότανοοικονομικόσφορζασείναι,ωςτόςο,ςεκζςθν

αεκτελζςειτθςφμβαςθ. 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Διαδικαςίαεξυγίανςθσιειδικισεκκακάριςθσ 

Έρεηππαρζείννηθνλνκηθφοθνξέαοζεδηαδηθαζίαεμπγίαλζεοήεηδηθήοεθθαζάξηζεο;Απάντηςη: 

Ναη/Όρη 

Παρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

 

Διευκρινίςτετουσλόγουσγιατουσοποίουσ,ωςτόςο,μπορείτεναεκτελζςετετθςφμβαςθ.Οιπλθροφορίεσαυτζσδενείν

αιαπαραίτθτονα παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθνπαροφςα περίπτωςθ ζχει 

καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει 

τουεφαρμοςτζουεκνικοφδικαίουχωρίσδυνατότθταπαρζκκλιςθσότανοοικονομικόσφορζασείναι,ωςτόςο,ςεκζςθν

αεκτελζςειτθςφμβαςθ. 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 
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- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Διαδικαςίαπτωχευτικοφςυμβιβαςμοφ 

Έρεηππαρζείννηθνλνκηθφοθνξέαοζεδηαδηθαζίαπησρεπηηθνχζπκβηβαζκνχ;Απάντηςη: 

Ναη/Όρη 

Παρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτετουσλόγουσγιατουσοποίουσ,ωςτόςο,μπορείτεναεκτελζςετετθςφμβαςθ.Οιπλθροφορίεσαυτζσδενείν

αιαπαραίτθτονα παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθνπαροφςα περίπτωςθ ζχει 

καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει 

τουεφαρμοςτζουεκνικοφδικαίουχωρίσδυνατότθταπαρζκκλιςθσότανοοικονομικόσφορζασείναι,ωςτόςο,ςεκζςθν

αεκτελζςειτθςφμβαςθ. 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Ανάλογθκατάςταςθπροβλεπόμενθςεεκνικζσνομοκετικζσκαικανονιςτικζσδιατάξεισ 

Βξίζθεηαηννηθνλνκηθφοθνξέαοζενπνηαδήπνηεαλάινγεθαηάζηαζεπξνθχπηνπζααπφπαξφκνηαδηα

δηθαζίαπξνβιεπφκελεζεεζληθέολνκνζεηηθέοθαηθαλνληζηηθέοδηαηάμεηο; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

 

 

Παρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτετουσλόγουσγιατουσοποίουσ,ωςτόςο,μπορείτεναεκτελζςετετθςφμβαςθ.Οιπλθροφορίεσαυτζσδενείν

αιαπαραίτθτονα παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθνπαροφςα περίπτωςθ ζχει 
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καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει 

τουεφαρμοςτζουεκνικοφδικαίουχωρίσδυνατότθταπαρζκκλιςθσότανοοικονομικόσφορζασείναι,ωςτόςο,ςεκζςθν

αεκτελζςειτθςφμβαςθ. 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Υπόαναγκαςτικιδιαχείριςθαπόεκκακαριςτιιαπότοδικαςτιριο 

Tειείννηθνλνκηθφοθνξέαοππφαλαγθαζηηθήδηαρείξηζεαπφεθθαζαξηζηήήαπφηνδηθαζηήξην; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Παρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτετουσλόγουσγιατουσοποίουσ,ωςτόςο,μπορείτεναεκτελζςετετθςφμβαςθ.Οιπλθροφορίεσαυτζσδενείν

αιαπαραίτθτονα παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθνπαροφςα περίπτωςθ ζχει 

καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει 

τουεφαρμοςτζουεκνικοφδικαίουχωρίσδυνατότθταπαρζκκλιςθσότανοοικονομικόσφορζασείναι,ωςτόςο,ςεκζςθν

αεκτελζςειτθςφμβαςθ. 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Αναςτολιεπιχειρθματικϊνδραςτθριοτιτων 
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Έρνπλαλαζηαιείνηεπηρεηξεκαηηθέοδξαζηεξηφηεηεοηνπνηθνλνκηθνχθνξέα; 

 

 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Παρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτετουσλόγουσγιατουσοποίουσ,ωςτόςο,μπορείτεναεκτελζςετετθςφμβαςθ.Οιπλθροφορίεσαυτζσδενείν

αιαπαραίτθτονα παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθνπαροφςα περίπτωςθ ζχει 

καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει 

τουεφαρμοςτζουεκνικοφδικαίουχωρίσδυνατότθταπαρζκκλιςθσότανοοικονομικόσφορζασείναι,ωςτόςο,ςεκζςθν

αεκτελζςειτθςφμβαςθ. 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Ζνοχοσςοβαροφεπαγγελματικοφπαραπτϊματοσ 

Έρεηδηαπξάμεηννηθνλνκηθφοθνξέαοζνβαξφεπαγγεικαηηθφπαξάπησκα;Απάντηςη: 

Ναη/Όρη 

Παρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλειςμ

οφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Περιγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 
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- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Συμφωνίεσμεάλλουσοικονομικοφσφορείσμεςτόχοτθςτρζβλωςθτουανταγωνιςμοφ 

 

Έρεηζπλάςεηννηθνλνκηθφοθνξέαοζπκθσλίεοκεάιινπονηθνλνκηθνχοθνξείοκεζθνπφηεζηξέβι

σζεηνπαληαγσληζκνχ; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Παρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλειςμ

οφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Περιγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Σφγκρουςθςυμφερόντωνλόγωτθσςυμμετοχιστουςτθδιαδικαςίαςφναψθσςφμβαςθσ 

Γλσξίδεηννηθνλνκηθφοθνξέαοηελχπαξμεηπρφλζχγθξνπζεοζπκθεξφλησλιφγσηεοζπκκεηνρήοην

πζηεδηαδηθαζίαζχλαςεοζχκβαζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 
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Παρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Παροχιςυμβουλϊνιεμπλοκιςτθνπροετοιμαςίατθσδιαδικαςίασςφναψθστθσςφμβαςθσ 

Έρεηπαξάζρεηννηθνλνκηθφοθνξέαοήεπηρείξεζεζπλδεδεκέλεκεαπηφλζπκβνπιέοζηελαλαζέη

νπζααξρήήζηνλαλαζέηνληαθνξέαήέρεηκεάιινηξφπνεκπιαθείζηελπξνεηνηκαζίαηεοδηαδηθα

ζίαοζχλαςεοηεοζχκβαζεο; 

 

 

 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Παρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Πρόωρθκαταγγελία,αποηθμιϊςεισιάλλεσπαρόμοιεσκυρϊςεισ 

Έρεηππνζηείννηθνλνκηθφοθνξέαοπξφσξεθαηαγγειίαπξνεγνχκελεοδεκφζηαοζχκβαζεο,πξνεγ

νχκελεοζχκβαζεοκεαλαζέηνληαθνξέαήπξνεγνχκελεοζχκβαζεοπαξαρψξεζεο,ήεπηβνιήαπν

δεκηψζεσλήάιισλπαξφκνησλθπξψζεσλζεζρέζεκεηελελιφγσπξνεγνχκελεζχκβαζε; 
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Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Παρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλειςμ

οφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Περιγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Ψευδείσδθλϊςεισ,απόκρυψθπλθροφοριϊν,ανικανότθταυποβολισδικαιολογθτικϊν,απόκτθςθεμπι

ςτευτικϊνπλθροφοριϊν 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ 

ςεπδψλδειψζεσλθαηάηελπαξνρήησλπιεξνθνξηψλπνπαπαηηνχληαηγηαηελεμαθξίβσζεηεοαπ

νπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, β) 

έρεηαπνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, γ) δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιεη, 

ρσξίοθαζπζηέξεζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλαλαζέηνληα θνξέα, θαη δ) έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν 

ηεδηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, 

λααπνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

αζέκηηνπιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαοπαξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηοπνπαθνξνχληνλαπνθιεηζκφ,ηελεπηινγήήηελαλάζεζε; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 
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- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

 

ΜέπορIV:Κπιηήπιαεπιλογήρ  

Α:Καταλλθλότθτα 

Οοικονομικόσφορζασπρζπειναπαράςχειπλθροφορίεσμόνονότανταςχετικάκριτιριαεπιλογισζχο

υνπροςδιοριςτείαπότθνανακζτουςααρχιιτονανακζτονταφορζαςτθςχετικιπροκιρυξθ/γνωςτ

οποίθςθιςταζγγραφατθσδιαδικαςίασςφναψθσςφμβαςθσπουαναφζρονταιςτθνπροκιρυξθ 

/γνωςτοποίθςθ. 

Εγγραφιςτοςχετικόεπαγγελματικόμθτρϊο 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοείλαηεγγεγξακκέλνοζηαζρεηηθάεπαγγεικαηηθάκεηξψαπνπηεξν

χληαηζηνθξάηνοκέινοεγθαηάζηαζήοηνπ,φπσοπεξηγξάθεηαηζηνπαξάξηεκαXIηεονδε

γίαο2014/24/ΔΔ·νηνηθνλνκηθνίθνξείοαπφνξηζκέλαθξάηεκέιεκπνξείλανθείινπλλαζπκ

κνξθψλνληαηκεάιιεοαπαηηήζεηοπνπθαζνξίδνληαηζηνπαξάξηεκααπηφ. 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

 

Γ:Τεχνικικαιεπαγγελματικιικανότθτα 

Οοικονομικόσφορζασπρζπειναπαράςχειπλθροφορίεσμόνονότανταςχετικάκριτιριαεπιλογισζχο

υνπροςδιοριςτείαπότθνανακζτουςααρχιιτονανακζτονταφορζαςτθςχετικιπροκιρυξθ/γνωςτ

οποίθςθιςταζγγραφατθσδιαδικαςίασςφναψθσςφμβαςθσπουαναφζρονταιςτθνπροκιρυξθ/

γνωςτοποίθςθ. 
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Ποςοςτόυπεργολαβίασ 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοπξνηίζεηαη,ελδερνκέλσο,λααλαζέζεηζεηξίηνποππφκνξθήππεξγνι

αβίαοηναθφινπζνκέξνο(δειαδήπνζνζηφ)ηεοζχκβαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαηφηηεάλννηθνλνκηθφοθνξέαοέρεηαπνθαζίζεηλααλαζέζεηκέξνοηεοζχκβαζε

οζεηξίηνποππφκνξθήππεξγνιαβίαοθαηζηεξίδεηαηζηηοηθαλφηεηεοηνπππεξγνιάβνπγηαηε

λεθηέιεζεηνπελιφγσκέξνπο,ηφηεζαπξέπεηλαζπκπιεξσζείρσξηζηφΔΔΔγηαηνποζρεηηθ

νχοππεξγνιάβνπο,βιέπεκέξνοII,ελφηεηαΓαλσηέξσ. 

Προςδιορίςτε 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 
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Λήξη  

ΜζροσVΙ:Τελικζσδθλϊςεισ 

Οθάησζηππνγεγξακκέλνο,δειψλσεπηζήκσοφηηηαζηνηρείαπνπέρσαλαθέξεηζχκθσλα κε 

ηα κέξε II έσο V αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ 

πιήξεεπίγλσζεησλζπλεπεηψλζεπεξίπησζεζνβαξψλςεπδψλδειψζεσλ. 

Οθάησζηππνγεγξακκέλνο,δειψλσεπηζήκσοφηηείκαηζεζέζε,θαηφπηλαηηήκαηνοθαηρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο 

κνξθέοαπνδεηθηηθψλεγγξάθσλπνπαλαθέξνληαη,εθηφοεάλ: 

α)Ηαλαζέηνπζααξρήήναλαζέησλθνξέαοέρεηηεδπλαηφηεηαλαιάβεηηαζρεηηθάδηθαηνινγεηηθά

απεπζείαοκεπξφζβαζεζεεζληθήβάζεδεδνκέλσλζενπνηνδήπνηεθξάηνοκέινοαπηήδηαηίζεηαηδ

σξεάλ[ππφηελπξνυπφζεζεφηηννηθνλνκηθφοθνξέαοέρεηπαξάζρεηηηοαπαξαίηεηεοπιεξνθνξίεο

(δηαδηθηπαθήδηεχζπλζε,αξρήήθνξέαέθδνζεο,επαθξηβήζηνηρείααλαθνξάοησλεγγξάθσλ)πνπ

παξέρνπληεδπλαηφηεηαζηελαλαζέηνπζααξρήήζηνλαλαζέηνληαθνξέαλαηνπξάμεη]ή 

β)Απφηηο18Οθησβξίνπ2018ηναξγφηεξν(αλάινγακεηελεζληθήεθαξκνγήηνπάξζξνπ59παξάγξ

αθνο5δεχηεξνεδάθηνηεονδεγίαο2014/24/ΔΔ),εαλαζέηνπζααξρήήναλαζέησλθνξέαοέρνπλήδ

εζηελθαηνρήηνποηαζρεηηθάέγγξαθα. 

Οθάησζηππνγεγξακκέλνοδίδσεπηζήκσοηεζπγθαηάζεζήκνπζηελαλαζέηνπζααξρήήηνλαλαζέη

νληαθνξέα,φπσοθαζνξίδεηαηζηνΜέξνοΙ,ελφηεηαΑ,πξνθεηκέλνπλααπνθηήζεηπξφζβαζεζεδηθαη

νινγεηηθάησλπιεξνθνξηψλπνπέρνπλππνβιεζείζηνΜέξνοΙΙΙθαηηνΜέξνοIVηνππαξφληνοΔπξσπ

ατθνχΔληαίνπΔγγξάθνπχκβαζεογηαηνποζθνπνχοηεοδηαδηθαζίαοζχλαςεοζχκβαζεο,φπσοθα

ζνξίδεηαηζηνΜέξνοΙ. 

 

Ηκεξνκελία,ηφπνοθαη,φπνπδεηείηαηήαπαηηείηαη,ππνγξαθή(-

έο):Ηκεξνκελία 

ΣφπνοΤπνγξαθή 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ III – Σπϊδειγμα Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ 

Οοξπ: 

 

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 

ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 

ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ,ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΣΚΘΙΞΣ 

ΙΑΘ ΙΠΑΘΙΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ 

ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ  

Ρϋμτχμα με ςη αο. 9/2021 Διακήοσνη διεμέογειαπ αμξικςξϋ ηλεκςοξμικξϋ μειξδξςικξϋ 

διαγχμιρμξϋ, κάςχ ςχμ ξοίχμ, ποξμήθειαπ αμςαλλακςικόμ-αμαλχρίμχμ και παοξυήπ σπηοεριόμ 

επιρκεσήπ-ρσμςήοηρηπ τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ ςχμ σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ δαρικόμ σπηοεριόμ, ρε δόδεκα (12) Οεοιτεοειακέπ Δμϊςηςεπ  για ςξ 

έςξπ 2022 

Οοξρτέοχ ςξ παοακάςχ πξρξρςϊ έκπςχρηπ για ςξ ρϋμξλξ ςχμ τχςξςσπικόμ/εκςσπχςικόμ 

μηυαμημάςχμ για ςξ ςμήμα ......................................: 

 
ΛΖΛΑ  (ΟΞΚΖ)............ 

ΙΑΖΓΞΠΘΑ ( μϊμξ για ΟΔ ΗΔΡΜΘΙΖΡ). 

Οξρξρςϊ έκπςχρηπ επί ςηπ  ςιμήπ 

ςχμ αμςαλλακςικόμ ςξσ Οίμακα 3 

ςξσ παοαοςήμαςξπ I 

εταομξζϊμεμξ και ρςημ 

πεοίπςχρη ςχμ λξιπόμ αμαγκόμ 

επιρκεσήπ πξσ ςσυϊμ θα 

ποξκϋφξσμ καςά ςξ διάρςημα 

παοξυήπ σπηοεριόμ 

(Ξλξγοάτχπ) (Αοιθμηςικόπ) 

Αμςαλλακςικά-αμαλόριμα   

Δογαρίεπ ρσμςήοηρηπ και 
επιρκεσήπ 

Δε θα δξθεί πξρξρςϊ έκπςχρηπ αλλά θα 
σπάουει ρςαθεοϊ κϊρςξπ 40€ υχοίπ 

ΤΟΑ/εογαςξόοα. 

 

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

Ζ παοξϋρα ξικξμξμική ποξρτξοά ιρυϋει μέυοι και εκαςϊμ είκξρι (120) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ απϊ 
ςημ επϊμεμη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

 

………..(Τόπξπ)…….(Ημεοξμημία)  

Ξ ποξρτέοχμ 

 

( Φητιακή Σπξγοατή ) 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ IV–  Σπϊδειγμα εγγσηςικήπ επιρςξλήπ ρσμμεςξυήπ 

 
Δκδϊςηπ (Ολήοηπ επχμσμία Οιρςχςικξϋ Θδοϋμαςξπ ……………………………. / ΔΜΘΑΘΞ ΑΛΔΘΞ 
ΑΜΔΝΑΠΖΑΑΟΑΡΥΞΚΞΣΛΔΜΩΜ - ΞΛΔΑΡ ΛΖΥΑΜΘΙΩΜ ΙΑΘ ΔΠΓΞΚΖΟΩΜ ΔΖΛΞΡΘΩΜ ΔΠΓΩΜ 
(Δ..Α.Α.-.Λ.Δ.Δ.Δ.) 

 
Ζμεοξμημία έκδξρηπ: …………………………….. 
Οοξπ 
Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ 
Ιαθηγηςή Πχρρίδη 11,.Ι. 546 55 ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 
 
Δγγϋηρη μαπ σπ’ αοιθμ. ……………….. πξρξϋ ……………….. ΔΣΠΩ (€ ………….) 

Έυξσμε ςημ ςιμή μα ραπ γμχοίρξσμε ϊςι εγγσϊμαρςε με ςημ παοξϋρα επιρςξλή αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, 

παοαιςξϋμεμξι κάθε εvρςάρεχπ, ςξσ δικαιόμαςξπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ, μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ ……………….. 

ΔΣΠΩ(€ ………….) σπέο ς… 

(i) [ρε πεοίπςχρη τσρικξϋ ποξρόπξσ]: (ξμξμαςεπόμσμξ, παςοόμσμξ) ...., ΑΤΛ: ..., (δ/μρη) , ή 

(ii) [ρε πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ]: (πλήοη επχμσμία) ..., ΑΤΛ:……..,(διεϋθσμρη) .......ή 

(iii) [ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ:] ςχμ τσρικόμ / μξμικόμ ποξρόπχμ 

α) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ......................(διεϋθσμρη) ...................  

β) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ......................(διεϋθσμρη) ................. 1 

 

αςξμικά και για κάθε έμα απϊ ασςά και χπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπϊυοεχμ μεςανϋ ςξσπ, εκ ςηπ 

ιδιϊςηςάπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ,  

για ςη ρσμμεςξυη ́ ςηπ ρςξ διεμεογξσ ́μεμξ διαγχμιρμξ ́ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ 

για ςημ επιλξγή Αμαδϊυξσ ποξμήθειαπ αμςαλλακςικόμ-αμαλχρίμχμ και παοξυήπ σπηοεριόμ επιρκεσήπ-

ρσμςήοηρηπ τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ ςχμ σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ δαρικόμ 

σπηοεριόμ, ρεδόδεκα (12) Οεοιτεοειακέπ Δμϊςηςεπ για ςξ έςξπ 2022,ρσ ́μτχμα με ςημ σπ΄αοιθ. 9/2021 

Διακήοσνη ́ ραπ. 

• Ζ παοξσ ́ραεγγσ ́ηρηκαλσ ́πςειμξ ́μξ ςιπ απξ ́ ςη ρσμμεςξυη ́ ρςξμ αμχςε ́οχδιαγχμιρμξ ́απξοοε ́ξσρεπσπξυοεχ ́ρειπ 

ςηπ εμ λξ ́γχεςαιοει ́απ καθ’ ξ ́λξ ςξμ υοξ ́μξιρυσ ́ξπ ςηπ. 

• ξ παοαπα ́μχπξρξ ́ςηοξσ ́με ρςη δια ́θερη ́ ραπ και θα καςαβληθει ́ξλικα ́ η ́μεοικα ́υχοι ́πκαμι ́ααπξ ́με ́οξσπ μαπ 

αμςι ́οοηρη η ́ε ́μρςαρη και υχοι ́π μα εοεσμηθει ́ αμ ποα ́γμαςισπα ́ουει η ́ αμ ει ́μαιμξ ́μιμη η ́ μη η απαι ́ςηρη ́ ραπ 

με ́ρα ρε πέμςε (5) ημε ́οεπαπξ ́απλη ́ε ́γγοατηειδξπξι ́ηρη ́ ραπ. 

• Ρε πεοίπςχρη πξσ μέοξπ μϊμξμ ςηπ ξτειλήπ, σπέο ςηπ ξπξίαπ δίδεςαι η παοξϋρα εγγϋηρη δεμ ενξτληθεί 

εμποϊθερμα και εμταμίρεςε ςημ παοξϋρα ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ ποξπ μεοική καςαβξλή, ςϊςε θα 

ρτοαγίρξσμε ςημ παοξϋρα εγγσηςική επιρςξλή μαπ για ςξ αμςίρςξιυξ ποξπ ςξ αμενϊτληςξ πξρϊ ςηπ κϋοιαπ 

ξτειλήπ, πξσ θα ραπ καςαβάλξσμε αμέρχπ καςά ςα αμχςέοχ, η δε παοξϋρα εγγσηςική επιρςξλή μαπ θα 

ραπ επιρςοατεί και θα ρσμευίρει μα ιρυϋει έκςξςε για ςξ σπξλειπϊμεμξ πξρϊ πξσ ασςή καλϋπςει 

• Ρε πεοι ́πςχρη καςα ́πςχρηπ ςηπ εγγσ ́ηρηπ ςξ πξρξ ́ ςηπ καςα ́πςχρηπ σπξ ́κειςαι ρςξ εκα ́ρςξςε ιρυσ ́ξμ ςε ́λξπ 

υαοςξρη ́μξσ. 

• Απξδευξ ́μαρςε μα παοαςει ́μξσμε ςημ ιρυσ ́ ςηπ εγγσ́ηρηπ σ ́ρςεοα απξ ́ ε ́γγοατξ ςηπ Σπηοερι ́απ ραπ με ςημ 

ποξσ ̈πξ ́θερη ϊτι ςξ ρυεςικϊ αίτημα ραπ θα μαπ σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήξηπ ςηπ. 

• Ζ παοξσ ́ρα ιρυϋει μέυοι 

• Βεβαιξϋςαι σπεϋθσμα ϊςι ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ μαπ επιρςξλόμ πξσ έυξσμ δξθεί ρςξ Δημϊριξ και Μ.Ο.Δ.Δ. 

ρσμσπξλξγίζξμςαπ και ςξ πξρϊ ςηπ παοξϋραπ, δεμ σπεοβαίμει ςξ ϊοιξ ςχμ εγγσήρεχμ πξσ έυει καθξοιρθεί 

απϊ ςξ Σπξσογείξ Ξικξμξμικόμ για ςημ οάπεζα μαπ. 

ΡΖΛΔΘΩΡΖ ΓΘΑ ΖΜ ΠΑΟΔΕΑ 

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

ποξρτξοάπ, ϊπχπ ρυεςικά αματέοεςαι ρςη Διακήοσνη. 

                                                           
1
Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ V– Σπϊδειγμα Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ 

ΔΣΥΞΡ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣΑΠ.  9/2021 

ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ: ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ – ΗΠΑΙΖΡ 

 

ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ ΙΑΚΖΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

ΑΤΛ,ξδϊπ,αοιθμϊπ, .Ι. και β) αματέοξμςαι: Ολήοηπ επχμσμία,ΑΤΛ,ξδϊπ,αοιθμϊπ .Ι. 

Λελόμ ςηπ Έμχρηπ ή Ιξιμξποανίαπ,αςξμικά και για κάθε μια απϊ ασςέπ και χπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ 

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

Για ςημ καλή εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ xx/ πξσ ατξοά ρςξ διαγχμιρμϊ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 
Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, με καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ ςημ ΥΥ/ΥΥ/ΥΥ με αμςικείμεμξ ςημ 
«Αμάδεινη Αμαδϊυξσ για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ-αμαλχρίμχμ και παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ-
επιρκεσόμ τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η.,ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ δαρικόμ 
σπηοεριόμ,ρεδόδεκα (12) Οεοιτεοειακέπ Δμϊςηςεπγια ςξ έςξπ 2022 ρϋμτχμα με ςημ αο. 9/2021 Διακήοσνή 
ραπ ρσμξλικήπ ανίαπ … εσοό (….€) (ρσμπληοόμεςε ςξ ρσμξλικϊ ρσμβαςικϊ ςίμημα με διεσκοίμιρη εάμ 
πεοιλαμβάμει ή ϊυι ςξ ΤΟΑ)   

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

ή με βάρη έγγοατη εμςξλή ραπ. 

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

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

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

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

απεσθϋμεςαι η παοξϋρα. 

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

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

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

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

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

ςέλξπ υαοςξρήμξσ. 

Ζ παοξϋρα ιρυϋει 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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ΟΑΠΑΠΖΛΑ  VΘ– Ρυέδιξ Ρϋμβαρηπ  

 

 

 

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 

ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 

ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΣΚΘΙΞΣ ΙΑΘ ΙΠΑΘΙΩΜ 
ΞΥΖΛΑΩΜ 

           Ηερραλξμίκη, ………………………. 

           Αο.ποχς.: ………………………. 

 

ΡΣΛΒΑΡΖ 
 

ΑΠ.  .........../………. 

 
Οοξμήθειαπ αμςαλλακςικόμ-αμαλχρίμχμ, παοξυήπ σπηοεριόμ επιρκεσήπ-ρσμςήοηρηπ 
τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ δαρικόμ σπηοεριόμ, ρε δόδεκα (12) Οεοιτεοειακέπ Δμϊςηςεπ για 
ςξ έςξπ 2022 

 
 
Ρςη Ηερραλξμίκη, ρήμεοα ....................., ςξσ μημϊπ…………………., ςξσ έςξσπ ……………, ημέοα 

..................., ρςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, Ιαθ. Πχρίδη 11, .Ι. 54655 

Ηερραλξμίκη, ξι παοακάςχ ρσμβαλλϊμεμξι 

 
Ατεμϊπ 

 

η Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ, (ετενήπ «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 σπϊφη: 
 
1.ημ αο. ποχς. ξικ. 5471/14-12-2021 (ΑΔΑ:6ΤΛΓΞΠ1Σ-7Β1 και ΑΔΑΛ:21REQ009735436) 

απϊταρηποξέγκοιρηπ δαπάμηπ και ςιπ ακϊλξσθεπ αμαλήφειπ σπξυοέχρηπγια ςημ ποξμήθεια 

αμςαλλακςικόμ-αμαλχρίμχμ και ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ τχςξςσπικόμ 

μηυαμημάςχμ και εκςσπχςόμ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ 

ςχμ δαρικόμ σπηοεριόμ δικαιξδξρίαπ ςηπ, ρε δόδεκα (12) Οεοιτεοειακέπ Δμϊςηςεπ αομξδιϊςηςάπ 

ςηπ για ςξ έςξπ 2022,ρσμξλικξϋ πξρξϋ ςοιάμςα εμμιά υιλιάδχμ ξυςακξρίχμ ςοιάμςα ξυςό εσοό και 

εβδξμήμςα εμϊπ λεπςόμ (39.838,71€) υχοίπ Τ.Ο.Α. ή ραοάμςα εμμιά υιλιάδχμ ςεςοακξρίχμ εσοό 
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(49.400,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., τξοέαπ-ειδικϊπ Τξοέαπ 1907-999/01,03,02, 

ΑΚΔ:2420389001 (επιρκεσέπ) και 2410207001 (αμςαλλακςικά) 

 

2. ημ αο. ποχς.…………….. απϊταρη Ρσμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., με ςημ ξπξία καςακσοόθηκε ρςξμ 

Αμάδξυξ ςξ απξςέλερμα ςξσ Αμξικςξϋ Ζλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ, πξσ ρςξ ενήπ θα καλείςαι υάοιμ 

ρσμςξμίαπ «Οοξμήθεια» 

 

ρσμτχμήθηκαμ και έγιμαμ αμξιβαία απξδεκςά ςα ακϊλξσθα :  
 
 

Άοθοξ 1 
Αμςικείμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ – Οοξδιαγοατέπ 

 
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 ςχμ 
Σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ δαρικόμ σπηοεριόμ, ρε δόδεκα (12) 
Οεοιτεοειακέπ Δμϊςηςεπ για ςξ έςξπ 2022. 
 

Ξι ςϋπξι ςχμ τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξμ ακϊλξσθξ πίμακαξ ξπξίξπ δεμ είμαι 

εναμςληςικϊπ καθόπ ξι σπηοερίεπ καςά ςη διάοκεια ςξσ έςξσπ ποξμηθεϋξμςαι μέα μηυαμήμαςα και 

σπάουξσμ μηυαμήμαςα ςα ξπξία απξρϋοξμςαι λϊγχ παλαιϊςηςξπ. 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ ΤΩΞΣΟΘΙΩΜ ΛΖΥΑΜΖΛΑΩΜ ΑΜΑ ΛΖΛΑ 

 

 

 

 

 

 
Άοθοξ 2 

Οξιϊςηςα ειδόμ - εκςέλερη εογαριόμ 
 

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 

ςϊμεοκαι 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 αοιθ. 9/2021 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. 
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Άοθοξ 3 
Υοϊμξπ Οαοάδξρηπ 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) 

χοόμ απϊ ςη λήφη ςηπ ειδξπξίηρηπ. Ζ αίςηρη παοξυήπ σπηοεριόμ θα γίμεςαι ςηλετχμικά 

ή με ηλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ.  

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 14.00μ.μ.) ρςξμ ςϊπξ ςξσπ. Δμςϊπ ςοιόμ (3) εογάριμχμ 

ημεοόμ 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 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 ακϊλξσθεπ ρχοεσςικέπ ποξωπξθέρειπ:  

α) ςηοξϋμςαι ξι ϊοξι ςξσ άοθοξσ 132 πεοί ςοξπξπξίηρηπ ρσμβάρεχμ καςά ςη διάοκειά ςξσπ,  

β) έυει εκδξθεί αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςξσ αομϊδιξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ μεςά απϊ γμχμξδϊςηρη αομϊδιξσ ρσλλξγικξϋ ξογάμξσ, είςε με 

ποχςξβξσλία ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ και ετϊρξμ ρσμτχμεί ξ αμάδξυξπ, είςε ϋρςεοα απϊ 

ρυεςικϊ αίςημα ςξσ αμαδϊυξσ, ςξ ξπξίξ σπξβάλλεςαι σπξυοεχςικά ποιμ απϊ ςη λήνη ςξσ 

ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ,  

γ) ςξ υοξμικϊ διάρςημα ςηπ παοάςαρηπ είμαι ίρξ ή μικοϊςεοξ απϊ ςξμ αουικϊ ρσμβαςικϊ 

υοϊμξ παοάδξρηπ.   

Ρςημ πεοίπςχρη παοάςαρηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ παοάδξρηπ, ξ υοϊμξπ παοάςαρηπ δεμ 

ρσμσπξλξγίζεςαι ρςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ παοάδξρηπ. 

Ρςημ πεοίπςχρη παοάςαρηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ παοάδξρηπ έπειςα απϊ αίςημα ςξσ 

αμαδϊυξσ, επιβάλλξμςαι ξι κσοόρειπ ςξσ άοθοξσ 11 ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ. 

 

Λε αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςξσ αομϊδιξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, η ξπξία εκδίδεςαι 

ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ ξογάμξσ ςηπ πεο. β’ ςηπ παο. 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ μ. 

4412/2016, ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ τϊοςχρηπ παοάδξρηπ ςχμ ειδόμ μπξοεί μα μεςαςίθεςαι.  

Λεςάθερη επιςοέπεςαι μϊμξ ϊςαμ ρσμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ ή άλλξι ιδιαιςέοχπ 

ρξβαοξί λϊγξι, πξσ καθιρςξϋμ αμςικειμεμικόπ αδϋμαςη ςημ εμποϊθερμη παοάδξρη ςχμ 

ρσμβαςικόμ ειδόμ. Ρςιπ πεοιπςόρειπ μεςάθερηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ τϊοςχρηπ 

παοάδξρηπ δεμ επιβάλλξμςαι κσοόρειπ. 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. 

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 
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παοαδξθεί ςξ σλικϊ ή παοαρυεθξϋμ ξι σπηοερίεπ, ξ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ. 

 

Άοθοξ 4 
Διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ 

 

Ζ ρϋμβαρη έυει διάοκεια απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ μέυοι ςιπ 31/12/2022. 

 

Άοθοξ 5 
Οαοακξλξϋθηρη και Οαοαλαβή ςηπ Οοξμήθειαπ 

 
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.  

Ζ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ μπξοεί μα ειρηγείςαι ρςξμ Ρσμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. ςημ επιβξλή κσοχ́ρεχμ 

ρςξμ Αμάδξυξ, ρε πεοι ́πςχρη ρσμπεοιτξοάπ 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 ρε κάθε πεοίπςχρη ποιμ ςη λήνη ςηπ 

ρϋβαρηπ. 

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. 
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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 Αμαδϊυξσ 

 

Ζ αμξιβή για ςημ  ςξ/ςα ςμήμα/ςα 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.  

Αμαλσςικά η αμξιβή ςξσ αμαδϊυξσ αμά ςμήμα και ΑΚΔ αματέοεςαι ρςξμ κάςχθι πίμακα: 

(ρσμπληοόμεςαι ρυεςικϊπ πίμακαπ) 

Ζ ποξρτεοθείρα απϊ ςξμ αμάδξυξ έκπςχρη ϋφξσπ ……….% εταομϊζεςαι επί ςχμ ςιμόμ ςχμ 

αμςαλλακςικόμ ςξσ παοαοςήμαςξπ,  εμό ςξ κϊρςξπ εογαςξόοαπ παοαμέμει ρςαθεοϊ ρε 40€ 

υχοίπ ΤΟΑ. Για ςιπ εογαρίεπ ςξσ παοαοςήμαςξπ έυει ποξκαθξοιρςεί η  μέγιρςη πξρϊςηςα ςχμ 

εογαςξχοόμ πξσ υοεόμεςαι.  

 
Άοθοξ 7 

οϊπξπ Οληοχμήπ Αμαδϊυξσ 
 

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  

β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ, και  

γ) Οοχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ πξιξςικήπ και πξρξςικήπ παοαλαβήπ. 

Ρςα ςιμξλϊγια θα ποέπει μα αμαγοάτξμςαι ςξ πξρϊ εογαριόμ ή αμςαλλακςικόμ, ςξ 

πξρξρςϊ και ςξ πξρϊ έκπςχρηπ για ςα αμςαλλακςικά και ςξ ςελικϊ ξτειλϊμεμξ πξρϊ. 

 

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 2022 

ςηπ Α.Δ.Λ. – Η.  
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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.  

 

 Ιοάςηρη ϋφξσπ 0,02% σπέο ςηπ αμάπςσνηπ και ρσμςήοηρηπ ςξσ ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ, 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  ςξσ Σπξσογείξσ Φητιακήπ Διακσβέομηρηπ 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. 

Ξι χπ άμχ κοαςήρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςέλξπ υαοςξρήμξσ 3% και 

ρςημ επ’ασςξϋ ειρτξοά σπέο ΞΓΑ 20%. 

 
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 4% ςηπ ρσμξλικήπ 

εκςιμόμεμηπ/ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ υχοίπ ΤΟΑ.  

 

Ζ εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ θα επιρςοατεί ρςξμ Αμάδξυξ μεςά ςημ Ξοιρςική και Οξιξςική 

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.  
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Άοθοξ 9  
Δκυόοηρη 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 ρϋμβαρηπ- Σπξυοεόρειπ Αμαδϊυξσ-Δέρμεσρη Ακεοαιϊςηςαπ 
 

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 

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. 

Ζ Αμαθέςξσρα αουή ρε καμία πεοίπςχρη δεμ ξτείλει μα εναμςλήρει ςξ ρσμβαςικϊ πξρϊ, 

ρσμεπόπ ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρή ςξσ έμαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ για ασςϊ ςξμ λϊγξ. 

 

Σπξυοεόρειπ Αμαδϊυξσ- Δέρμεσρη Ακεοαιϊςηςαπ 

 

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. 
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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 ποξβλεπϊμεμχμ ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη. 

7. Ξ αμάδξυξπ με ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη δερμεϋεςαι ϊςι :  

α) ρε ϊλα ςα ρςάδια πξσ ποξηγήθηκαμ ςηπ ρϋμβαρηπ δεμ εμήογηρε αθέμιςα, παοάμξμα ή 

καςαυοηρςικά και ϊςι θα ενακξλξσθήρει μα μημ εμεογεί κας` ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ καςά ςξ 

ρςάδιξ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ,  

β) ϊςι θα δηλόρει αμελληςί ρςημ αμαθέςξσρα αουή, απϊ ςη ρςιγμή πξσ λάβει γμόρη, 

ξπξιαδήπξςε καςάρςαρη (ακϊμη και εμδευϊμεμη) ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ (ποξρχπικόμ, 

ξικξγεμειακόμ, ξικξμξμικόμ, πξλιςικόμ ή άλλχμ κξιμόμ ρσμτεοϊμςχμ, 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και αμςικοξσϊμεμχμ επαγγελμαςικόμ ρσμτεοϊμςχμ) μεςανϋ ςχμ 

μξμίμχμ ή ενξσριξδξςημέμχμ εκποξρόπχμ ςξσ καθόπ και  μελόμ ςξσ ποξρχπικξϋ ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ πξσ εμπλέκξμςαι καθ’ ξιξμδήπξςε ςοϊπξ ρςη διαδικαρία εκςέλερηπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ ή/και μπξοξϋμ μα επηοεάρξσμ ςημ έκβαρη και ςιπ απξτάρειπ ςηπ αμαθέςξσραπ 

αουήπ πεοί ςημ εκςέλερή ςηπ, ξπξςεδήπξςε και εάμ η καςάρςαρη ασςή ποξκϋφει καςά ςη 

διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Ξι σπξυοεόρειπ και ξι απαγξοεϋρειπ ςηπ οήςοαπ ασςήπ ιρυϋξσμ, αμ ξ αμάδξυξπ είμαι έμχρη, 

για ϊλα ςα μέλη ςηπ έμχρηπ.  

 

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. 

 
 

Άοθοξ 11  
Ιήοσνη Αμαδϊυξσ χπ έκπςχςξσ-κσοόρειπ-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. 

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. 
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3. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςη 

ρϋμβαρη ή/και δεμ ρσμμξοτχθεί με ςιπ ρυεςικέπ γοαπςέπ εμςξλέπ ςηπ σπηοερίαπ, πξσ 

είμαι ρϋμτχμεπ με ςη ρϋμβαρη ή ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ, εμςϊπ ςξσ ρσμτχμημέμξσ 

υοϊμξσ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ.  Διδικϊςεοα για ςιπ σπηοερίεπ/εογαρίεπ ετϊρξμ 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 για ςα 

αμςαλλακςικά δεμ 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.  

 

Ρςημ πεοίπςχρη ρσμδοξμήπ λϊγξσ έκπςχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ απϊ ρϋμβαρη καςά ςημ χπ άμχ 

πεοίπςχρη 3, η αμαθέςξσρα αουή κξιμξπξιεί ρςξμ αμάδξυξ ειδική ϊυληρη, η ξπξία μμημξμεϋει ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 203 ςξσ μ. 4412/2016 και πεοιλαμβάμει ρσγκεκοιμέμη πεοιγοατή ςχμ 

εμεογειόμ ρςιπ ξπξίεπ ξτείλει μα ποξβεί ξ αμάδξυξπ, ποξκειμέμξσ μα ρσμμξοτχθεί, μέρα ρε 

ρσγκεκοιμέμη ποξθερμία ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ αμχςέοχ ϊυληρηπ, η ξπξία θα ξοιρςεί 

καςϊπιμ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ. Ζ ςαρρϊμεμη ποξθερμία ποέπει μα είμαι εϋλξγη και αμάλξγη ςηπ 

διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ και πάμςχπ ϊυι μικοϊςεοη ςχμ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ.  Αμ η ποξθερμία 

πξσ ςεθεί με ςημ ειδική ϊυληρη, παοέλθει, υχοίπ ξ αμάδξυξπ μα ρσμμξοτχθεί, κηοϋρρεςαι 

έκπςχςξπ μέρα ρε ποξθερμία ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ άποακςη πάοξδξ ςηπ ποξθερμίαπ 

ρσμμϊοτχρηπ, με απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. 

 

Β. Ξ αμάδξυξπ 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: 

Α) ξλική καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

Β) καςαλξγιρμϊπ ςξσ διατέοξμςξπ, πξσ ποξκϋπςει ειπ βάοξπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ετϊρξμ ασςή 

ποξμηθεσςεί ςα αγαθά, πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα, 

αμαθέςξμςαπ ςξ αμεκςέλερςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ ρςξμ επϊμεμξ καςά ρειοά καςάςανηπ 

ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ είυε λάβει μέοξπ ρςη διαδικαρία αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Αμ ξ ξικξμξμικϊπ 

τξοέαπ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ δεμ απξδευθεί ςημ αμάθερη ςηπ ρϋμβαρηπ, η αμαθέςξσρα αουή 

μπξοεί μα ποξμηθεσςεί ςα αγαθά, πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ έκπςχςξ 

ξικξμξμικϊ τξοέα, απϊ ςοίςξ ξικξμξμικϊ τξοέα είςε με διεμέογεια μέαπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ 

ρϋμβαρηπ είςε με ποξρτσγή ρςη διαδικαρία διαποαγμάςεσρηπ, υχοίπ ποξηγξϋμεμη δημξρίεσρη, 

ετϊρξμ ρσμςοέυξσμ ξι ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 32 ςξσ μ. 4412/2016. ξ διατέοξμ σπξλξγίζεςαι 

με ςξμ ακϊλξσθξ ςϋπξ: 

Δ = (Ι ΙΔ) x Ο Όπξσ: Δ = Διατέοξμ πξσ θα ποξκϋφει ειπ βάοξπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ετϊρξμ 

ασςή ποξμηθεσςεί ςα αγαθά πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ 
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τξοέα, ρϋμτχμα με ςα αμχςέοχ αματεοϊμεμα. ξ διατέοξμ λαμβάμει θεςικέπ ςιμέπ, αλλιόπ 

θεχοείςαι ίρξ με μηδέμ. 

Ι = ιμή καςακϋοχρηπ ςηπ ποξμήθειαπ ςχμ αγαθόμ, πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ 

ςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα ρςξμ μέξ αμάδξυξ. 

ΙΔ = ιμή καςακϋοχρηπ ςηπ ποξμήθειαπ ςχμ αγαθόμ, πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ 

ςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα, ρϋμτχμα με ςη ρϋμβαρη απϊ ςημ ξπξία κηοϋυθηκε έκπςχςξπ ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ. 

Ο = Ρσμςελερςήπ ποξραϋνηρηπ ποξρδιξοιρμξϋ ςηπ έμμερηπ ζημίαπ πξσ ποξκαλείςαι ρςημ 

αμαθέςξσρα αουή απϊ ςημ έκπςχρη ςξσ αμαδϊυξσ ξ ξπξίξπ λαμβάμει ςημ ςιμή 1,01. 

Ξ καςαλξγιρμϊπ ςξσ διατέοξμςξπ επιβάλλεςαι ρςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα με απϊταρη ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ, πξσ εκδίδεςαι ρε απξκλειρςική ποξθερμία δεκαξκςό (18) μημόμ μεςά ςημ 

έκδξρη και ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ κήοσνηπ εκπςόςξσ, και ετϊρξμ καςακσοχθεί η 

ποξμήθεια ςχμ αγαθόμ πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα 

ρε ςοίςξ ξικξμξμικϊ τξοέα. Για ςημ είρποανη ςξσ διατέοξμςξπ απϊ ςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα 

μπξοεί μα εταομϊζεςαι η διαδικαρία ςξσ Ιόδικα Δίρποανηπ Δημϊριχμ Δρϊδχμ. ξ διατέοξμ 

ειρποάςςεςαι σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. 

Β. Ισοόρειπ-πξιμικέπ οήςοεπ 

Αμ ςα είδη παοαδξθξϋμ ή αμςικαςαρςαθξϋμ μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ και μέυοι λήνηπ 

ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ υξοηγήθηκε, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 206 ςξσ Μ.4412/16, 

επιβάλλεςαι ποϊρςιμξ  πέμςε ςξιπ εκαςϊ (5%) επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ 

παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

ξ παοαπάμχ ποϊρςιμξ σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςχμ εκποϊθερμα παοαδξθέμςχμ 

σλικόμ, υχοίπ ΤΟΑ. Δάμ ςα είδη πξσ παοαδϊθηκαμ εκποϊθερμα επηοεάζξσμ ςη υοηριμξπξίηρη ςχμ 

σλικόμ πξσ παοαδϊθηκαμ εμποϊθερμα, ςξ ποϊρςιμξ σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ 

ρσμξλικήπ πξρϊςηςαπ ασςόμ. 

Ιαςά ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ ςηπ καθσρςέοηρηπ για παοάδξρη ή αμςικαςάρςαρη 

ςχμ ειδόμ, με απϊταρη ςξσ απξταιμϊμεμξσ 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. 

Ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςξ ποϊρςιμξ και ξι ςϊκξι επιβάλλξμςαι αμαλϊγχπ ρε 

ϊλα ςα μέλη ςηπ έμχρηπ. 

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 
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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 ρϋμβαρηπ 
 

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 ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ 

ρςξ ςελεσςαίξ εδάτιξ ςηπ πεοίπςχρηπ β΄ ςηπ παοαγοάτξσ 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ μ.4412/2016 

ξογάμξσ, 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 μξμξμεοξϋπ λϋρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 
 

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

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

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

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

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

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

έποεπε μα έυει απξκλειρςεί απϊ ςη διαδικαρία ςηπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, 

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

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

με απϊταρη ςξσ Δικαρςηοίξσ ςηπ Έμχρηπ ρςξ πλαίριξ διαδικαρίαπ δσμάμει ςξσ άοθοξσ 258 ςηπ 

ΡΚΔΔ (Ρσμθήκη για ςη λειςξσογία ςηπ Δ.Δ.). 
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 ξ αμάδξυξπ καςαδικαρςεί αμεςάκληςα, καςά ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, για έμα 

απϊ ςα αδικήμαςα πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 1 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ Μ. 4412/2016 

 ξ αμάδξυξπ πςχυεϋρει ή σπαυθεί ρε διαδικαρία 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 σπαυθεί ρε 
διαδικαρία ενσγίαμρηπ και δεμ ςηοεί ςξσπ ϊοξσπ ασςήπ ή εάμ βοεθεί ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη 
καςάρςαρη, ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ.  

Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα μημ καςαγγείλει ςη ρϋμβαρη, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ αμάδξυξπ ξ 
ξπξίξπ θα βοεθεί ρε μία εκ ςχμ καςαρςάρεχμ πξσ αματέοξμςαι ρςημ πεοίπςχρη ασςή απξδεικμϋει 
ϊςι είμαι ρε θέρη μα εκςελέρει ςη ρϋμβαρη, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ και ςα 
μέςοα για ςη ρσμέυιρη ςηπ επιυειοημαςικήπ ςξσ λειςξσογίαπ.  

 ξ αμάδξυξπ παοαβεί απξδεδειγμέμα ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ δέρμεσρη 

ακεοαιϊςηςαπ ςξσ άοθοξσ 10 ςηπ παοξϋραπ, χπ αμαλσςικά πεοιγοάτξμςαι ρςξ ρσμημμέμξ ρςημ 

παοξϋρα ρυέδιξ ρϋμβαρηπ. 

 

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

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

ειδξπξίηρη ρε πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία ξ Αμάδξυξπ παοαβεί ξπξιξμδήπξςε ϊοξ ςηπ παοξϋραπ 

θεχοξσμέμχμ ϊλχμ χπ ξσριχδόμ και δεμ απξκαςαρςήρει ςημ παοάβαρη ασςή εμςϊπ δέκα (10) 

εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςη ρυεςική έγγοατη ειδξπξίηρή ςηπ απϊ ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. 

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

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

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

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

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

Αμαθέςξσρα Αουή γμχρςξπξιήρει εγγοάτχπ ποξπ ςξμ Αμάδξυξ ϊςι θεχοεί ςημ παοάβαρη 

θεοαπεσθείρα. 

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

ςξσ παοαρυεθέμςξπ μέοξσπ ςηπ ποξμήθειαπ, 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 

Ιαςαγγελία ςηπ ρϋμβαρηπ- Σπξκαςάρςαρη αμαδϊυξσ 

 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ, καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ αμάδξυξπ καςαδικαρςεί αμεςάκληςα για 

έμα απϊ ςα αδικήμαςα πξσ αματέοξμςαι ρςξ άοθοξ 73 παο. 1 ςξσ μ.4412/2016, 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 

εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ, η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι, ξμξίχπ, μα καςαγγείλει μξμξμεοόπ ςη 



 

Σελίδα 123 από 127 
 

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 Διατξοόμ 

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

Μ. 4782/2021 (Αο. Τ. 36/.Α’/09-03-2021), ςξσ Μ. 3871/2010 (ΤΔΙ 141 Α/17-8-2010), ςξσ 

Μ. 4270/2014 (ΤΔΙ 143 Α/28-06-2014), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκαμ και ιρυϋξσμ, ςξσπ ξ ́οξσπ ςηπ 

με αοιθ. 9/2021 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 ρςημ ξπξία εκςελείςαι 

εκάρςη ρϋμβαρη, καςά ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα ρςιπ παο. 1 έχπ και 6 ςξσ άοθοξσ 205Α ςξσ 

μ. 4412/2016. Οοιμ απϊ ςημ άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ ποξηγείςαι 

σπξυοεχςικά η ςήοηρη ςηπ εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ πξσ ποξβλέπεςαι ρςξ άοθοξ 205 ςξσ 

μ. 4412/2016, διατξοεςικά η ποξρτσγή απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. Αμ ξ αμάδξυξπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ είμαι κξιμξποανία, η ποξρτσγή αρκείςαι είςε απϊ ςημ ίδια είςε απϊ ϊλα ςα μέλη 

ςηπ. 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. 

 

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. 
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Άοθοξ 16 
Δκποξρόπηρη Αμαδϊυξσ 

 

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 

οξπξπξίηρη ςηπ Ρϋμβαρηπ  
 

Ζ Ρϋμβαρη μπξοεί μα ςοξπξπξιείςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςξ 

άοθοξ 132 ςξσ Μ.4412/16 και μεςά ςη γμχμξδϊςηρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 

221 ςξσ ίδιξσ μϊμξσ. Ζ ςοξπξπξίηρη ασςή γίμεςαι εγγοάτχπ. 

 
 

Άοθοξ 18 
Ρσμβαςικά Έγγοατα  

 

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

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

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

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

ςημ ξπξία παοαςίθεμςαι καςχςέοχ:  

α) Ζ Ρϋμβαρη  

β) Ζ αο. ………….…… απϊταρη καςακϋοχρηπ Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. 

γ) Ζ Διακήοσνη αο. 9/2021 

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 
Γλόρρα  

 
1. Ζ Ρϋμβαρη ρσμςάυθηκε ρςημ Δλλημική γλόρρα.  
2. Όλα ςα έγγοατα και ξι εκθέρειπ πξσ ατξοξϋμ ςημ εκςέλερή ςηπ, ρσμςάρρξμςαι ρςημ 
Δλλημική γλόρρα. 
3. Ξπξιαδήπξςε γοαπςή ή ποξτξοική επικξιμχμία μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ή άλλχμ 
Τξοέχμ και Σπηοεριόμ και ςξσ Αμαδϊυξσ διενάγεςαι ρςημ Δλλημική γλόρρα.  
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Άοθοξ 20 
Ιαλϊπιρςη Δταομξγή ςηπ Ρϋμβαρηπ  

 

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 

Οαοαίςηρη Δικαιόμαςξπ 
 

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

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

μα θεχοηθεί χπ αδοαμξπξίηρη ςξσ ρυεςικξϋ δικαιόμαςξπ ςξσ ρσμβαλλϊμεμξσ μέοξσπ.  

Ρε πίρςχρη ςχμ αμχςέοχ, η Ρϋμβαρη σπξγοάτεςαι απϊ ςξμ Ρσμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η .Δο. Θχάμμη 
Ι. Ράββα, εμεογόμςαπ εκ μέοξσπ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. και ςξμ/ςημ εκποϊρχπξ ςηπ αμαδϊυξσ 
εςαιοείαπ………………………………….., ………………………………, ρε ςοία (3) ιρξδϋμαμα ποχςϊςσπα.  

 

ΞΘ ΡΣΛΒΑΚΚΞΛΔΜΞΘ 

 

 

ΓΘΑ ΖΜ Α.Δ.Λ.-Η. 

 

 

ΔΠ. ΘΩΑΜΜΖΡ Ι. ΡΑΒΒΑΡ 

 

ΓΘΑ ΞΜ ΑΜΑΔΞΥΞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 126 από 127 
 

 

 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ 

 

Ρςξμ παοακάςχ πίμακα πεοιλαμβάμξμςαι πέοαμ ςηπ εογαρίαπ ρσμςήοηρηπ ςξσ άοθοξσ 2 ςηπ 

παοξϋραπ, ξι ρσμήθειπ εογαρίεπ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι για ςημ επιρκεσή-ρσμςήοηρη τχςξςσπικόμ 

μηυαμημάςχμ (αλλαγή fuser, αλλαγή drum, αλλαγή maintenancekit 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: 

 

 

 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ  ΡΣΜΖΗΔΘΡ ΔΙΔΚΞΣΛΔΜΔΡ ΔΠΓΑΡΘΔΡ ΓΘΑ ΡΣΜΖΠΖΡΖ ΤΩΞΣΟΘΙΩΜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 127 από 127 
 

 
 
 
ΟΑΠΑΠΖΛΑ VΘI- ΔΜΖΛΔΠΩΡΖ ΓΘΑ ΖΜ ΔΟΔΝΔΠΓΑΡΘΑ ΟΠΞΡΩΟΘΙΩΜ ΔΔΔΞΛΔΜΩΜ 
 
Ζ Αμαθέςξσρα Αουή εμημεοόμει σπϊ ςημ ιδιϊςηςά ςηπ χπ σπεϋθσμηπ επενεογαρίαπ ςξ τσρικϊ 
ποϊρχπξ πξσ σπξγοάτει ςημ ποξρτξοά χπ Οοξρτέοχμ ή χπ Μϊμιμξπ Δκποϊρχπξπ Οοξρτέοξμςξπ, 
ϊςι ςξ ίδιξ ή και ςοίςξι, κας’ εμςξλή και για λξγαοιαρμϊ ςξσ, θα επενεογάζξμςαι ςα ακϊλξσθα 
δεδξμέμα χπ ενήπ: 

Θ. Αμςικείμεμξ επενεογαρίαπ είμαι ςα δεδξμέμα ποξρχπικξϋ υαοακςήοα πξσ πεοιέυξμςαι ρςξσπ 
τακέλξσπ ςηπ ποξρτξοάπ και ςα απξδεικςικά μέρα ςα ξπξία σπξβάλλξμςαι ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή, 
ρςξ πλαίριξ ςξσ παοϊμςξπ Διαγχμιρμξϋ, απϊ ςξ τσρικϊ ποϊρχπξ ςξ ξπξίξ είμαι ςξ ίδιξ Οοξρτέοχμ 
ή Μϊμιμξπ Δκποϊρχπξπ Οοξρτέοξμςξπ. 

ΘΘ. Ρκξπϊπ ςηπ επενεογαρίαπ είμαι η ανιξλϊγηρη ςξσ Τακέλξσ Οοξρτξοάπ, η αμάθερη ςηπ 
Ρϋμβαρηπ, η ποξάρπιρη ςχμ δικαιχμάςχμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, η εκπλήοχρη ςχμ εκ ςξσ μϊμξσ 
σπξυοεόρεχμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ και η εμ γέμει αρτάλεια και ποξρςαρία ςχμ ρσμαλλαγόμ. α 
δεδξμέμα ςασςξποξρχπίαπ και επικξιμχμίαπ θα υοηριμξπξιηθξϋμ απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή και για 
ςημ εμημέοχρη ςχμ Οοξρτεοϊμςχμ ρυεςικά με ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ. 

ΘΘΘ. Απξδέκςεπ ςχμ αμχςέοχ (σπϊ Α) δεδξμέμχμ ρςξσπ ξπξίξσπ κξιμξπξιξϋμςαι είμαι:  

(α) Τξοείπ ρςξσπ ξπξίξσπ η Αμαθέςξσρα Αουή αμαθέςει ςημ εκςέλερη ρσγκεκοιμέμχμ εμεογειόμ για 
λξγαοιαρμϊ ςηπ, δηλαδή ξι Ρϋμβξσλξι, ςα σπηοεριακά ρςελέυη, μέλη Δπιςοξπόμ Ανιξλϊγηρηπ, 
Υειοιρςέπ ςξσ Ζλεκςοξμικξϋ Διαγχμιρμξϋ και λξιπξί εμ γέμει ποξρςηθέμςεπ ςηπ, σπϊ ςξμ ϊοξ ςηπ 
ςήοηρηπ ρε κάθε πεοίπςχρη ςξσ απξοοήςξσ. 

(β) ξ Δημϊριξ, άλλξι δημϊριξι τξοείπ ή δικαρςικέπ αουέπ ή άλλεπ αουέπ ή δικαιξδξςικά ϊογαμα, 
ρςξ πλαίριξ ςχμ αομξδιξςήςχμ ςξσπ. 

(γ) Έςεοξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ Διαγχμιρμϊ, ρςξ πλαίριξ ςηπ αουήπ ςηπ διατάμειαπ και ςξσ 
δικαιόμαςξπ ποξδικαρςικήπ και δικαρςικήπ ποξρςαρίαπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςξ Διαγχμιρμϊ, 
ρϋμτχμα με ςξ μϊμξ. 

IV. α δεδξμέμα θα ςηοξϋμςαι για υοξμικϊ διάρςημα ίρξ με ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ, και μεςά ςη λήνη ασςήπ για υοξμικϊ διάρςημα πέμςε εςόμ, για μελλξμςικξϋπ 
τξοξλξγικξϋπ-δημξριξμξμικξϋπ ή ελέγυξσπ υοημαςξδξςόμ ή άλλξσπ ποξβλεπϊμεμξσπ ελέγυξσπ απϊ 
ςημ κείμεμη μξμξθερία, εκςϊπ εάμ η μξμξθερία ποξβλέπει διατξοεςική πεοίξδξ διαςήοηρηπ. Ρε 
πεοίπςχρη εκκοεμξδικίαπ αματξοικά με δημϊρια ρϋμβαρη ςα δεδξμέμα ςηοξϋμςαι μέυοι ςξ πέοαπ 
ςηπ εκκοεμξδικίαπ. Λεςά ςη λήνη ςχμ αμχςέοχ πεοιϊδχμ, ςα ποξρχπικά δεδξμέμα θα 
καςαρςοέτξμςαι. 

V. ξ τσρικϊ ποϊρχπξ πξσ είμαι είςε Οοξρτέοχμ είςε Μϊμιμξπ Δκποϊρχπξπ ςξσ Οοξρτέοξμςξπ, 
μπξοεί μα αρκεί κάθε μϊμιμξ δικαίχμά ςξσ ρυεςικά με ςα δεδξμέμα ποξρχπικξϋ υαοακςήοα πξσ ςξ 
ατξοξϋμ, απεσθσμϊμεμξ ρςξμ σπεϋθσμξ ποξρςαρίαπ ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ ςηπ Αμαθέςξσραπ 
Αουήπ. 

VI. H Αμαθέςξσρα Αουή έυει σπξυοέχρη μα λαμβάμει κάθε εϋλξγξ μέςοξ για ςη διαρτάλιρη ςξσ 
απϊοοηςξσ και ςηπ αρτάλειαπ ςηπ επενεογαρίαπ ςχμ δεδξμέμχμ και ςηπ ποξρςαρίαπ ςξσπ απϊ 
ςσυαία ή αθέμιςη καςαρςοξτή, ςσυαία απόλεια, αλλξίχρη, απαγξοεσμέμη διάδξρη ή ποϊρβαρη απϊ 
ξπξιξμδήπξςε και κάθε άλληπ μξοτή αθέμιςη επενεογαρία. 
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