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

ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ (CPV 34300000-0) και ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και 

επιρκεσήπ (CPV 50112000-3) ςχμ ξυημάςχμ (ςεςοάςοξυχμ) για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Σπηοεριόμ 

ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ για ςημ πεοίξδξ 2022-2023, εκςϊπ 

δαρικόμ σπηοεριόμ δικαιξδξρίαπ ςηπ (εϋυξπ Διακήοσνηπ αο. 10/2021). 

 

                                                                     ΑΟΞΤΑΡΖ 

      Ξ ΡΣΜΞΜΘΡΖΡ ΖΡ   

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖΡ ΔΘΞΘΙΖΡΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

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», 

 
 

 
 

                                   

 ΑΜΑΠΖΔΑ ΡΞ ΔΘΑΔΘΙΣΞ 
ΙΑΑΥΩΠΖΔΑ ΡΞ ΙΖΛΔΖΡ 
 

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 

ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 

ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ,ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΣΚΘΙΞΣ ΙΑΘ ΙΠΑΘΙΩΜ 
ΞΥΖΛΑΩΜ 
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Υοιρςίμα Ιξςραπξσψκη 
2313 309437, 2313 309443 
2310 424346 
tpdy@damt.gov.gr, 

ckotsapouiki@damt.gov.gr 
 

 

        Ηερραλξμίκη,  24 Δεκεμβοίξσ 2021 
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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) OJ L 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 
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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. 

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. 292926/01-12-2021 (ΑΔΑΛ:21REQ009641798)  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. 5469/14-12-2021 για ςημ 
ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ και ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ 
(ςεςοάςοξυχμ) για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – 
Ηοάκηπ, εκςϊπ δαρικόμ σπηοεριόμ δικαιξδξρίαπ ςηπ, για ςα έςη 2022-2023 
(ΑΔΑΛ:21REQ009734562, ΑΔΑ: 64ΗΦΞΠ1Σ-ΜΠΑ) ρσμξλικξϋ πξρξϋ πεμήμςα ένι υιλιάδχμ διακξρίχμ 
εσοό (56.200,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. ή ραοάμςα πέμςε υιλιάδχμ ςοιακξρίχμ είκξρι δϋξ 
εσοό και πεμήμςα ξυςό λεπςόμ (45.322,58€) υχοίπ Τ.Ο.Α. τξοέαπ-ειδικϊπ Τξοέαπ 1907-
999/01,03,02 ΑΚΔ: 2420302001 (εογαρίεπ επιρκεσήπ) και 2410204001 (αμςαλλακςικά), η ξπξία 
αμαλσςικϊςεοα έυει χπ ενήπ: 

 

ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΟΑ ΓΙΑ ΣΟ 
2022 με ΦΠΑ (ΣΔΛΙΚΗ 
ΠΔΡΙΟΓΟ) 

Α.Λ.Δ 
1907-

9990300000  
1907-

9990100000  
1907-

9990200000  
ΤΝΟΛΑ 

ΣΕΣΡΑΣΡΟΥΑ ΟΥΗΜΑΣΑ 2420302001 6.300,00 2.700,00 400,00 9.400,00 

ΣΕΣΡΑΣΡΟΥΑ ΟΥΗΜΑΣΑ 2410204001 12.600,00 6.000,00 800,00 19.400,00 

ΤΝΟΛΑ με ΦΠΑ 
    

28.800,00 
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ΠΟΑ ΓΙΑ ΣΟ 2023 με 
ΦΠΑ (ΑΡΥΙΚΗ 
ΠΔΡΙΟΓΟ) 

Α.Λ.Δ 
1907-

9990300000  
1907-

9990100000  
1907-

9990200000  
ΤΝΟΛΑ 

ΣΕΣΡΑΣΡΟΥΑ ΟΥΗΜΑΣΑ 2420302001 6.600,00 2.100,00 300,00 9.000,00 

ΣΕΣΡΑΣΡΟΥΑ ΟΥΗΜΑΣΑ 2410204001 13.600,00 4.200,00 600,00 18.400,00 

ΤΝΟΛΑ με ΦΠΑ 
    

27.400,00 

   
 

  

      
 

ΠΟΑ ΓΙΑ ΣΟ 2022-2023 
με ΦΠΑ 

Α.Λ.Δ 
1907-

9990300000  
1907-

9990100000  
1907-

9990200000  
ΤΝΟΛΑ 

 

ΣΕΣΡΑΣΡΟΥΑ ΟΥΗΜΑΣΑ 2420302001 12.900,00 4.800,00 700,00 18.400,00 
 

ΣΕΣΡΑΣΡΟΥΑ ΟΥΗΜΑΣΑ 2410204001 26.200,00 10.200,00 1.400,00 37.800,00 
 

ΤΝΟΛΑ με ΦΠΑ 
    

56.200,00 
 

ΤΝΟΛΑ σωπίρ ΦΠΑ 

   
45322,58 

 
 

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 (CPV 34300000-0) και ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ (CPV 50112000-

3) ςχμ ξυημάςχμ (ςεςοάςοξυχμ) για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ για ςημ πεοίξδξ 2022-2023, εκςϊπ δαρικόμ σπηοεριόμ δικαιξδξρίαπ ςηπ. 

Η εκτιμώμενη σςνολική αξία τηρ σύμβασηρ ανέπσεται στιρ πεμήμςα ένι υιλιάδεπ διακϊρια εσοό (56.200,00€) 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. ή ραοάμςα πέμςε υιλιάδεπ ςοιακϊρια είκξρι δϋξ εσοό και πεμήμςα ξυςό 

λεπςά (45.322,58€) υχοίπ Τ.Ο.Α.  

Διδικϊςεοα, α)για ςξ έςξπ 2022: είκξρι ξκςό υιλιάδεπ ξκςακϊρια εσοό (28.800,00€) 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. ή είκξρι ςοείπ υιλιάδεπ διακϊρια είκξρι πέμςε εσοό και ξγδϊμςα έμα 

λεπςά (23.225,81€) υχοίπ Τ.Ο.Α. και β) για ςξ έςξπ 2023: είκξρι επςά υιλιάδεπ ςεςοακϊρια εσοό 

(27.400,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. ή  είκξρι δϋξ υιλιάδεπ εμεμήμςα ένι εσοό και εβδξμήμςα 

επςά λεπςά (22.096,77€) υχοίπ Τ.Ο.Α.  

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

 
Ρςξμ παοακάςχ πίμακα 1 αματέοξμςαι ξι ρσμξλικά εμμιά (9) ξμάδεπ για ςεςοάςοξυα ξυήμαςα ςξσ 
ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ κάθε μια απϊ ςιπ ξπξίεπ πεοιλαμβάμξμςαι  δσξ γοαμμέπ (α. αμςαλλακςικά 
και β. εογαρίεπ), ρςημ ποξρτξοά για κάθε μια απϊ ασςέπ θα ποξβλέπεςαι σπξυοεχςικά έκπςχρη επί 
ςηπ ανίαπ ςχμ ςιμόμ ςχμ αμςαλλακςικόμ ίρη ή μεγαλϋςεοη απϊ ςημ έκπςχρη επί ςηπ ςιμήπ ςχμ εογαριόμ 
(πίμακαπ  ρσμήθειπ εογαρίεπ) 
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ΟΘΜΑΙΑΡ 1 ΛΖΛΑΑ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 

 
Ο

μ
ά

δ
ε
ρ
 

Πεπιγπαθή Πποϋπολογιζθείζα ηιμή άνες Φ.Π.Α. 

 

1 

Π.Δ. Γπάμαρ/ΓΡΑΜΑ ΣΔΣΡΑΣΡΟΥΑ 1774,19 
 

Α. Μέπη και εξαπτήματα για αςτοκίνητα οσήματα 
και για τοςρ κινητήπερ τοςρ 

1290,32 
 

Β. Τπηπεσίερ επισκεςήρ και σςντήπησηρ 
αςτοκινήτων 

483,87 
 

2 

Π.Δ. Έβπος/ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΣΔΣΡΑΣΡΟΥΑ 1209,68 
 

Α. Μέπη και εξαπτήματα για αςτοκίνητα οσήματα 
και για τοςρ κινητήπερ τοςρ 

806,45 
 

Β. Τπηπεσίερ επισκεςήρ και σςντήπησηρ 
αςτοκινήτων 

403,23 
 

3 

Π.Δ. Ημαθίαρ/ΒΔΡΟΙΑ ΣΔΣΡΑΣΡΟΥΑ 967,74 
 

Α. Μέπη και εξαπτήματα για αςτοκίνητα οσήματα 
και για τοςρ κινητήπερ τοςρ 

645,16 
 

Β. Τπηπεσίερ επισκεςήρ και σςντήπησηρ 
αςτοκινήτων 

322,58 
 

4 

Π.Δ. Θεζζαλονίκηρ/ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΣΡΑΣΡΟΥΑ 31290,32 
 

Α. Μέπη και εξαπτήματα για αςτοκίνητα οσήματα 
και για τοςρ κινητήπερ τοςρ 

20967,74 
 

Β. Τπηπεσίερ επισκεςήρ και σςντήπησηρ 
αςτοκινήτων 

10322,58 
 

5 

Π.Δ. Καβάλαρ/ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΣΡΑΣΡΟΥΑ 2016,13 
 

Α. Μέπη και εξαπτήματα για αςτοκίνητα οσήματα 
και για τοςρ κινητήπερ τοςρ 

1451,61 
 

Β. Τπηπεσίερ επισκεςήρ και σςντήπησηρ 
αςτοκινήτων 

564,52 
 

6 

Π.Δ. Ξάνθηρ/ΞΑΝΘΗ ΣΔΣΡΑΣΡΟΥΑ 967,74 
 

Α. Μέπη και εξαπτήματα για αςτοκίνητα οσήματα 
και για τοςρ κινητήπερ τοςρ 

645,16 
 

Β. Τπηπεσίερ επισκεςήρ και σςντήπησηρ 
αςτοκινήτων 

322,58 
 

7 

Π.Δ. Πέλλαρ/ΔΓΔΑ ΣΔΣΡΑΣΡΟΥΑ 967,74 
 

Α. Μέπη και εξαπτήματα για αςτοκίνητα οσήματα 
και για τοςρ κινητήπερ τοςρ 

645,16 
 

Β. Τπηπεσίερ επισκεςήρ και σςντήπησηρ 
αςτοκινήτων 

322,58 
 

8 

Π.Δ. Ροδόπηρ/ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΔΣΡΑΣΡΟΥΑ 5161,29 
 

Α. Μέπη και εξαπτήματα για αςτοκίνητα οσήματα 
και για τοςρ κινητήπερ τοςρ 

3387,10 
 

Β. Τπηπεσίερ επισκεςήρ και σςντήπησηρ 
αςτοκινήτων 

1774,19 
 

9 

Π.Δ. εππών/ΔΡΡΔ ΣΔΣΡΑΣΡΟΥΑ 967,74 
 

Α. Μέπη και εξαπτήματα για αςτοκίνητα οσήματα 
και για τοςρ κινητήπερ τοςρ 

645,16 
 

Β. Τπηπεσίερ επισκεςήρ και σςντήπησηρ 
αςτοκινήτων 

322,58 
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α. 45322,58 

 
 

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

ϊλεπ ςιπ Οϊλειπ αμά Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα/επ, για μία καςηγξοία ξυημάςχμ (ςεςοάςοξυα ξυήμαςα) ςξσ 

ΟΑΠΑΠΖΛΑΞΡ V ςηπ αο. 10/2021 Διακήοσνηπ, χρςϊρξ η ποξρτξοά ςξσπ θα ατξοά σπξυοεχςικά 

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

ρϋμξλξ ςχμ τξοέχμ (1907-9990300000, 1907-9990100000, 1907-9990200000) ρε κάθε Οϊλη 

Οεοιτεοειακήπ εμϊςηςαπ, αλλιόπ θα απξοοίπςεςαι. 

 

Ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα ενεςάρξσμ ςα ξυήμαςα ςηπ Α.Δ.Λ.Η και 

μα ρυημαςίρξσμ πλήοη εικϊμα για ασςά και για ςιπ αμάγκεπ ςηπ  κάθε σπηοερίαπ. Ξι εμδιατεοϊμεμξι 

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

ςσυϊμ ρσλλένξσμ καςά ςημ ασςξφία πξσ θα ποαγμαςξπξιήρξσμ. Ρε κάθε πεοίπςχρη η σπξβξλή 

ποξρτξοάπ ιρξδσμαμεί με αμεπιτϋλακςη απξδξυή πεοί γμόρηπ ςηπ καςάρςαρηπ ςχμ ξυημάςχμ για ςα 

ξπξία σπξβάλλεςαι ποξρτξοά. 

Αμάδξυξπ αμαδεικμϋεςαι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ θα ποξρτέοει ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ 

ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει ςηπ ςιμήπ (υαμηλϊςεοη ποξρτξοά – μεγαλϋςεοη μέρη έκπςχρη επί 

ςηπ ςιμήπ εογαριόμ (πίμακαπ ρσμήθειπ εογαρίεπ) και ςηπ ςιμήπ αμςαλλακςικόμ, ϊπχπ καθξοίζξμςαι ρςξ 

Οαοάοςημα Θ ςηπ παοξϋραπ). 

 
Οοξρτεοϊμεμη πξρξρςιαία (ρε ακέοαιεπ μξμάδεπ και μέυοι δϋξ δεκαδικά φητία) έκπςχρη επί ςξιπ 
εκαςϊ % επί ςηπ ςιμήπ υοέχρηπ αμά όοα εογαρίαπ (40€ υχοίπ ΤΟΑ) για ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ 
επιρκεσήπ και ρσμςήοηρηπ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ΛΖΛΑΞΡ ϊπχπ ασςέπ πεοιγοάτξμςαι ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ I 
ςηπ αο.10/2021 Διακήοσνηπ, αλλά και για ϊπξιεπ εογαρίεπ δεμ πεοιγοάτξμςαι και δεμ είμαι δσμαςϊ μα 
ποξβλετθξϋμ αλλά ίρχπ απαιςηθεί η εκςέλερή ςξσπ καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ.  
 
Οοξρτεοϊμεμη πξρξρςιαία (ρε ακέοαιεπ μξμάδεπ και μέυοι δϋξ δεκαδικά φητία) έκπςχρη επί ςξιπ 
εκαςϊ %  επί ςχμ ςιμόμ ςχμ γμήριχμ αμςαλλακςικόμ, ϊπχπ ασςά πεοιλαμβάμξμςαι ρςξσπ εκάρςξςε 
ιρυϋξμςεπ επίρημξσπ ςιμξκαςαλϊγξσπ ςχμ εςαιοειόμ καςαρκεσήπ, ειραγχγήπ ή επίρημχμ αμςιποξρόπχμ 
ςχμ ξυημάςχμ, ςα ξπξία καςά καμϊμα υοηριμξπξιξϋμ ξι αμάδξυξι για ςιπ εογαρίεπ επιρκεσήπ και 
ρσμςήοηρηπ ςξσ μήμαςξπ ρςξ ξπξίξ ρσμμεςέυξσμ (και για ϊλα ςα ξυήμαςα ςξσ κάθε μήμαςξπ) με ςημ 
επιτϋλανη ϊρχμ ξοίζξμςαι ρςξ Οαοάοςημα Θ ςηπ αο.10/2021 Διακήοσνηπ . 

Απαοαίςηςη ποξωπϊθερη για ςημ απξδξυή ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ ρσμμεςέυξμςα είμαι η ποξρτεοϊμεμη 

έκπςχρη επί ςηπ ανίαπ ςχμ ςιμόμ ςχμ αμςαλλακςικόμ μα είμαι ίρη ή μεγαλϋςεοη απϊ ςημ  

ποξρτεοϊμεμη έκπςχρη επί ςηπ ςιμήπ ςχμ εογαριόμ (πίμακαπ ρσμήθειπ εογαρίεπ). Ρε αμςίθεςη 

πεοίπςχρη η ποξρτξοά θα απξοοίπςεςαι. 

Δάμ ξι ποξρτξοέπ ταίμξμςαι αρσμήθιρςα υαμηλέπ ρε ρυέρη με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ  ιρυϋξσμ  ςα 

αματεοϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 3.1.2 ςηπ παοξϋραπ. 

 
Ζ παοάδξρη ςχμ αμςαλλακςικόμ και η παοξυή ςχμ εογαριόμ θα γίμεςαι ρςα καςά ςϊπξσπ ρσμεογεία 
ςχμ Οϊλεχμ ϊπξσ εδοεϋξσμ ξι Σπηοερίεπ. 

 
Ζ αο. 10/2021 Διακήοσνη ατξοά ρςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ/αμαλχρίμχμ και ρςημ παοξυή 
σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ/επιρκεσήπ πξσ πεοιγοάτξμςαι ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ  ρϋμτχμα με ςιπ ξοιζϊμεμεπ ρε 
ασςϊ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και για ϊρεπ άλλεπ εογαρίεπ ςσυϊμ απαιςηθξϋμ  για ςξ ρϋμξλξ ςχμ 
ξυημάςχμ ςξσ ΟΑΠΑΠΖΛΑΞΡ V καθόπ και για ςα ξυήμαςα πξσ θα απξκςηθξϋμ ή θα διαςεθξϋμ με 
ξπξιξμδήπξςε ςοϊπξ (αγξοά, ΑΑΔΔ κ.λπ.) ρςιπ Σπηοερίεπ ςηπ Α.Δ.Λ.Η ςξ υοξμικϊ διάρςημα ςηπ 
ρϋμβαρηπ.  
 

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

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

www.m-t.gov.gr.  

 

http://www.m-t.gov.gr/
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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:2313 309437,  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: 
 

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

ηλεκςοξμικϊπ διαγχμιρμϊπ με δϋξ Ρσρςημικξϋπ Αϋνξμςεπ Αοιθμξϋπ: 146377 (για ςιπ σπϊλξιπεπ ξκςό 

πϊλειπ πλημ ςηπ Ηερραλξμίκηπ) πξσ θα πεοιλαμβάμει ςα επςά ςμήμαςα πξσ αματέοθηκαμ παοαπάμχ 

πλημ ςηπ Ηερραλξμίκηπ & 146378 (μϊμξ για ςημ πϊλη ςηπ Ηερραλξμίκηπ) πξσ θα πεοιλαμβάμει ςξ 

έμα ςμήμα ςηπ Ηερραλξμίκηπ πξσ αματέοθηκε 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 

 

Α) 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. 
 

                         Β) ευμική και Δπαγγελμαςική Θκαμϊςηςα 

 

Όρξμ ατξοά ρςημ ςευμική και επαγγελμαςική ικαμόςηςα για ςημ παοξύρα διαδικαρία ρύμαφηπ 

ρύμβαρηπ και μόμξ για ςξ ΣΜΗΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ποέπει: 

 

 

mailto:@%20damt.gov.gr
mailto:@%20damt.gov.gr
mailto:@%20damt.gov.gr
mailto:ckotsapouiki@damt.gov.gr
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1. α) μα διαθέςξσμ ςξ απαιςξϋμεμξ ςευμικϊ ποξρχπικϊ, πξσ μα απξςελείςαι κας’ ελάυιρςξμ απϊ: 

δϋξ (02) Ληυαμικξϋπ Ξυημάςχμ, απϊτξιςξσπ ρυξλήπ μηυαμικόμ ασςξκιμήςχμ, καςϊυξσπ άδειαπ 

αρκήρεχπ επαγγέλμαςξπ, με επαγγελμαςική εμπειοία ρε αδειξδξςημέμξ ρσμεογείξ ξυημάςχμ, 

ςξσλάυιρςξμ ξκςό (8) έςη ξ έμαπ και  πέμςε (5) έςη ξ άλλξπ, 

β) μα διαθέςξσμ επαοκή υόοξ  (ρςεγαρμέμη επιτάμεια και ελεϋθεοξ τσλαρρϊμεμξ υόοξ)  και ςξμ ενήπ 

ενξπλιρμϊ:  κας’ ελάυιρςξμ ςέρρεοιπ οάμπεπ εογαρίαπ ποξκειμέμξσ μα διαρταλίζεςαι ϊςι ξι δσξ θα είμαι 

αμά πάρα ρςιγμή διαθέριμεπ καςά ποξςεοαιϊςηςα για ςημ εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, μηυάμημα 

γοαμμήπ ΙΔΞ (τοεμξμέςοηρη, αμξοςιρεοξμέςοηρη), μηυάμημα εσθσγοάμμιρηπ-ζσγξρςάθμιρηπ, 

ηλεκςοξμικϊ διαγμόρςη. 

 
 

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 27η Δεκεμβοίξσ 
2021, ημέοα Δεσςέοα και όοα 13:00 μ.μ. μέυοι ςημ 13η Θαμξσαοίξσ 2022, ημέοα Οέμπςη 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 ςχμ ποξρτξοώμ  και η διεναγχγή ςξσ διαγχμιρμξύ θα γίμει ηλεκςοξμικά, ςημ 19η 

Ιαμξσαοίξσ 2022, ημέοα Σεςάοςη, 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. 10/2021 διακήοσνηπ, εταομξζϊμεμχμ ςχμ κείμεμχμ διαςάνεχμ 

για ςημ αμάθερη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και διαδικαριόμ. 

 

Ιαςά ςα λξιπά, ξ διαγχμιρμϊπ θα γίμει ρϋμτχμα με:  

 ημ Οοξκήοσνη ςηπ Ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή έυει δημξριεσςεί ρςo ΙΖΛΔΖΡ 

 ξ Δμιαίξ Δσοχπαψκϊ Έμςσπξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ παοάοςημα VΘΘ ςηπ 

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

διαγχμιρμξϋ   

 ημ παοξϋρα διακήοσνη (αο. 10/2021) και ςα παοαοςήμαςά ςηπ (Θ:Αμαλσςική πεοιγοατή 

τσρικξϋ και ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ - ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ, ΘΘΘ: 

Σπϊδειγμα εγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ Ρσμμεςξυήπ, IV:Σπϊδειγμα Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ Ιαλήπ 

Δκςέλερηπ,V: Οίμακαπ Ξυημάςχμ, VΘ: Σπϊδειγμα Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ) 

 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 IΘ ςηπ παοξϋραπ 

    ημ εμημέοχρη για ςημ επενεογαρία ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ 
Οαοάοςημα VIΘI 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. 
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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). 

 

Β) ημ έγκοιρη ςχμ εγγοάτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ ςξσ θέμαςξπ: δηλαδή ςξσ ςεϋυξσπ διακήοσνηπ 10/2021 

και ςχμ ρσμημμέμχμ ρε ασςϊ παοαοςημάςχμ (I-VIII) ϊπχπ ασςά αματέοξμςαι ρςξ εδάτιξ vi ςηπ 

παοξϋραπ απϊταρηπ και απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ. 

 

Ρσμημμέμα: 

Αμαλσςικϊ εϋυξπ Διακήοσνηπ 10/2021 με ςα παοαοςήμαςα I-VIII 

 

 

 

 Ξ ΡΣΜΞΜΘΡΖΡ Α.Δ.Λ.-Η. 
 

 
 
 

ΔΠ. ΘΩΑΜΜΖΡ Ι. ΡΑΒΒΑΡ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑΚΑΣΑΧΩΡΗΣΕΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ                                  Α/Α ΕΗΔΗ: 146377 & 146378 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ 
ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ 
 

ΔΣΥΞΡ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ αο. 10/2021 

ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΞΡ ΑΜΞΘΙΞΡ ΛΔΘΞΔΞΘΙΞΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΡ, ΙΑΩ ΩΜ ΞΠΘΩΜ, ΓΘΑ ΖΜ ΟΠΞΛΖΗΔΘΑ 
ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΩΜ - ΡΣΜΖΠΖΡΖΡ ΙΑΘ ΔΟΘΡΙΔΣΖΡ ΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ (ΔΠΑΠΞΥΩΜ) ΓΘΑ ΘΡ ΑΜΑΓΙΔΡ ΩΜ 
ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ ΖΡ Α.Δ.Λ.-Η.,ΔΙΞΡ ΔΑΡΘΙΩΜ ΣΟΖΠΔΡΘΩΜ ΔΘΙΑΘΞΔΞΡΘΑΡ ΖΡ, ΟΔΠΘΞΔΞΣ 2022-2023 
(ΤΞΠΔΑΡ- ΔΘΔΘΙΞΡ ΤΞΠΔΑΡ 1907-999/01,02,03, ΑΚΔ: 2420302001, 2410204001) 

 

Οοξωπξλξγιρμϊπ 

Δκςιμόμεμη ρσμξλική ανία πεμήμςα ένι υιλιάδεπ 

διακϊρια εσοό (56.200,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 

Τ.Ο.Α. ή ραοάμςα πέμςε υιλιάδεπ ςοιακϊρια είκξρι 

δϋξ εσοό και πεμήμςα ξυςό λεπςά (45.322,58€) 

υχοίπ Τ.Ο.Α. 

Διδικϊςεοα, α)για ςξ έςξπ 2022: είκξρι ξκςό υιλιάδεπ 
ξκςακϊρια εσοό (28.800,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 
Τ.Ο.Α. ή είκξρι ςοείπ υιλιάδεπ διακϊρια είκξρι πέμςε 
εσοό και ξγδϊμςα έμα λεπςά (23.225,81€) υχοίπ 
Τ.Ο.Α. και β) για ςξ έςξπ 2023: είκξρι επςά υιλιάδεπ 
ςεςοακϊρια εσοό (27.400,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 
Τ.Ο.Α. ή  είκξρι δϋξ υιλιάδεπ εμεμήμςα ένι εσοό και 
εβδξμήμςα επςά λεπςά (22.096,77€) υχοίπ Τ.Ο.Α. με 
δικαίχμα ςοίμημηπ παοάςαρηπ 

 

Αμαθέςξσρα Αουή: Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ  

Ζμεοξμημία αμάοςηρηπ ςηπ ποξκήοσνηπ και ςηπ 
διακήοσνηπ ρςη διαδικςσακή πϋλη ςξσ ΙΖΛΔΖΡ 

27 Δεκεμβρίου 2021, ημζρα Δευτζρα 
 

Διαδικςσακή Οϋλη Διεμέογειαπ Ζλεκςοξμικξϋ 
Διαγχμιρμξϋ: 

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

Ζμεοξμημία αμάοςηρηπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ ρςη 
δικςσακή πϋλη ςξσ ΔΡΖΔΖΡ: 27 Δεκεμβρίου 2021, ημζρα Δευτζρα 

 

Ζμεοξμημία και όοα Έμαονηπ Σπξβξλήπ 
Οοξρτξοόμ:  27 Δεκεμβρίου 2021, ημζρα Δευτζρα, ϊρα 13:00 μ.μ. 

 

Ιαςαληκςική Ζμεοξμημία και όοα Σπξβξλήπ 
Οοξρτξοόμ: 

13 Θαμξσαοίξσ 2022, ημέοα Οέμπςη, όοα 15:00 μ.μ. 
 

Ζμεοξμημία και όοα Απξρτοάγιρηπ Οοξρτξοόμ: 19 Ιανουαρίου 2022, ημζρα Σετάρτη, ϊρα 10:00 π.μ. 
 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1. 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 αμξικςή διαδικαρία ςξσ άοθοξσ 27 ςξσ Μ. 4412/16. 

 
Υοημαςξδϊςηρη ςηπ ρϋμβαρηπ 

Ζ δαπάμη βαοϋμει ςιπ πιρςόρειπ ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςηπ Α.Δ.Λ. – Η. εςόμ 2022 και 
2023, ρϋμτχμα με ςημ απϊταρη  έγκοιρηπ αμάληφηπ πξλσεςξϋπ σπξυοέχρηπ για ςημ ποξμήθεια 
αμςαλλακςικόμ – ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ (ςεςοάςοξυχμ) πεοιϊδξσ 2022-2023, 
εκςϊπ δαρικόμ σπηοεριόμ δικαιξδξρίαπ ςηπ, (ΑΔΑΛ:21REQ009734562, ΑΔΑ: 64ΗΦΞΠ1Σ-ΜΠΑ) 
ρσμξλικξϋ πξρξϋ πεμήμςα ένι υιλιάδχμ διακξρίχμ εσοό (56.200,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 
Τ.Ο.Α. ή ραοάμςα πέμςε υιλιάδχμ ςοιακξρίχμ είκξρι δϋξ εσοό και πεμήμςα ξυςό λεπςόμ 
(45.322,58€) υχοίπ Τ.Ο.Α. τξοέαπ-ειδικϊπ Τξοέαπ 1907-999/01,03,02 ΑΚΔ: 2420302001 
(εογαρίεπ επιρκεσήπ) και 2410204001 (αμςαλλακςικά), η ξπξία αμαλσςικϊςεοα έυει χπ ενήπ: 

mailto:helavra@damt.gov.gr,do@damt.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΟΑ ΓΙΑ ΣΟ 2022 
με ΦΠΑ (ΣΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ) 

Α.Λ.Ε 
1907-

9990300000  
1907-

9990100000  
1907-

9990200000  
ΤΝΟΛΑ 

ΤΕΤΑΤΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2420302001 6.300,00 2.700,00 400,00 9.400,00 

ΤΕΤΑΤΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2410204001 12.600,00 6.000,00 800,00 19.400,00 

ΣΥΝΟΛΑ με ΦΡΑ 
    

28.800,00 

      

      

ΠΟΑ ΓΙΑ ΣΟ 2023 με ΦΠΑ 
(ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ) 

Α.Λ.Ε 
1907-

9990300000  
1907-

9990100000  
1907-

9990200000  
ΤΝΟΛΑ 

ΤΕΤΑΤΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2420302001 6.600,00 2.100,00 300,00 9.000,00 

ΤΕΤΑΤΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2410204001 13.600,00 4.200,00 600,00 18.400,00 

ΣΥΝΟΛΑ με ΦΡΑ 
    

27.400,00 

   
 

  

      
 

ΠΟΑ ΓΙΑ ΣΟ 2022-2023 με 
ΦΠΑ 

Α.Λ.Ε 
1907-

9990300000  
1907-

9990100000  
1907-

9990200000  
ΤΝΟΛΑ 

 

ΤΕΤΑΤΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2420302001 12.900,00 4.800,00 700,00 18.400,00 
 

ΤΕΤΑΤΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2410204001 26.200,00 10.200,00 1.400,00 37.800,00 
 

ΣΥΝΟΛΑ με ΦΡΑ 
    

56.200,00 
 

ΤΝΟΛΑ χωρίσ ΦΠΑ 

   
45322,58 

 
 

 

1.3 Ρσμξπςική Οεοιγοατή τσρικξϋ και ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ 

 

Ζ ρϋμβαρη ατξοά ρςημ επιλξγή αμαδϊυχμ για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ (CPV 

34300000-0) και ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ (CPV 50112000-3) ςχμ 

ξυημάςχμ (ςεςοάςοξυχμ) για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ για ςημ πεοίξδξ 2022-2023, εκςϊπ δαρικόμ σπηοεριόμ δικαιξδξρίαπ 

ςηπ, τξοέαπ-ειδικϊπ Τξοέαπ 1907-999/01,02, 03,ΑΚΔ  2410301001,2410302001.  

Ζ διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ θα είμαι δόδεκα μήμεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ με δικαίχμα 
ςοίμημηπ παοάςαρηπ. 
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Δκςιμόμεμη ρσμξλική ανία πεμήμςα ένι υιλιάδεπ διακϊρια εσοό (56.200,00€) 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. ή ραοάμςα πέμςε υιλιάδεπ ςοιακϊρια είκξρι δϋξ εσοό και 

πεμήμςα ξυςό λεπςά (45.322,58€) υχοίπ Τ.Ο.Α. 

Διδικϊςεοα, α)για ςξ έςξπ 2022: είκξρι ξκςό υιλιάδεπ ξκςακϊρια εσοό (28.800,00€) 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. ή είκξρι ςοείπ υιλιάδεπ διακϊρια είκξρι πέμςε εσοό και 

ξγδϊμςα έμα λεπςά (23.225,81€) υχοίπ Τ.Ο.Α. και β) για ςξ έςξπ 2023: είκξρι επςά υιλιάδεπ 

ςεςοακϊρια εσοό (27.400,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. ή  είκξρι δϋξ υιλιάδεπ 

εμεμήμςα ένι εσοό και εβδξμήμςα επςά λεπςά (22.096,77€) υχοίπ Τ.Ο.Α. με δικαίχμα 

ςοίμημηπ παοάςαρηπ. 

Οοξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι για έμα ή πεοιρρϊςεοα ςμήμαςα/ξμάδεπ (ρσμξλικά 9) ϊπχπ 

ασςά απξςσπόμξμςαι ρςξμ Οίμακα 5. 

Ιάθε ποξρτξοά θα πεοιλαμβάμει σπξυοεχςικά αμςαλλακςικά και εογαρίεπ.  

Αμάδξυξπ αμαδεικμϋεςαι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ θα ποξρτέοει ςημ πλέξμ 

ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει ςηπ ςιμήπ (υαμηλϊςεοη ποξρτξοά 

– μεγαλϋςεοη μέρη έκπςχρη επί ςηπ ςιμήπ εογαριόμ (πίμακαπ ρσμήθειπ εογαρίεπ) και 

ςηπ ςιμήπ αμςαλλακςικόμ, ϊπχπ καθξοίζξμςαι ρςξ Οαοάοςημα Θ ςηπ παοξϋραπ). 

Απαοαίςηςη ποξωπϊθερη για ςημ απξδξυή ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ ρσμμεςέυξμςα είμαι η 

ποξρτεοϊμεμη έκπςχρη επί ςηπ ανίαπ ςχμ ςιμόμ ςχμ αμςαλλακςικόμ μα είμαι ίρη ή 

μεγαλϋςεοη απϊ ςημ  ποξρτεοϊμεμη έκπςχρη επί ςηπ ςιμήπ ςχμ εογαριόμ (πίμακαπ 

ρσμήθειπ εογαρίεπ). Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη η ποξρτξοά θα απξοοίπςεςαι. 

Δάμ ξι ποξρτξοέπ ταίμξμςαι αρσμήθιρςα υαμηλέπ ρε ρυέρη με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ 
ιρυϋξσμ  ςα αματεοϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 3.1.2 ςηπ παοξϋραπ. 

Ζ παοάδξρη ςχμ αμςαλλακςικόμ και η παοξυή ςχμ εογαριόμ θα γίμεςαι ρςα καςά 
ςϊπξσπ ρσμεογεία ςχμ Οϊλεχμ ϊπξσ εδοεϋξσμ ξι Σπηοερίεπ. 

Ζ παοξϋρα διακήοσνη ατξοά ρςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ/αμαλχρίμχμ και ρςημ 
παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ/επιρκεσήπ πξσ πεοιγοάτξμςαι ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ  ρϋμτχμα 
με ςιπ ξοιζϊμεμεπ ρε ασςϊ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και για ϊρεπ άλλεπ εογαρίεπ ςσυϊμ 
απαιςηθξϋμ  για ςξ ρϋμξλξ ςχμ ξυημάςχμ ςξσ ΟΑΠΑΠΖΛΑΞΡ V καθόπ και για ςα ξυήμαςα 
πξσ θα απξκςηθξϋμ ή θα διαςεθξϋμ με ξπξιξμδήπξςε ςοϊπξ (αγξοά, ΑΑΔΔ κ.λπ.) ρςιπ 
Σπηοερίεπ ςηπ Α.Δ.Λ.Η ςξ υοξμικϊ διάρςημα ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Κϊγχ ςηπ τϋρηπ και ςξσ εϋοξσπ ςχμ εογαριόμ (ατξϋ ξι πεοιρρϊςεοεπ εογαρίεπ 
ποξκϋπςξσμ καςά ςη λειςξσογία και υοήρη ςχμ ξυημάςχμ καθ’ ϊλη ςημ διάοκεια ςηπ 
ρϋμβαρηπ και είμαι επί ςξ πλείρςξμ έκςακςεπ βλάβεπ και διατξοεςικέπ για κάθε ϊυημα) 
καθόπ και ςξσ πλήθξσπ και ςξσ μεγέθξσπ ςξσ ρςϊλξσ ςχμ ςεςοάςοξυχμ ξυημάςχμ ςηπ 
ΑΔΛΗ, δε δϋμαςαι μα καθξοιρςξϋμ πξρϊςηςεπ βλαβόμ και αμςιρςξίυχπ επιρκεσόμ ή και 
σλικόμ-αμςαλλακςικόμ και χπ εκ ςξϋςξσ καθίρςαςαι αδϋμαςη η ακοιβήπ ποξρμέςοηρη ςχμ 
εογαριόμ. 

Δπιπλέξμ ξι εογαρίεπ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ πξσ αματέοξμςαι ρςξ Οαοάοςημα Θ ςηπ 
παοξϋραπ δεμ απξκλείξσμ άλλεπ δεσςεοεϋξσρεπ εογαρίεπ επιρκεσήπ και ρσμςήοηρηπ, ξι 
ξπξίεπ ςσυϊμ θα ποξκϋφξσμ και δεμ μπξοξϋμ μα ποξβλετθξϋμ. Για ςξμ ίδιξ λϊγξ κας’ 
αμαλξγία και επειδή είμαι αδϋμαςη η ποξρμέςοηρη ςηπ ακοιβξϋπ πξρϊςηςαπ ςχμ διατϊοχμ 
αμςαλλακςικόμ πξσ θα απαιςηθξϋμ ρε κάθε ϊυημα νευχοιρςά και καςά πεοίπςχρη, ξ 
εμδεικςικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ ςηπ παοξϋραπ δεμ πεοιλαμβάμει επιμέοξσπ πξρϊςηςεπ με ςιμέπ 
μξμάδξπ, αλλά μϊμξ ςημ κας’ εκςίμηρη δαπάμη (ρε εογαρίεπ και αμςαλλακςικά) ςξσ 
ρσμϊλξσ κάθε καςηγξοίαπ ξυημάςχμ αμά Οϊλη, αμά έςξπ και ςξ γεμικϊ ρϋμξλξ. 

Ζ εκςίμηρη ςηπ δαπάμηπ για κάθε ξμάδα αμςαλλακςικόμ-εογαριόμ ποξέκσφε μεςά απϊ 
ρυεςική έοεσμα αγξοάπ και με βάρη ςημ εμπειοία ποξηγξϋμεμχμ εςόμ απϊ 
καςαγεγοαμμέμεπ δαπάμεπ πξσ ατξοξϋραμ βλάβεπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ ΑΔΛΗ. α πξρά πξσ 
αματέοξμςαι ρςξμ  ποξωπξλξγιρμϊ είμαι ςα διαθέριμα για κάθε έςξπ 2022 και 2023 απϊ ςημ 
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ΑΔΛΗ για ςξ ρϋμξλξ ςχμ αμςαλλακςικόμ και εογαριόμ επιρκεσήπ και ρσμςήοηρηπ αμά 
καςηγξοία ξυημάςχμ ρσμβαςικξϋ αμςικειμέμξσ έχπ ςημ λήνη ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Ζ ΑΔΛΗ δεμ δερμεϋεςαι ϊρξμ ατξοά ρςημ πξρϊςηςα ςχμ αμςαλλακςικόμ και ςχμ 
εογαριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ πξσ θα ποξκϋφξσμ καςά ςη τάρη σλξπξίηρηπ και 
διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα μημ εναμςλήρει ςξ ρϋμξλξ ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ εάμ κοιθεί 
ρκϊπιμξ. 

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. 

Ζ παοακξλξϋθηρη ςηπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ και η πιρςξπξίηρη ςηπ καλήπ εκςέλερηπ 
ασςήπ και ςχμ εμ γέμει ρσμβαςικόμ σπξυοεόρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίμεςαι με εσθϋμη ςηπ 
αμά Σπηοερία αομϊδιαπ ςοιμελξϋπ Δπιςοξπήπ Οαοαλαβήπ πξσ έυει ρσγκοξςηθεί για ςξ 
ρκξπϊ ασςϊ.  
 
Ζ ρσμξλική ποξωπξλξγιρθείρα δαπάμη πξσ αμςιρςξιυεί ρςα ποξρτεοϊμεμα είδη-σπηοερίεπ 
πξσ θα αμαλάβξσμ ξι αμάδξυξι ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ, αλλά και η καςαμξμή αμά 
Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα / Οϊλη, είδξπ/σπηοερία αμαγοάτεςαι ρςξσπ πίμακεπ πξσ 
ακξλξσθξϋμ:

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οίμακαπ 1  ΔΠΑΠΞΥΑ ΞΥΖΛΑΑ:(ατξοά ςιπ πιρςόρειπ ςξσ 2022) 

 

ΕΤΟΣ 2022 
 

1907-9990300000  1907-9990100000  1907-9990200000  
 

  

Α/Α 
ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ 

ΔΜΞΖΑ ΟΞΚΖ NUTS 

ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ 
ΑΚΔ 

2420302001  

ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΑ 
ΑΚΔ 

2410204001  

ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ 
ΑΚΔ 

2420302001 

ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΑ 
ΑΚΔ 

2410204001  

ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ 
ΑΚΔ 

2420302001 

ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΑ 
ΑΚΔ 

2410204001  

ΡΣΜΞΚΑ 
ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ 

ΑΚΔ 
2420302001 

ΡΣΜΞΚΑ 
ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΑ 
ΑΚΔ 2410204001 

ΓΔΜΘΙΑ 
ΡΣΜΞΚΑ 
ΛΔ ΤΟΑ 

1 Δοάμαπ Δοάμα EL514 300,00 600,00 

    

300,00 600,00 900,00 

2 Έβοξσ Αλεν/πξλη EL511 200,00 400,00 

    

200,00 400,00 600,00 

3 Ζμαθίαπ Βέοξια EL521 200,00 400,00 

    

200,00 400,00 600,00 

4 Ηερραλξμίκηπ Ηερραλξμίκη EL522 5.000,00 10.000,00 1.500,00 3.500,00 

  

6.500,00 13.500,00 20.000,00 

5 Ιαβάλαπ Ιαβάλα EL515 

  

400,00 1.200,00 

  

400,00 1.200,00 1.600,00 

6 Νάμθηπ Νάμθη EL512 200,00 400,00 

    

200,00 400,00 600,00 

7 Οέλλαπ Έδερρα EL524 200,00 400,00 

    

200,00 400,00 600,00 

8 Πξδϊπηπ Ιξμξςημή EL513 

  

800,00 1.300,00 400,00 800,00 1.200,00 2.100,00 3.300,00 

9 Ρεοοόμ Ρέοοεπ EL526 200,00 400,00 

    

200,00 400,00 600,00 

 
ΡΣΜΞΚΞ 

 
 

6.300,00 12.600,00 2.700,00 6.000,00 400,00 800,00 9.400,00 19.400,00 28.800,00 

 

Οίμακαπ 2: ΙΑΖΓΞΠΘΑ ΔΠΑΠΞΥΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ 

(ατξοά ςιπ πιρςόρειπ ςξσ 2023) 

           
ΕΤΟΣ 2023 

 
1907-9990300000  1907-9990100000  1907-9990200000  

   

Α/Α 
ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ 

ΔΜΞΖΑ ΟΞΚΖ NUTS 

ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ 
ΑΚΔ 

2420302001  

ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΑ 
ΑΚΔ 

2410204001  

ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ 
ΑΚΔ 

2420302001  

ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΑ 
ΑΚΔ 

2410204001  

ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ 
ΑΚΔ 

2420302001 

ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΑ 
ΑΚΔ 

2410204001  

ΡΣΜΞΚΑ 
ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ 

ΑΚΔ 
2420302001 

ΡΣΜΞΚΑ 
ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΑ 
ΑΚΔ 2410204001 

ΓΔΜΘΙΑ 
ΡΣΜΞΚΑ 
ΛΔ ΤΟΑ 

1 Δοάμαπ Δοάμα EL514 300,00 1.000,00 

    

300,00 1.000,00 1.300,00 

2 Έβοξσ Αλεν/πξλη EL511 300,00 600,00 

    

300,00 600,00 900,00 

3 Ζμαθίαπ Βέοξια EL521 200,00 400,00 

    

200,00 400,00 600,00 
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4 Ηερραλξμίκηπ Ηερραλξμίκη EL522 5.000,00 10.000,00 1.300,00 2.500,00 

  

6.300,00 12.500,00 18.800,00 

5 Ιαβάλαπ Ιαβάλα EL515 

  

300,00 600,00 

  

300,00 600,00 900,00 

6 Νάμθηπ Νάμθη EL512 200,00 400,00 

    

200,00 400,00 600,00 

7 Οέλλαπ Έδερρα EL524 200,00 400,00 

    

200,00 400,00 600,00 

8 Πξδϊπηπ Ιξμξςημή EL513 200,00 400,00 500,00 1.100,00 300,00 600,00 1.000,00 2.100,00 3.100,00 

9 Ρεοοόμ Ρέοοεπ EL526 200,00 400,00 0,00 0,00 

  

200,00 400,00 600,00 

 
ΡΣΜΞΚΞ 

 
 

6.600,00 13.600,00 2.100,00 4.200,00 300,00 600,00 9.000,00 18.400,00 27.400,00 

 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ 3:ΡΣΜΞΚΞ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 2022-2023 ΔΠΑΠΞΥΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ 

 

Α/Α 
ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ 

ΔΜΞΖΑ ΟΞΚΖ NUTS 1907-9990300000  1907-9990100000  1907-9990200000  
   

Α/Α 
ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ 

ΔΜΞΖΑ ΟΞΚΖ NUTS 

ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ 
ΑΚΔ 

2420302001  

ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΑ 
ΑΚΔ 

2410204001  

ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ 
ΑΚΔ 

2420302001  

ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΑ 
ΑΚΔ 

2410204001  

ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ 
ΑΚΔ 

2420302001 

ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΑ 
ΑΚΔ 

2410204001  

ΡΣΜΞΚΑ 
ΔΟΘΡΙΔΣΔΡ 

ΑΚΔ 
2420302001 

ΡΣΜΞΚΑ 
ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΑ 
ΑΚΔ 2410204001 

ΓΔΜΘΙΑ 
ΡΣΜΞΚΑ 
ΛΔ ΤΟΑ 

1 Δοάμαπ Δοάμα EL514 600,00 1.600,00 0,00 0,00 
  

600,00 1.600,00 2.200,00 

2 Έβοξσ Αλεν/πξλη EL511 500,00 1.000,00 0,00 0,00 
  

500,00 1.000,00 1.500,00 

3 Ζμαθίαπ Βέοξια EL521 400,00 800,00 0,00 0,00 
  

400,00 800,00 1.200,00 

4 Ηερραλξμίκηπ Ηερραλξμίκη EL522 10.000,00 20.000,00 2.800,00 6.000,00 
  

12.800,00 26.000,00 38.800,00 

5 Ιαβάλαπ Ιαβάλα EL515   700,00 1.800,00 
  

700,00 1.800,00 2.500,00 

6 Νάμθηπ Νάμθη EL512 400,00 800,00 0,00 0,00 
  

400,00 800,00 1.200,00 

7 Οέλλαπ Έδερρα EL524 400,00 800,00 0,00 0,00 
  

400,00 800,00 1.200,00 

8 Πξδϊπηπ Ιξμξςημή EL513 200,00 400,00 1.300,00 2.400,00 700,00 1.400,00 2.200,00 4.200,00 6.400,00 

9 Ρεοοόμ Ρέοοεπ EL526 400,00 800,00   
  

400,00 800,00 1.200,00 
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ΡΣΜΞΚΞ 

  
12.900,00 26.200,00 4.800,00 10.200,00 700,00 1.400,00 18.400,00 37.800,00 56.200,00 
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ΟΘΜΑΙΑΡ 4: ΡΣΜΞΚΞ ΑΜΑ ΔΘΔΘΙΞΣΡ ΤΞΠΔΘΡ ΙΑΘ ΑΚΔ 

ΟΞΡΑ ΓΘΑ Ξ 2022-
2023 με ΤΟΑ 

Α.Κ.Δ 
1907-

9990300000     
1907-

9990100000    
1907-

9990200000           
ΡΣΜΞΚΑ 

ΔΠΑΠΞΥΑ ΞΥΖΛΑΑ 
2420302001 
ΔΠΓΑΡΘΔΡ 

12.900,00 4.800,00 700,00 18.400,00 

ΔΠΑΠΞΥΑ ΞΥΖΛΑΑ 
2410204001 

ΑΜΑΚΚΑΙΘΙΑ 
26.200,00 10.200,00 1.400,00 37.800,00 

ΡΣΜΞΚΑ με ΤΟΑ 39100,00 15000,00 2100,00 56.200,00 

ΡΣΜΞΚΑ υχοίπ ΤΟΑ 31.532,26 12.096,77 1.693,55 45.322,58 

 

Ρςξμ παοακάςχ πίμακα 5 αματέοξμςαι ξι ρσμξλικά εμμιά (9) ξμάδεπ για ςεςοάςοξυα ξυήμαςα ςξσ 
ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ κάθε μια απϊ ςιπ ξπξίεπ πεοιλαμβάμει δσξ γοαμμέπ (α. αμςαλλακςικά 
και β. εογαρίεπ), ρςημ ποξρτξοά για κάθε μια απϊ ασςέπ θα ποξβλέπεςαι σπξυοεχςικά έκπςχρη 
επί ςηπ ανίαπ ςχμ ςιμόμ ςχμ αμςαλλακςικόμ ίρη ή μεγαλϋςεοη απϊ ςημ έκπςχρη επί ςηπ ςιμήπ 
ςχμ εογαριόμ (πίμακαπ  ρσμήθειπ εογαρίεπ). Οοξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι για έμα ή πεοιρρϊςεοα 
ςμήμαςα/ξμάδεπ. 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ 5:ΓΠΑΛΛΔΡ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 

Ο
μ

ά
δ

εσ
 

Περιγραφή 
Προχπολογιςθείςα τιμή άνευ 

Φ.Π.Α. 

 

1 

Π.Ε. Δράμασ/ΔΡΑΜΑ ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ 1774,19 
 

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και 
για τουσ κινθτιρεσ τουσ 

1290,32 
 

Β. Υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 483,87 
 

2 

Π.Ε. Ζβρου/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ 1209,68 
 

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και 
για τουσ κινθτιρεσ τουσ 

806,45 
 

Β. Υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 403,23 
 

3 

Π.Ε. Ημαθίασ/ΒΕΡΟΙΑ ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ 967,74 
 

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και 
για τουσ κινθτιρεσ τουσ 

645,16 
 

Β. Υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 322,58 
 

4 

Π.Ε. Θεςςαλονίκησ/ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ 31290,32 
 

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και 
για τουσ κινθτιρεσ τουσ 

20967,74 
 

Β. Υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 10322,58 
 

5 

Π.Ε. Καβάλασ/ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ 2016,13 
 

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και 
για τουσ κινθτιρεσ τουσ 

1451,61 
 

Β. Υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 564,52 
 

6 
Π.Ε. Ξάνθησ/ΞΑΝΘΗ ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ 967,74 

 
Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και 

για τουσ κινθτιρεσ τουσ 
645,16 
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Β. Υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 322,58 
 

7 

Π.Ε. Πζλλασ/ΕΔΕΑ ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ 967,74 
 

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και 
για τουσ κινθτιρεσ τουσ 

645,16 
 

Β. Υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 322,58 
 

8 

Π.Ε. Ροδόπησ/ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ 5161,29 
 

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και 
για τουσ κινθτιρεσ τουσ 

3387,10 
 

Β. Υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 1774,19 
 

9 

Π.Ε. ερρϊν/ΕΡΡΕ ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ 967,74 
 

Α. Μζρθ και εξαρτιματα για αυτοκίνθτα οχιματα και 
για τουσ κινθτιρεσ τουσ 

645,16 
 

Β. Υπθρεςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ αυτοκινιτων 322,58 
 

 
 

   

 
ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 45322,58 

 

 

 

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. 

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», 

7. ςξσ 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» 

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, 
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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. 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,  

14. 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», 

15. ςημ 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 ςξ 
μ.4824/2021 (ΤΔΙ156Α/02.9.2021), και ειδικϊςεοα ςξ άοθοξ ςοίςξ, καθόπ και ςξ ρυεςικϊ με αοιθ. 
ποχς. 2/106893/ΔΟΓΙ/10-11-2021 έγγοατξ ςξσ Σπξσογείξσ Ξικξμξμικόμ με θέμα: «Πσθμίρειπ 
ζηςημάςχμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ σπαγχγή ςχμ δαρικόμ σπηοεριόμ ρςξ Σπξσογείξ 
Οεοιβάλλξμςξπ και Δμέογειαπ» 

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

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

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

Α.Δ.Ο.Ο.» 

19. 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. ΣΑ με αο76928 (ΤΔΙ Β' 3075/13.07.2021) «Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ 

ςξσ Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ)» 

3. 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) 

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

ςιμξλξγίξσ ρςξ πλαίριξ ςχμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ» 

5. 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. 

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.)» 
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8. ΣΑ με αο. 3373/390/20-03-1975 (ΤΔΙ 349/Β/27-03-1975) «πεοί καθξοιρμξϋ διαδικαρίαπ επιρκεσήπ, 

ρσμςηοήρεχπ, αγξοάπ αμςαλλακςικόμ και ποξμήθειαπ κασρίμχμ και λιπαμςικόμ ςχμ ξυημάςχμ ςξσ 

Δημξρίξσ, ςχμ ΞΑ και ςχμ εμ γέμει ΜΟΔΔ κλπ πεοί όμ ςξ άοθοξ 1 ςξσ Μ.Δ. 2396/53» ϊπχπ 

ςοξπξπξιήθηκε με ςημ σπ’ αο. 4993/745/24-04-1975 (ΤΔΙ 489/Β/15-05-1975) ΣΑ, πξσ εκδϊθηκαμ κας’ 

ενξσριξδϊςηρη ςξσ άοθοξσ 11 ςξσ Μ. 2396/53 «πεοί καμξμιρμξϋ υοήρεχπ και κιμήρεχπ ασςξκιμήςχμ 

ξυημάςχμ ςξσ Δημξρίξσ, ςχμ ΞΑ και ςχμ εμ γέμει ΜΟΔΔ». 

9. ημ απξτ. Σπξσογξϋ Δρχςεοικόμ με αοιθμ. 14138/15-05-2017 (ΤΔΙ εϋυξπ Σ.Ξ.Δ.Δ./ 250/26-5-2017 
«Διξοιρμϊπ ςξσ Θχάμμη Ράββα ςξσ Ιχμρςαμςίμξσ, χπ Ρσμςξμιρςή ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 
Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ»). 

10. ημ απξτ. Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. αο. 35748/30-05-2017 (ΤΔΙ 1971 /Β΄/07-06-2017), με θέμα: 
«Αμάθερη άρκηρηπ αομξδιξςήςχμ ρε ξογαμικέπ μξμάδεπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - 
Ηοάκηπ και παοξυή ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατήπ ποάνεχμ και εγγοάτχμ «Λε εμςξλή Ρσμςξμιρςή» 
ρςξσπ ποξψρςαμέμξσπ ςχμ ξογαμικόμ μξμάδχμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ». 

11. 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. 

12. To αοιθ. ποχς. 292926/01-12-2021 (ΑΔΑΛ:21REQ009641798) Δρχςεοικϊ Ρημείχμα- Οοχςξγεμέπ αίςημα 
ςξσ μήμαςξπ Οοξμηθειόμ, Διαυείοιρηπ Σλικξϋ και Ιοαςικόμ Ξυημάςχμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 
Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ. 

13. ημ αοιθμ. 5469/14-12-2021 απϊταρη έγκοιρηπ αμάληφηπ πξλσεςξϋπ σπξυοέχρηπ για ςημ ποξμήθεια 
αμςαλλακςικόμ και ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ (ςεςοάςοξυχμ) 
για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, εκςϊπ δαρικόμ 
σπηοεριόμ δικαιξδξρίαπ ςηπ, για ςα έςη 2022-2023 (ΑΔΑΛ:21REQ009734562, ΑΔΑ: 64ΗΦΞΠ1Σ-ΜΠΑ) 
ρσμξλικξϋ πξρξϋ πεμήμςα ένι υιλιάδχμ διακξρίχμ εσοό (56.200,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. ή 
ραοάμςα πέμςε υιλιάδχμ ςοιακξρίχμ είκξρι δϋξ εσοό και πεμήμςα ξυςό λεπςόμ (45.322,58€) υχοίπ 
Τ.Ο.Α. τξοέαπ-ειδικϊπ Τξοέαπ 1907-999/01,03,02 ΑΚΔ: 2420302001 (εογαρίεπ επιρκεσήπ) και 
2410204001 (αμςαλλακςικά), η ξπξία αμαλσςικϊςεοα έυει χπ ενήπ: 

 

ΤΝΟΛΙΚΑ ΠΟΑ ΓΙΑ ΣΟ 2022 
με ΦΠΑ (ΣΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ) 

Α.Λ.Ε 
1907-

9990300000  
1907-

9990100000  
1907-

9990200000  
ΤΝΟΛΑ 

ΤΕΤΑΤΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2420302001 6.300,00 2.700,00 400,00 9.400,00 

ΤΕΤΑΤΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2410204001 12.600,00 6.000,00 800,00 19.400,00 

ΣΥΝΟΛΑ με ΦΡΑ 
    

28.800,00 

      

      

ΠΟΑ ΓΙΑ ΣΟ 2023 με ΦΠΑ 
(ΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ) 

Α.Λ.Ε 
1907-

9990300000  
1907-

9990100000  
1907-

9990200000  
ΤΝΟΛΑ 

ΤΕΤΑΤΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2420302001 6.600,00 2.100,00 300,00 9.000,00 

ΤΕΤΑΤΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2410204001 13.600,00 4.200,00 600,00 18.400,00 

ΣΥΝΟΛΑ με ΦΡΑ 
    

27.400,00 
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ΠΟΑ ΓΙΑ ΣΟ 2022-2023 με 
ΦΠΑ 

Α.Λ.Ε 
1907-

9990300000  
1907-

9990100000  
1907-

9990200000  
ΤΝΟΛΑ 

 

ΤΕΤΑΤΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2420302001 12.900,00 4.800,00 700,00 18.400,00 
 

ΤΕΤΑΤΟΧΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2410204001 26.200,00 10.200,00 1.400,00 37.800,00 
 

ΣΥΝΟΛΑ με ΦΡΑ 
    

56.200,00 
 

ΤΝΟΛΑ χωρίσ ΦΠΑ 

   
45322,58 

 
 

 

14. Απϊταρη Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. με αο. ποχς. 319708/21-12-2021 (ΑΔΑ:ΠΚ6ΛΞΠ1Σ-ΖΓΥ)πεοί έγκοιρηπ 
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 13η Θαμξσαοίξσ 2022, ημέοα Οέμπςη 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).  

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 Ρσρςημικξϋπ Αϋνξμςεπ Αοιθμξϋπ: 146377 (για ςιπ 
σπϊλξιπεπ ξκςό πϊλειπ πλημ ςηπ Ηερραλξμίκηπ) & 146378 (μϊμξ για ςημ πϊλη ςηπ Ηερραλξμίκηπ) 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 27/12/2021    

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. 

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

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. ξ Δμιαίξ Δσοχπαψκϊ Έμςσπξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ παοάοςημα VΘΘ ςηπ παοξϋραπ 

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

3. Ζ παοξϋρα διακήοσνη (αο. 10/2021)και ςα παοαοςήμαςά ςηπ (Θ:Αμαλσςική πεοιγοατή τσρικξϋ και 

ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ - ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ, ΘΘΘ: Σπϊδειγμα εγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ 

Ρσμμεςξυήπ, IV:Σπϊδειγμα Δγγσηςικήπ Δπιρςξλήπ Ιαλήπ Δκςέλερηπ,V: Οίμακαπ Ξυημάςχμ, VΘ: Σπϊδειγμα 

Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ) 

4. ξ ρυέδιξ ρϋμβαρηπ πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ Οαοάοςημα IΘ ςηπ παοξϋραπ 

5. Ξι ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ ςσυϊμ παοέυξμςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ διαδικαρίαπ, ιδίχπ ρυεςικά με 

ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςα ρυεςικά δικαιξλξγηςικά 

6. Ζ εμημέοχρη για ςημ επενεογαρία ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ Οαοάοςημα VIII 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. 

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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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 ποξδικαρςικέπ ποξρτσγέπ 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 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. 
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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, 5, 6 και 7 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 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 7) ςχμ επιμέοξσπ ποξρτεοϊμεμχμ ςμημάςχμ. 

 

Οίμακαπ 7 : ΑΝΘΔΡ ΔΓΓΣΖΘΙΩΜ ΔΟΘΡΞΚΩΜ  
ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΑΜΑ ΛΖΛΑ ΩΜ ΔΠΑΠΞΥΩΜΞΥΖΛΑΩΜ 
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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, άλλχπ η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι. Ζ αμαθέςξσρα 

αουή μπξοεί, ποιμ 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 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. 

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 
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3 Π.Ε. Ημαθίασ/ΒΕΡΟΙΑ ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ 967,74 9,68 

4 Π.Ε. Θεςςαλονίκησ/ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ 31290,32 312,90 

5 Π.Ε. Καβάλασ/ΚΑΒΑΛΑ ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ 2016,13 20,16 

6 Π.Ε. Ξάνθησ/ΞΑΝΘΗ ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ 967,74 9,68 

7 Π.Ε. Πζλλασ/ΕΔΕΑ ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ 967,74 9,68 

8 Π.Ε. Ροδόπησ/ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ 5161,29 51,61 

9 Π.Ε. ερρϊν/ΕΡΡΕ ΣΕΣΡΑΣΡΟΧΑ 967,74 9,68 
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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 

διατθξοάπ ρςημ ξπξία εμέυξμςαι σπάλληλξι ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ ή ςχμ κοαςόμ-μελόμ ςηπ 
Έμχρηπ (ΔΔ C 195 ςηπ 25.6.1997, ρ. 1) και ρςημ 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), 

 
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. 



ΑΔΑ: 6ΝΧΒΟΡ1Υ-ΝΑΧ



30 

 

 

 

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 ςιπ 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. 
 
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 
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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. 

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 

2.2.4.1Ιαςαλληλϊςηςα 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. 
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Ρςημ πεοίπςχρη ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ ποέπει η κάλσφη ςηπ παοαπάμχ απαίςηρηπ 
μα καλϋπςεςαι απϊ κάθε μέλξπ ςηπ. 

 

2.2.4.2. ευμική και Δπαγγελμαςική Θκαμϊςηςα 

 

Όρξμ ατξοά ρςημ ςευμική και επαγγελμαςική ικαμόςηςα για ςημ παοξύρα διαδικαρία ρύμαφηπ 

ρύμβαρηπ και μόμξ για ςξ ΣΜΗΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ποέπει: 

1. α) μα διαθέςξσμ ςξ απαιςξϋμεμξ ςευμικϊ ποξρχπικϊ, πξσ μα απξςελείςαι κας’ ελάυιρςξμ απϊ: 

δϋξ (02) Ληυαμικξϋπ Ξυημάςχμ, απϊτξιςξσπ ρυξλήπ μηυαμικόμ ασςξκιμήςχμ, καςϊυξσπ άδειαπ αρκήρεχπ 

επαγγέλμαςξπ, με επαγγελμαςική εμπειοία ρε αδειξδξςημέμξ ρσμεογείξ ξυημάςχμ, ςξσλάυιρςξμ ξκςό (8) 

έςη ξ έμαπ και  πέμςε (5) έςη ξ άλλξπ, 

β) μα διαθέςξσμ επαοκή υόοξ  (ρςεγαρμέμη επιτάμεια και ελεϋθεοξ τσλαρρϊμεμξ υόοξ)  και ςξμ ενήπ 

ενξπλιρμϊ:  κας’ ελάυιρςξμ ςέρρεοιπ οάμπεπ εογαρίαπ ποξκειμέμξσ μα διαρταλίζεςαι ϊςι ξι δσξ θα είμαι 

αμά πάρα ρςιγμή διαθέριμεπ καςά ποξςεοαιϊςηςα για ςημ εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, μηυάμημα 

γοαμμήπ ΙΔΞ (τοεμξμέςοηρη, αμξοςιρεοξμέςοηρη), μηυάμημα εσθσγοάμμιρηπ-ζσγξρςάθμιρηπ, 

ηλεκςοξμικϊ διαγμόρςη. 

 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι ςα αμχςέοχ δηλόμξμςαι αμαλσςικά ρςξ ΔΔΔΡ και απξδεικμϋξμςαι επιπλέξμ 

ρςξμ τάκελξ ςευμικήπ ποξρτξοάπ, όρςε μα διαρταλιρθεί η έγκαιοη ξοθή διεναγχγή ςηπ 

παοξϋραπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ.  

 

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.  

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 10/2021, και βοίρκεςαι ρςξ Οαοάοςημα VII ασςήπ. Δπίρηπ 

αμαοςάςαι και ρε μξοτή XML  μαζί με ςα σπϊλξιπα αουεία ςξσ διαγχμιρμξϋ, για ςημ διεσκϊλσμρη ςχμ 

ξικξμξμικόμ τξοέχμ ποξκειμέμξσ μα ρσμςάνξσμ μέρχ ςηπ σπηοερίαπ eΔΔΔΡ «PromitheusESPDint» ςξσ 

ΔΡΖΔΖΡ ςη ρυεςική απάμςηρη ςξσπ.  

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. 
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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 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. 
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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 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 2.2.3.1απϊρπαρμα 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 παοαπάμχ παοαγοάτξσ γίμξμςαι απξδεκςά ετόρξμ έυξσμ εκδξθεί εμςόπ ςξσ 

ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ από ςημ σπξβξλή ςξσπ. 

β) για ςημ απϊδεινη πεοί ςξσ ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.2θα 

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 ρε διαδικαρία ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή δεμ ςελεί σπϊ αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ 
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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. α πιρςξπξιηςικά ασςά, γίμξμςαι απξδεκςά ετϊρξμ 

έυξσμ εκδξθεί εμςϊπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ απϊ 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.  

Ξι  εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ βεβαίχρη εγγοατήπ ρςξ Βιξςευμικϊ ή 

Δμπξοικϊ ή Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ. 

Για μα γίμξσμ απξδεκςά όλα ςα χπ άμχ δικαιξλξγηςικά ςηπ παοξύραπ παοαγοάτξσ θα ποέπει μα έυξσμ 

εκδξθεί έχπ ςοιάμςα (30) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ από ςημ σπξβξλή ςξσπ, εκςόπ αμ, ρύμτχμα με ςιπ 

ειδικόςεοεπ διαςάνειπ ασςώμ, τέοξσμ ρσγκεκοιμέμξ υοόμξ ιρυύξπ. 

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 
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 Οιρςξπξιηςικϊ ιρυϋξσραπ εκποξρόπηρηπ ςξ ξπξίξ ποέπει μα έυει εκδξθεί έχπ ςοιάμςα (30) 

εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσ. Ηα σπξβληθεί ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ξ ξικξμξμικϊπ 

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). 

 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. Ηα σπξβληθεί 

ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ξ ξικξμξμικϊπ 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 
σπεϋθσμηδήλχρη 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, 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: 
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• 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.  

2.3 Ιοιςήοια Αμάθερηπ 

2.3.1 Ιοιςήοιξ αμάθερηπ 
 

Αμάδξυξπ αμαδεικμϋεςαι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ θα ποξρτέοει ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική 
άπξφη ποξρτξοά βάρει ςηπ ςιμήπ (υαμηλϊςεοη ποξρτξοά – μεγαλϋςεοη μέρη έκπςχρη επί ςηπ ςιμήπ ςχμ 
εογαριόμ (Οίμακαπ- Ρσμήθειπ εογαρίεπ) και ςηπ ςιμήπ αμςαλλακςικόμ, ϊπχπ καθξοίζξμςαι ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ 
Θ ςηπ παοξϋραπ). Ωπ εκ ςξϋςξσ «υαμηλϊςεοη ποξρτξοά»αμαδεικμϋεςαι η ποξρτξοά με ςη μεγαλϋςεοη μέρη 
έκπςχρη, ϊπχπ σπξβάλλεςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα ρςξ Έμςσπξ Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ, ςηπ σπηοερίαπ, 
για κάθε μήμα/Οϊλη (αμά καςηγξοία) ρςξ ξπξίξ ρσμμεςέυει. 

Για ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ θα λητθεί σπϊφη η μεγαλϋςεοη ποξκϋπςξσρα μέρη έκπςχρη επί ςηπ 
ςιμήπ ςχμ εογαριόμ (πίμακαπ ρσμήθειπ εογαρίεπ) και ςιμήπ αμςαλλακςικόμ, ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ ςη ρυέρη: 

ΛΔΡΖ ΔΙΟΩΡΖ (Λ.Δ.) = [(α + β) / 2], με ςημ ποξωπϊθερη β ≥ α (επί πξιμή απξκλειρμξϋ). 

ϊπξσ: 

α = ποξρτεοϊμεμη πξρξρςιαία (ρε ακέοαιεπ μξμάδεπ και μέυοι δϋξ δεκαδικά φητία) έκπςχρη επί ςξιπ 
εκαςϊ % (εμιαίξ πξρξρςϊ) (ξλξγοάτχπ και αοιθμηςικόπ) επί ςηπ ςιμήπ υοέχρηπ ςχμ εογαριόμ (ϊπχπ 
καθξοίζξμςαι ρςξμ Οίμακα- Ρσμήθειπ Δογαρίεπ/ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ) για ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ επιρκεσήπ 
και ρσμςήοηρηπ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ΛΖΛΑΞΡ ϊπχπ ασςέπ πεοιγοάτξμςαι ρςξ ΟΑΠΑΠΖΛΑ I, αλλά και για 
ϊπξιεπ εογαρίεπ δεμ πεοιγοάτξμςαι και δεμ είμαι δσμαςϊ μα ποξβλετθξϋμ αλλά ίρχπ απαιςηθεί η εκςέλερή 
ςξσπ καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ. 

β = ποξρτεοϊμεμη πξρξρςιαία (ρε ακέοαιεπ μξμάδεπ και μέυοι δϋξ δεκαδικά φητία) έκπςχρη επί ςξιπ 
εκαςϊ % (εμιαίξ πξρξρςϊ) (ξλξγοάτχπ και αοιθμηςικόπ) επί ςχμ ςιμόμ ςχμ γμήριχμ αμςαλλακςικόμ, 
ϊπχπ ασςά πεοιλαμβάμξμςαι ρςξσπ εκάρςξςε ιρυϋξμςεπ επίρημξσπ ςιμξκαςαλϊγξσπ ςχμ εςαιοειόμ 
καςαρκεσήπ, ειραγχγήπ ή επίρημχμ αμςιποξρόπχμ ςχμ ξυημάςχμ, ςα ξπξία καςά καμϊμα υοηριμξπξιξϋμ 
ξι αμάδξυξι για ςιπ εογαρίεπ επιρκεσήπ και ρσμςήοηρηπ ςξσ μήμαςξπ ρςξ ξπξίξ ρσμμεςέυξσμ (και για ϊλα 
ςα ξυήμαςα ςξσ κάθε μήμαςξπ) με ςημ επιτϋλανη ϊρχμ ξοίζξμςαι ρςξ Οαοάοςημα Θ  ςηπ παοξϋραπ. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι απαοαίςηςη ποξωπϊθερη για ςημ απξδξυή ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ ρσμμεςέυξμςα απξςελεί 
ςξ γεγξμϊπ ϊςι θα ποέπει η έκπςχρη πξσ θα ποξρτέοει επί ςηπ ανίαπ ςχμ ςιμόμ ςχμ αμςαλλακςικόμ μα 
είμαι μεγαλϋςεοη ή ίρη απϊ ςημ έκπςχρη επί ςηπ ςιμήπ ςηπ υοέχρηπ ςχμ εογαριόμ (Οίμακαπ- Ρσμήθειπ 
Δογαρίεπ) (δηλαδή β ≥ α). Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη η ποξρτξοά θα απξοοίπςεςαι. 

Ιάθε ποξρτξοά θα πεοιλαμβάμει σπξυοεχςικά αμςαλλακςικά και εογαρίεπ. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη η 
ποξρτξοά θα απξοοίπςεςαι. 

Λε κοιςήοιξ ςη μεγαλϋςεοη ποξκϋπςξσρα μέρη έκπςχρη (ήςξι ςημ υαμηλϊςεοη ποξρτξοά) αμά μήμα/ 
Οϊλη (αμά καςηγξοία) αμακηοϋρρεςαι και ξ αμςίρςξιυξπ μειξδϊςηπ. 

Ρε πεοίπςχρη ιρϊςιμχμ ποξρτξοόμ (ίδια ποξκϋπςξσρα μέρη έκπςχρη) σπεοιρυϋει η επιμέοξσπ έκπςχρη 
πξσ ποξρτέοθηκε ρςιπ ςιμέπ ςχμ επίρημχμ ςιμξκαςαλϊγχμ αμςαλλακςικόμ και ρε πεοίπςχρη απϊλσςηπ 
ιρξςιμίαπ διενάγεςαι κλήοχρη. 

Ξι ποξρτεοϊμεμεπ ςιμέπ θα είμαι ρε εσοό. Οοξρτξοά ρε άλλξ μϊμιρμα ή με οήςοα απξοοίπςεςαι χπ 
απαοάδεκςη. 

2.4 Ιαςάοςιρη - Οεοιευϊμεμξ Οοξρτξοόμ 

2.4.1  Γεμικξί ϊοξι σπξβξλήπ ποξρτξοόμ 

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

ςιπ Οϊλειπ αμά Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα/επ, για μία καςηγξοία ξυημάςχμ (ςεςοάςοξυα ξυήμαςα) ςξσ 

ΟΑΠΑΠΖΛΑΞΡ IV, χρςϊρξ η ποξρτξοά ςξσπ θα ατξοά σπξυοεχςικά α)και ρε εογαρία και ρε 

αμςαλλακςικά, β) ρςξ ρϋμξλξ, ςχμ αμά Οϊλη ςεςοάςοξυχμ ξυημάςχμ και γ) ρςξ ρϋμξλξ ςχμ τξοέχμ 
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(1907-9990300000, 1907-9990100000, 1907-9990200000) ρε κάθε Οϊλη Οεοιτεοειακήπ εμϊςηςαπ, αλλιόπ θα 

απξοοίπςεςαι. 

Ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα ενεςάρξσμ ςα ξυήμαςα ςηπ Α.Δ.Λ.Η και μα 

ρυημαςίρξσμ πλήοη εικϊμα για ασςά και για ςιπ αμάγκεπ ςηπ  κάθε σπηοερίαπ. Ξι εμδιατεοϊμεμξι είμαι 

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

ρσλλένξσμ καςά ςημ ασςξφία πξσ θα ποαγμαςξπξιήρξσμ. Ρε κάθε πεοίπςχρη η σπξβξλή ποξρτξοάπ 

ιρξδσμαμεί με αμεπιτϋλακςη απξδξυή πεοί γμόρηπ ςηπ καςάρςαρηπ ςχμ ξυημάςχμ για ςα ξπξία 

σπξβάλλεςαι ποξρτξοά. 

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.  

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 
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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. 

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, 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,  
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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 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 
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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. 

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 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 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_470

3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%

26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

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

ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ έμχρη. 

 

2.4.3.2  ευμική ποξρτξοά 

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

ανιξλξγηθεί η καςαλληλϊςηςα ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ ειδόμ, 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629%23%40%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%40%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%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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Διδικϊςεοα, θα σπξβληθξϋμ 

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

σπξγεγοαμμέμη  

Φητιακά σπξγεγοαμμέμεπ ρςξμ ηλεκςοξμικϊ τάκελξ ξι ενήπ σπεϋθσμεπ δηλόρειπ Β-Δ (είμαι δσμαςϊμ μα 

πεοιλητθξϋμ ρε μια ή πεοιρρϊςεοεπ σπεϋθσμεπ δηλόρειπ) 

Β. Αμςίγοατξ άδειαπ λειςξσογίαπ ςξσ ρσμεογείξσ ρςξ ξπξίξ θα γίμξμςαι ξι εογαρίεπ επιρκεσήπ, η ξπξία 

μα είμαι ρε ιρυϋ  

Γ. Σπεϋθσμη Δήλχρη ςηπ παο.4 ςξσ άοθοξσ 8ςξσ Μ. 1599/86(ΤΔΙ Α-75) ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει ρςημ 

ξπξία αμαγοάτξμςαι ςα ρςξιυεία ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ και μα δηλόμξμςαι ςα ακϊλξσθα: 

 Όςι έλαβαμ πλήοη γμόρη ςχμ ϊοχμ ςηπ Διακιρυξθσ 10/2021, η ποξρτξοά ςξσπ ρσμςάυθηκε 

ρϋμτχμα με ασςξϋπ και ιρυϋει για ςοιακϊριεπ (300) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ 

καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ ςξσ διαγχμιρμξϋ.  

 α ρςξιυεία πξσ πεοιέυξμςαι ρςημ ποξρτξοά είμαι πλήοη, αληθή και ακοιβή χπ ποξπ ςξ 

πεοιευϊμεμϊ ςξσπ 

 Όςι διαθέςξσμ καςάλληλξ ενξπλιρμϊ και καςάλληλα εκπαιδεσμέμξ ποξρχπικϊ για ςημ 

ποαγμαςξπξίηρη ςχμ εογαριόμ ρσμςήοηρηπ - επιρκεσήπ πξσ επιθσμεί μα αμαλάβει και ϊςι θα 

καλϋφει ϊλη ςη γκάμα αμςαλλακςικόμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ εογαρίεπ επιρκεσήπ ςιπ ξπξίεπ 

επιθσμεί μα αμαλάβει. 

Λϊμξ για ςξ ςμήμα ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ επιπλέξμ: 

α) Οίμακαπ  ποξρχπικξϋ ρςξμ ξπξίξ απξςσπόμξμςαι ςα μέλη ςξσ ρσμεογείξσ και αμαλσςική αματξοά για 

ςξ καθέμα με ςη μξοτή βιξγοατικξϋ ρημειόμαςξπ. Ρε ασςϊμ πεοιλαμβάμξμςαι πληοξτξοίεπ αματξοικά με 

ςα ρσματή επαγγελμαςικά ποξρϊμςα, ήςξι πςσυία/ςίςλξι ρπξσδόμ, επαγγελμαςική εμπειοία ρε 

αδειξδξςημέμξ ρσμεογείξ ξυημάςχμ, ειδικϊςηςα, οϊλξπ ρςξ ρσμεογείξ ςξσ ποξρτέοξμςξπ, ρυέρη 

απαρυϊληρηπ με ποξρτέοξμςα (π.υ. απαρυξλξϋμεμξ ποξρχπικϊ ή ενχςεοικϊπ ρσμεογάςηπ).Για ςημ 

απϊδεινη ςχμ αματεοξμέμχμ επαγγελμαςικόμ ποξρϊμςχμ ςξσ ποξρχπικξϋ απαιςείςαι η ποξρκϊμιρη ςχμ 

αμςίρςξιυχμ ρυεςικόμ απξδεικςικόμ ρςξιυείχμ και σπξγεγοαμμέμηπ ΣΔ απϊ κάθε μέλξπ ςξσ ποξρχπικξϋ 

για ςημ αλήθεια και ακοίβεια ςχμ ρςξιυείχμ ςξσ βιξγοατικξϋ ρημειόμαςξπ. Για ςιπ ΣΔ αοκεί ιδιϊυειοη 

τσρική σπξγοατή υχοίπ μα απαιςείςαι γμήριξ σπξγοατήπ. 

β) ςευμική έκθερη ρςημ ξπξία πεοιγοάτεςαι ξ υόοξπ ςξσ ρσμεογείξσ ϊπξσ θα εκςελξϋμςαι ξι εογαρίεπ και 

ϊλξπ ξ διαθέριμξπ ενξπλιρμϊπ. 

 

 Δ. Σπεϋθσμη δήλχρη ςηπ παο.4 ςξσ άοθοξσ 8ςξσ Μ. 1599/86 (ΤΔΙ Α-75) ϊπχπ εκάρςξςε ιρυϋει ϊςι 

απξδέυξμςαι ςξμ έλεγυξ ςξσ ρσμεογείξσ ςξσπ, ϊπξςε η Σπηοερία κοίμει ασςϊ απαοαίςηςξ, για μα 

διαπιρςχθεί η εκπαίδεσρη και η ενειδίκεσρη ςξσ ςευμικξϋ ποξρχπικξϋ και η επάοκεια ενξπλιρμξϋ και 

εγκαςαρςάρεχμ.  

 

Δ. Σπεϋθσμη δήλχρη ςηπ παο.4 ςξσ άοθοξσ 8ςξσ Μ. 1599/86 ϊςι απξδέυξμςαι αμεπιτϋλακςα ςξσπ 

ϊοξσπ εκςέλερηπ ςηπ αοιθμ. 10/2021 Διακήοσνηπ και είμαι ρε θέρη μα επεμβαίμξσμ για ςημ εκςέλερη ςηπ 

εογαρίαπ επιρκεσήπ εμςϊπ ςηπ επϊμεμηπ εογάριμηπ μέοαπ ςξ αογϊςεοξ απϊ ςημ ειδξπξίηρη ςηπ 

σπηοερίαπ. Ξ υοϊμξπ εκςέλερηπ κάθε εογαρίαπ θα ξοίζεςαι πάμςα καςϊπιμ ρσμεμμξήρεχπ με ςημ σπηοερία 

και θα εναοςάςαι απϊ ςημ έκςαρη και ςη ρξβαοϊςηςα ςηπ βλάβηπ. Υοϊμξπ ξλξκλήοχρηπ ςηπ κάθε 

επιρκεσαρςικήπ εογαρίαπ και ελέγυξσ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ςξσ ςακςικξϋ ελέγυξσ “service”) ςχμ 

ξυημάςχμ, ατξϋ ξ αμάδξυξπ λάβει ςημ έγκοιρη (εμςξλή), ξοίζξμςαι ξι δϋξ (2) ημέοεπ, εκςϊπ και αμ 

σπάουει ςεκμηοιχμέμη αιςία. 

Ρ. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ αματέοξσμ ςξ ςμήμα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ ποξςίθεμςαι μα αμαθέρξσμ σπϊ 

μξοτή σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξσπ, καθόπ και ςξσπ σπεογξλάβξσπ πξσ ποξςείμξσμ, χπ ασςϊ απξςσπόμεςαι 

και ρςξ ΔΔΔΡ. 

 

Δτϊρξμ σπξβληθξϋμ, εμημεοχςικά και ςευμικά τσλλάδια και άλλα έμςσπα -εςαιοικά ή μη- με ειδικϊ ςευμικϊ 

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

ελλημική. 

Διδικά για ςα ςευμικά τσλλάδια (prospectus) πξσ  σπξβληθξϋμ, θα ποέπει μα τέοξσμ φητιακή σπξγοατή 

απϊ ςξμ εκδϊςη ςξσπ. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη δεμ θα απαιςηθεί η επικϋοχρή ςξσπ απϊ δικηγϊοξ και θα 
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γίμξμςαι δεκςά απλά τχςξαμςίγοατα ςξσπ ςα ξπξία ϊμχπ σπξυοεχςικά θα ποέπει μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ 

σπεϋθσμη δήλχρη φητιακά σπξγεγοαμμέμη απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ, ρςημ ξπξία θα δηλόμεςαι ϊςι ςα 

αμαγοατϊμεμα ρε ασςά ρςξιυεία ςασςίζξμςαι με ςα ρςξιυεία ςχμ ςευμικόμ τσλλαδίχμ ςξσ καςαρκεσαρςικξϋ 

ξίκξσ. 

Ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ποξμηθεσςόμ ή κξιμξποανίαπ, ςα ςευμικά ρςξιυεία ποέπει μα σπξβάλλξμςαι 

νευχοιρςά για κάθε μέλξπ ςηπ.  

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 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 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. 

 

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

ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ξι ρσμμεςέυξμςεπ θα ρσμπληοόρξσμ χπ ςιμή ποξρτξοάπ ςημ 

ςιμή με δϋξ (2) δεκαδικά φητία (αοιθμϊ) πξσ ποξκϋπςει μεςά ςημ αταίοερη ςξσ πξρξρςξϋ ςηπ 

έκπςχρηπ πξσ ποξρτέοξσμ επί ςηπ ιμήπ Οοξωπξλξγιρμξϋ υχοίπ ΤΟΑ πξσ ςίθεςαι ρςημ παοξϋρα 

Διακήοσνη.  

 

οϊπξπ σπξλξγιρμξϋ ςηπ ποξρτεοϊμεμηπ ςιμήπ: 

 

Οαοάδειγμα : Έρςχ ϊςι ξ ρσμμεςέυχμ επιθσμεί μα ποξρτέοει αμςαλλακςικά και σπηοερίεπ επιρκεσήπ 

για ςεςοάςοξυα ξυήμαςα ρςημ πϊλη ςηπ Δοάμαπ. Ρςη τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ θα αμαζηςήρει ςημ 

ξμάδα με ςημ ξμξμαρία «Ο.Δ. Δοάμαπ-Δοάμα ςεςοάςοξυα ξυήμαςα» η ξπξία θα πεοιλαμβάμει δσξ 

γοαμμέπ (μια με ςημ ξμξμαρία εογαρίεπ επιρκεσήπ και μια με ςημ ξμξμαρία αμςαλλακςικά). 

Σπξυοεχςικά θα ρσμπληοχθξϋμ ςα πξρά ςηπ ποξρτξοάπ και ρςιπ δσξ γοαμμέπ. Ξ σπξλξγιρμϊπ ςηπ 

ποξρτξοάπ γίμεςαι χπ ενήπ: ρςημ καθαοή ποξωπξλξγιρθείρα ανία α)ςχμ εογαριόμ επιρκεσήπ η 

ξπξία απ σπξςεθεί ϊςι είμαι  12.000,00€ θα εταομξρθεί ςξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ π.υ. 10% και έςρι χπ 

ποξρτεοϊμεμη ςιμή θα ρσμπληοχθεί ρςημ ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ 

ςξσ ρσρςήμαςξπ η ςιμή 10.800,00€ (12.000,00€ x 0,10=1200€, 12000€-1200€=10800,00€) και β) ρςημ 

ποξωπξλξγιρθείρα καθαοή (δηλ. υχοίπ Τ.Ο.Α) ανία ςχμ αμςαλλακςικόμ πξσ απ σπξςεθεί ϊςι είμαι 

15.000,00€ θα εταομξρθεί ςξ ίδιξ ή και μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ 10% και έςρι η 

ποξρτεοϊμεμη ςιμή πξσ θα ρσμπληοχθεί ρςη γοαμμή ςηπ ηλεκςοξμικήπ τϊομαπ θα είμαι 13.500,00 € 

(15.000,00€ x0,10=1500€, 15000€-1500€=13.500,00 €) ή ασςή πξσ αμςιρςξιυεί. Ρςημ ηλεκςοξμική 

τϊομα θα ρσμπληοχθεί η γοαμμή κάθε ξμάδαπ νευχοιρςά εμό κοιςήοιξ για ςημ καςακϋοχρη θα 

είμαι ςξ άθοξιρμα ςχμ δϋξ πξρόμ ϊπχπ σπξλξγίρςηκαμ ρςξ ποξηγξϋμεμξ παοάδειγμα (δηλ. 

10.800,00€+ 13500,00€=24.300,00€) ςξ ξπξίξ θα απξςσπόμει ςη μέρη ςιμή ςηπ ποξρτεοϊμεμηπ 

έκπςχρηπ. 
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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 διακοιςά 

για εογαρίεπ και αμςαλλακςικά για κάθε Οϊλη/ειπ αμά Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα/επ. Για ςη 

δημιξσογία ςξσ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ θα υοηριμξπξιήρξσμ απαοαιςήςχπ ςξ αουείξ μξοτήπ .doc 

πξσ θα αμαοςηθεί μαζί με ςα σπϊλξιπα έγγοατα ςηπ διακήοσνηπ ρςημ πλαςτϊομα ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, με 

ςημ πεοιγοατή «ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ». ξ ίδιξ σπϊδειγμα πεοιλαμβάμεςαι και 

ρςημ παοξϋρα χπ παοάοςημα. 

Ρε πεοίπςχρη μη σπξβξλήπ ή καςά παοέκκλιρη, ςχμ απαιςήρεχμ ςηπ διακήοσνηπ, σπξβξλήπ 

δικαιξλξγηςικόμ ςξσ σπξτακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά», η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

Δεμ αμαγμχοίζεςαι, δεμ θεοαπεϋεςαι εκ ςχμ σρςέοχμ και ξδηγεί σπξυοεχςικά ρε απϊοοιφη ςηπ 

ποξρτξοάπ η εκ παοαδοξμήπ σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ρςξμ (σπξ) τάκελξ 

«Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ – ευμική Οοξρτξοά». Ξμξίχπ, δεμ αμαγμχοίζεςαι, δεμ θεοαπεϋεςαι εκ ςχμ 

σρςέοχμ και ξδηγεί ρε απϊοοιφη ςηπ ποξρτξοάπ (λϊγχ μη εϋοερηπ καςά ςημ ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη 

ςξσ (σπξ) τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ – ευμική Οοξρτξοά»), η εκ παοαδοξμήπ σπξβξλή 

δικαιξλξγηςικξϋ ρσμμεςξυήπ ή δικαιξλξγηςικξϋ ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ ρςξμ σπξτάκελξ «Ξικξμξμική 

Οοξρτξοά». 

2.4.5  Υοϊμξπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ 

Ξι σπξβαλλϊμεμεπ ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ για διάρςημα δέκα (10) 

μημόμ απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ. 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 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: 
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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 ξπξίαδεμ 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,  

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. 

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: 
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 Ζλεκςοξμική Απξρτοάγιρη ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ-ευμική Οοξρτξοά» και 
ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά», ςημ 19η Θαμξσαοίξσ 2022, ημέοα εςάοςη 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, 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 ποξδικαρςική ποξρτσγή, 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. 

 

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.  
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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 ποξδικαρςική ποξρτσγή εμόπιξμ ςηπ ΑΔΟΟ 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 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 ή αιςήρεχμ 

ρσμμεςξυήπ και ποιμ απϊ ςξ ρςάδιξ καςακϋοχρηπ, κας΄ εταομξγή ςηπ διάςανηπ ςξσ ποόςξσ εδατίξσ ςηπ 
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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.  

Ρε πεοίπςχρη έγκαιοηπ και ποξρήκξσραπ εμημέοχρηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ για μεςαβξλέπ ρςιπ 

ποξωπξθέρειπ, ςιπ ξπξίεπ ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ είυε δηλόρει μεςξ 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), 
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Ρςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ αματέοξμςαι σπξυοεχςικά ξι ποξθερμίεπ για ςημ αμαρςξλή ςηπ ρϋμαφηπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 127 ςξσ μ.4412/2016. 
 
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 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 
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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. 

4. ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

4.1 Δγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ 

 

4.1.1 Δγγϋηρη 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.  

Για ςημ σπξγοατή ρϋμβαρηπ ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ υχοίπ Τ.Ο.Α. ίρηπ ή μικοϊςεοηπ ςχμ υιλίχμ 

εσοό (1.000€) δεμ απαιςείςαι η παοξυή εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ. 

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. 
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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΄. 

Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ σπξυοεόρεχμ απϊ ςξμ αμάδξυξ ελέγυεςαι και βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα πξσ 

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

ςχμ ξοίχμ ςηπ εσθϋμηπ και ςηπ αομξδιϊςηςάπ ςξσπ. 

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. 

4.4 Σπεογξλαβία-Δκυχοήρειπ 

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.  

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. 

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. 

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. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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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. 

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 ίδιξσ Μϊμξσ (επιςοξπήπ 

παοαλαβήπ και παοακξλξϋθηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ). 

Δπιπλέξμ, είμαι δσμαςή η παοάςαρη ςηπ διάοκειαπ ιρυϋξπ ςηπ ρϋμβαρηπ καςά ςοειπ μήμεπ, υχοίπ σπέοβαρη 

ςξσ ρσμβαςικξϋ τσρικξϋ και ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ή μέυοι ςημ πλήοη αμάλχρη ασςξϋ,μϊμξ με 

απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. 

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- Ιαςαγγελία ςηπ ρϋμβαρηπ 

4.6.1. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί, με ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ ξοίζξσμ ξι κείμεμεπ διαςάνειπ, μα καςαγγείλει 

ςη ρϋμβαρη καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερήπ ςηπ, ετϊρξμ: 

α) η ρϋμβαρη έυει σπξρςεί ξσριόδη ςοξπξπξίηρη, καςά ςημ έμμξια ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ μ. 

4412/2016, πξσ θα απαιςξϋρε μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ  

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. 

ζ) Ξ  αμάδξυξπ δεμ σλξπξιεί ςημ ποξμήθεια με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοίζεςαι ρςη Ρϋμβαρη, παοά ςιπ ποξπ ςξϋςξ 
επαμειλημμέμεπ ξυλήρειπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

η) Ξ αμάδξυξπ εκυχοεί ςη Ρϋμβαρη ή αμαθέςει εογαρίεπ σπεογξλαβικά υχοίπ ςημ άδεια ςηπ Αμαθέςξσραπ 
Αουήπ 
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5. ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

5.1 οϊπξπ πληοχμήπ 

 

5.1.1.Ζ πληοχμή ςηπ ανίαπ ςχμ παοαδιδξμέμχμ ειδόμ-σπηοεριόμ  ρςξμ Αμάδξυξ θα γίμεςαι ρςξ 100% ςηπ 

ανίαπ ςξσπ με ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ μξμίμχμ παοαρςαςικόμ και δικαιξλξγηςικόμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 200 παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016, καθόπ και κάθε άλλξσ δικαιξλξγηςικξϋ πξσ ςσυϊμ 

ήθελε ζηςηθεί απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ πξσ διεμεογξϋμ ςξμ έλεγυξ και ςημ πληοχμή μεςά ςημ ξοιρςική, 

πξιξςική και πξρξςική παοαλαβή ςξσπ απϊ ςημ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ -Οαοακξλξϋθηρηπ Ρϋμβαρηπ κάθε 

Σπηοερίαπ,πξσ θα εκςελεί ςη ρσγκεκοιμέμη ρϋμβαρη, με υοημαςικϊ έμςαλμα πξσ θα εκδίδεςαι ρςξ ϊμξμα 

ςξσ Δικαιξϋυξσ. Απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά για ςημ πληοχμή ςξσ Οοξμηθεσςή είμαι: 

 

α) ιμξλϊγια (Οόληρηπ και παοξυήπ σπηοεριόμ) ςα ξπξία θα καςαςίθεμςαι ρςημ αομϊδια Σπηοερία με 

μέοιμμα ςξσ Αμαδϊυξσ)  

β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ 

γ) Οοχςϊκξλλα ξοιρςικήπ πξιξςικήπ και πξρξςικήπ παοαλαβήπ ειδόμ και σπηοεριόμ 

δ) Δελςίξ ευμικήπ Δπιθεόοηρηπ και Δπιρκεσήπ Βλαβόμ ρε Δνχςεοικϊ ρσμεογείξ  

 

Ρημειόμεςαι ϊςι η ενϊτληρη ςχμ ςιμξλξγίχμ θα γίμεςαι μέρχ ξικείχμ μημάςχμ ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ 

ΑΔΛΗ, με ςη διαδικαρία πληοχμήπ ςξσ Δημϊριξσ Κξγιρςικξϋ. 

Ρςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ ανίαπ ςχμ ειδόμ και σπηοεριόμ, γίμεςαι παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 4% και 8% 

αμςίρςξιυα, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 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. 

 

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

 

5.1.2.Toμ Αμάδξυξ βαοϋμξσμ ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ, χπ και κάθε άλλη επιβάοσμρη, ρϋμτχμα με ςημ 
κείμεμη μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., για ςημ παοάδξρη ςξσ σλικξϋ ρςξμ ςϊπξ και με ςξμ 
ςοϊπξ πξσ ποξβλέπεςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. Θδίχπ βαοϋμεςαι με ςιπ ακϊλξσθεπ κοαςήρειπ: 
 
α) Ιοάςηρη 0,07% η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ ςηπ 
αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ 
Ρσμβάρεχμ επιβάλλεςαι (άοθοξ 4 Μ.4013/2011 ϊπχπ ιρυϋει) 

β) Ιοάςηρη 0,06% η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ ςηπ 

αουικήπ καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ σπέο ςηπ Αουήπ Δνέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ 

Οοξρτσγόμ (άοθοξ 350 παο. 3 ςξσ μ. 4412/2016). 

γ) 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.Ζ 

εταομξγή ςηπ κοάςηρηπ θα ποαγμαςξπξιηθεί μεςά ςημ  ςσυϊμ έκδξρη ςηπ απϊταρηπ ςηπ ίδιαπ 

παοαγοάτξσ. 

Ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςέλξπ υαοςξρήμξσ 3% και ρςημ επ’ 

ασςξϋ ειρτξοά σπέο ΞΓΑ 20% (καςά ςη δημξρίεσρη ςηπ παοξϋραπ ςξ ςέλξπ υαοςξρήμξσ αμέουεςαι ρε 

πξρξρςϊ 3% επί ςηπ κοάςηρηπ και ξ Ξ.Γ.Α. υαοςξρήμξσ ρε πξρξρςϊ 20% επ’ασςξϋ). 

 

 

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): 
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α) ρςημ πεοίπςχρη ςηπ παο. 7 ςξσ άοθοξσ 105 πεοί καςακϋοχρηπ και ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, 

β) 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, 

γ) ετϊρξμ δεμ παοαδόρει ή δεμ αμςικαςαρςήρει ςα ρσμβαςικά αγαθά ή δεμ επιρκεσάρει ή δεμ ρσμςηοήρει 

ςα σπηοεριακά ξυήμαςα μέρα ρςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ ή ρςξμ υοϊμξ παοάςαρηπ πξσ ςξσ δϊθηκε, ρϋμτχμα 

με ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 206 ςξσ μ. 4412/2016, και ςιπ παοαγοάτξσπ 6.3. και 6.4 ςηπ παοξϋραπ ή 

ετϊρξμ καθίρςαςαι σπϊςοξπξπ παοαβιάζξμςαπ κας’ ενακξλξϋθηρη ςξσπ ειδικϊςεοξσπ ϊοξσπ εκςέλερηπ ςηπ 

παοξϋραπ αματξοικά με ςιπ ποξθερμίεπ επιρκεσήπ/ρσμςήοηρηπ ςχμ σπηοεριακόμ ξυημάςχμ και ςημ 

πξιϊςηςα ςχμ αμςαλλακςικόμ και σπηοεριόμ χπ οηςόπ απξςσπόμξμςαι ρςξ άοθοξ 6.1. 

Ρςημ πεοίπςχρη ρσμδοξμήπ λϊγξσ έκπςχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ απϊ ρϋμβαρη καςά ςημ χπ άμχ πεοίπςχρη γ, 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. 

Ρςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα, πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςη ρϋμβαρη, επιβάλλξμςαι, με απϊταρη ςξσ 
απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ, ςξ ξπξίξ 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.  Αμ ςξ σλικϊ τξοςχθεί - παοαδξθεί ή αμςικαςαρςαθεί μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ και μέυοι 

λήνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ υξοηγήθηκε, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 206 ςξσ Μ.4412/16, επιβάλλεςαι 

ποϊρςιμξ 5% επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 
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ξ παοαπάμχ ποϊρςιμξ σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςχμ εκποϊθερμα παοαδξθέμςχμ σλικόμ, 

υχοίπ ΤΟΑ. Δάμ ςα σλικά 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 τϊοςχρη- παοάδξρη ή 

αμςικαςάρςαρη ςχμ σλικόμ, 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. 

Αμ ξι σπηοερίεπ παοαρυεθξϋμ απϊ σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ μεςά ςη λήνη ςηπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

και μέυοι λήνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ υξοηγήθηκε είμαι δσμαςϊμ μα επιβάλλξμςαι ειπ βάοξπ ςξσ 

πξιμικέπ οήςοεπ, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. 

 Ξι πξιμικέπ οήςοεπ σπξλξγίζξμςαι χπ ενήπ: 

α) για καθσρςέοηρη πξσ πεοιξοίζεςαι ρε υοξμικϊ διάρςημα πξσ δεμ σπεοβαίμει ςξ 50% ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ 

ρσμξλικήπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ ή ρε πεοίπςχρη ςμημαςικόμ/εμδιαμέρχμ ποξθερμιόμ ςηπ αμςίρςξιυηπ 

ποξθερμίαπ, επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα 2,5% επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ υχοίπ ΤΟΑ ςχμ σπηοεριόμ πξσ 

παοαρυέθηκαμ εκποϊθερμα, 

β) για καθσρςέοηρη πξσ σπεοβαίμει то 50% επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα 5% υχοίπ ΤΟΑ επί ςηπ ρσμβαςικήπ 

ανίαπ ςχμ σπηοεριόμ πξσ παοαρυέθηκαμ εκποϊθερμα, 

ξ πξρϊ ςχμ πξιμικόμ οηςοόμ αταιοείςαι/ρσμφητίζεςαι απϊ/με ςημ αμξιβή ςξσ αμαδϊυξσ. 

Ζ επιβξλή πξιμικόμ οηςοόμ δεμ ρςεοεί απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ςξ δικαίχμα μα κηοϋνει ςξμ  αμάδξυξ 

έκπςχςξ. 

Ζ είρποανη ςξσ ποξρςίμξσ γίμεςαι με παοακοάςηρη απϊ ςξ πξρϊ πληοχμήπ ςξσ αμαδϊυξσ ή, ρε πεοίπςχρη 

αμεπάοκειαπ ή έλλειφηπ ασςξϋ, με ιρϊπξρη καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ, ετϊρξμ ξ 

αμάδξυξπ δεμ καςαθέρει ςξ απαιςξϋμεμξ πξρϊ. 

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 κας’ εταομξγή ςχμ 

ϊοχμ ςχμ άοθοχμ 5.2 (Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ - Ισοόρειπ), 6.1. (Υοϊμξπ παοάδξρηπ 

σλικόμ), 6.3. (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. 

5.4 Δικαρςική επίλσρη διατξοόμ 

Ιάθε διατξοά μεςανϋ ςχμ ρσμβαλλϊμεμχμ μεοόμ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςιπ ρσμβάρειπ πξσ ρσμάπςξμςαι ρςξ 

πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ , 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 
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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. 

6. ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ 

6.1  Υοϊμξπ παοάδξρηπ σλικόμ-σπηοεριόμ 

6.1.1.Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξμηθεϋει με είδη και μα παοέυει σπηοερίεπ απϊ ςημ ημέοα 

σπξγοατήπ ςηπ παοξϋραπ. α αμςαλλακςικά θα είμαι καιμξϋογια και θα διαθέςξσμ εγγϋηρη κας’ελάυιρςξμ 

εμϊπ υοϊμξσ και ξι εογαρίεπ επιρκεσήπ και ρσμςήοηρηπ θα είμαι αοίρςηπ πξιϊςηςαπ. Δμςϊπ ςξσ διαρςήμαςξπ 

ασςξϋ, η ςσυϊμ αμςικαςάρςαρή ςξσπ δεμ θα υοεόμεςαι και  ξι εογαρίεπ ςξπξθέςηρηπ θα εκςελξϋμςαι 

αδαπάμχπ. 

Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα τοξμςίζει για ςημ έγκαιοη (ρϋμτχμα με ςημ σπξβληθείρα σπεϋθσμη δήλχρη 

ρςξμ τάκελξ ςευμικήπ ποξρτξοάπ) και άοιρςηπ πξιϊςηςαπ ποξμήθεια ειδόμ και παοξυή σπηοεριόμ 

ποξκειμέμξσ μα επιρκεσαρθεί κάθε είδξσπ βλάβη ςχμ ξυημάςχμ ή μα εκςελερςξϋμ εογαρίεπ ςακςικήπ 

ρσμςήοηρηπ.  

Διδικϊςεοα ςα σπηοεριακά ξυήμαςα γίμξμςαι άμερα δεκςά ρςξ ρσμεογείξ πξσ έυει σπξδείνει ξ 

αμάδξυξπ ποξπ επιρκεσή/ρσμςήοηρη μεςά απϊ ειδξπξίηρη ςηπ αομϊδιαπ Σπηοερίαπ, και ϊυι πέοαμ ςηπ 

αμέρχπ επϊμεμηπ απϊ ςημ ειδξπξίηρη εογάριμηπ ημέοαπ ρε πεοίπςχρη επιρκεσήπ βλάβηπ ή πέοαμ ςχμ 

ςερράοχμ (04) εογάριμχμ ημεοόμ ρε πεοίπςχρη ρσμήθξσπ/ςακςικήπ ρσμςήοηρηπ. Ακξλξϋθχπ, ξι 

ρυεςικέπ εογαρίεπ/ςξπξθέςηρηπ αμςαλλακςικόμ ποέπει μα ξλξκληοόμξμςαι ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ δϋξ 

(02) εογάριμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ςελική ρυεςική έγκοιρη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ, πξσ κξιμξπξιείςαι 

ρςξμ αμάδξυξ με κάθε ποϊρτξοξ μέρξ. Σπέοβαρη ςηπ ποξθερμίαπ ξλξκλήοχρηπ ςχμ εογαριόμ μπξοεί 

μα γίμει δεκςή απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή μϊμξ καςϊπιμ ςεκμηοιχμέμηπ αδσμαμίαπ εϋοερηπ ρςημ αγξοά  

ςχμ καςάλληλχμ αμςαλλακςικόμ πξσ απαιςξϋμςαι ή άλλη βάριμα ςεκμηοιχμέμη αιςία αμςικειμεμικήπ 

αδσμαμίαπ. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη δϋμαςαι καςά ςημ κοίρη ςχμ αομξδίχμ Δπιςοξπόμ παοακξλξϋθηρηπ 

και παοαλαβήπ μα επιβάλλξμςαι ξι καςά πεοίπςχρη ποξβλεπϊμεμεπ δια ςηπ παοξϋραπ κσοόρειπ.  

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

ρσμεογείξ ςξσ εάμ ασςϊ ακιμηςξπξιηθεί λϊγχ βλάβηπ ξπξιαδήπξςε υοξμική ρςιγμή. 

Δπιπλέξμ, ξ Αμάδξυξπ δεμ θα εμεογεί ασςξβξϋλχπ ρςημ απξρσμαομξλϊγηρη ςχμ ποξπ επιρκεσή μεοόμ, 

ρςημ διάγμχρη βλαβόμ, ρςημ απξνήλχρη αμςαλλακςικόμ, ρςη λήφη απϊταρηπ για ςημ επιρκεσή, ρςημ 

εταομξγή μέχμ αμςαλλακςικόμ, ρςημ επαμαρσμαομξλϊγηρη ςχμ ποξπ επιρκεσή μεοόμ και γεμικά ρςημ 

επιρκεσή υχοίπ ρε κάθε πεοίπςχρη ςη ρϋμτχμη γμόμη ςηπ Σπηοερίαπ και ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ. 

Ζ παοάδξρη ςχμ αμςαλλακςικόμ και η παοξυή σπηοεριόμ/εογαριόμ θα γίμεςαι ρςα καςά ςϊπξσπ 
ρσμεογεία ςχμ Οϊλεχμ ϊπξσ εδοεϋξσμ ξι Σπηοερίεπ  και ρϋμτχμα με ςα πεοιλαμβαμϊμεμα ρςξμ 
τάκελξ ςευμικήπ ποξρτξοάπ. 

Ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ παοάδξρηπ ςχμ σλικόμ- σπηοεριόμ 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 σλικόμ-σπηοεριόμ 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-σπηοεριόμ. Ρςιπ πεοιπςόρειπ μεςάθερηπ ςξσ 

ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ τϊοςχρηπ παοάδξρηπ δεμ επιβάλλξμςαι κσοόρειπ. 
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6.1.2. Δάμ λήνει ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ παοάδξρηπ, υχοίπ μα σπξβληθεί εγκαίοχπ αίςημα παοάςαρηπ ή, εάμ 

λήνει ξ παοαςαθείπ, καςά ςα αμχςέοχ, υοϊμξπ, υχοίπ μα παοαδξθεί ςξ σλικϊ-σπηοερία, ξ αμάδξυξπ 

κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ. 

6.2  Οαοαλαβή σλικόμ και σπηοεριόμ- Υοϊμξπ και ςοϊπξπ/διαδικαρία παοαλαβήπ 
σλικόμ και σπηοεριόμ 

 

6.2.1. H παοαλαβή ςχμ ειδόμ και σπηοεριόμ γίμεςαι απϊ επιςοξπέπ, ποχςξβάθμιεπ ή και δεσςεοξβάθμιεπ, 

πξσ ρσγκοξςξϋμςαι ρϋμτχμα με ςημ παο. 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ Μ.4412/16 ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςα 

άοθοα 208, 219 ςα ρυεςικόπ ξοιζϊμεμα δια ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ και ςηπ σπξγοατείραπ ρϋμβαρηπ. 

Ιαςά ςημ διαδικαρία παοαλαβήπ ςχμ σλικόμ-σπηοεριόμ διεμεογείςαι πξρξςικϊπ και πξιξςικϊπ έλεγυξπ,με 

μακοξρκξπική ενέςαρη ή/και ποακςική δξκιμαρία, και ετϊρξμ ςξ επιθσμεί μπξοεί μα παοαρςεί και ξ 

αμάδξυξπ. 

ξ κϊρςξπ ςηπ διεμέογειαπ ςχμ ελέγυχμ βαοϋμει ςξμ αμάδξυξ. 

Ζ επιςοξπή παοαλαβήπ, μεςά ςξσπ ποξβλεπϊμεμξσπ ελέγυξσπ ρσμςάρρει ποχςϊκξλλα (μακοξρκξπικϊ – 

ξοιρςικϊ- παοαλαβήπ ςξσ σλικξϋ με παοαςηοήρειπ –απϊοοιφηπ  ςχμ σλικόμ) ρϋμτχμα ςα άοθοα 208 και 

219 ςξσ μ. 4412/16. 

6.2.2. Ζ παοαλαβή ςχμ ειδόμ-σπηοεριόμ και η έκδξρη ςχμ ρυεςικόμ ποχςξκϊλλχμ παοαλαβήπ 

(μακοξρκξπικϊ – ξοιρςικϊ- παοαλαβήπ ςξσ σλικξϋ με παοαςηοήρειπ –απϊοοιφηπ  ςχμ σλικόμ) ρϋμτχμα με 

ςα άοθοα 208 και 219ςξσ μ. 4412/16 ποαγμαςξπξιείςαι, εμςϊπ πέμςε (5) εογάριμχμ ημεοόμ, απϊ ςημ 

παοαλαβή ςξσ ρυεςικξϋ ςιμξλξγίξσ. 

Σλικά-σπηοερίεπ 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 και ςξ άοθοξ 220 ςξσ μ.4412/16. α ένξδα 

βαοϋμξσμ ρε κάθε πεοίπςχρη ςξμ αμάδξυξ. 

Αμ η παοαλαβή ςχμ ειδόμ-σπηοεριόμ και η ρϋμςανη ςξσ ρυεςικξϋ ποχςξκϊλλξσ δεμ ποαγμαςξπξιηθεί απϊ 

ςημ επιςοξπή παοαλαβήπ μέραρε ςοιάμςα (30) ημέοεπ, θεχοείςαι ϊςι η παοαλαβή ρσμςελέρθηκε 

ασςξδίκαια, με κάθε επιτϋλανη ςχμ δικαιχμάςχμ ςξσ Δημξρίξσ και εκδίδεςαι ποξπ ςξϋςξ ρυεςική απϊταρη 

ςξσ αομξδίξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ. 

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 ςη ρϋμβαρη 

υοϊμξ. Ζ παοαπάμχ επιςοξπή παοαλαβήπ ποξβαίμει ρε ϊλεπ ςιπ διαδικαρίεπ παοαλαβήπ πξσ ποξβλέπξμςαι 

απϊ ςα άοθοα 208 και 220 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. 

6.2.3. Ρσμπληοχμαςικά ποξπ ςα αμχςέοχ εταομξγή έυξσμ ξι ειδικέπ διαςάνειπ ςηπ σπ’ αο. 3373/390/20-

03-1975 (ΤΔΙ 349/Β/27-03-1975) Απϊταρηπ ςξσ Σπ. Οοξεδοίαπ «πεοί καθξοιρμξϋ διαδικαρίαπ επιρκεσήπ, 

ρσμςηοήρεχπ, αγξοάπ αμςαλλακςικόμ και ποξμήθειαπ κασρίμχμ και λιπαμςικόμ ςχμ ξυημάςχμ ςξσ 

Δημξρίξσ, ςχμ ΞΑ και ςχμ εμ γέμει ΜΟΔΔ κλπ πεοί όμ ςξ άοθοξ 1 ςξσ Μ.Δ. 2396/53» ϊπχπ 

ςοξπξπξιήθηκε με ςημ σπ’ αο. 4993/745/24-04-1975 (ΤΔΙ 489/Β/15-05-1975) Απϊταρη, πξσ εκδϊθηκαμ 

κας’ ενξσριξδϊςηρη ςξσ άοθοξσ 11 ςξσ Μ. 2396/53 «πεοί καμξμιρμξϋ υοήρεχπ και κιμήρεχπ ασςξκιμήςχμ 

ξυημάςχμ ςξσ Δημξρίξσ, ςχμ ΞΑ και ςχμ εμ γέμει ΜΟΔΔ». Ρσμεπόπ ςηοξϋμςαι αμαλξγικά καςά ςη 

διαδικαρία παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβήπ σλικόμ/σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ξυημάςχμ ςηπ 

παοξϋραπ απϊ ςημ αομϊδια αμά Σπηοερία Δπιςοξπή Οαοακξλξϋθηρηπ και Οαοαλαβήπ χπ πεοιγοάτεςαι 

ακξλξϋθχπ: 

Ξ ξδηγϊπ ςξσ σπηοεριακξϋ ξυήμαςξπ με ρυεςική αματξοά ποξπ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή Οαοακξλξϋθηρηπ 

και Οαοαλαβήπ ςηπ παοξϋραπ θα γμχρςξπξιεί ςξ ρυεςικϊ ποϊβλημα πξσ παοξσριάρςηκε ρε ασςϊ. Ρε 

πεοίπςχρη πξσ ςξ ϊυημα μπξοεί μα ςεθεί ρε κίμηρη, ξ ξδηγϊπ θα μεςαβαίμει ρςξ ρσμεογείξ ςξσ Αμαδϊυξσ, 

εμό ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ ϊυημα είμαι ακιμηςξπξιημέμξ, ξ Αμάδξυξπ με δικά ςξσ ένξδα, αμαλαμβάμει ςη 

μεςατξοά απϊ ςξ ρημείξ πξσ θα ςξσ σπξδειυθεί ρςξ ρσμεογείξ (πυ με γεοαμξτϊοξ ϊυημα). Ζ αομϊδια 
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Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ θα επιθεχοεί ςξ  σπηοεριακϊ ϊυημα ακϊμη και ρςξ ρσμεογείξ ςξσ Αμαδϊυξσ, ετϊρξμ 

απαιςείςαι καςά ςημ κοίρη ςηπ,  και θα γμχμξδξςεί για ςιπ αμαγκαίεπ εογαρίεπ και ςα αμςαλλακςικά πξσ 

απαιςξϋμςαι για ςημεπιρκεσή ςξσ ξυήμαςξπ. Δμ ρσμευεία και μεςά ςη γμχρςξπξίηρη απϊ ςξμ Αμάδξυξ ποξπ 

ςημ Δπιςοξπή ςξσ κξρςξλξγίξσ εογαριόμ, αμςαλλακςικόμ, αμαλχρίμχμ και επιρκεσόμ ςξσ (βάρει ςχμ 

ρσμβαςικόμ ϊοχμ), ασςή εγκοίμει ςημ εκςέλερη ασςόμ ή ϊρχμ κοίμει χπ απαοαίςηςχμ απϊ ςιπ 

ποξςειμϊμεμεπ εκ ςξσ Αμαδϊυξσ και ακξλξϋθχπ παοακξλξσθεί και επαληθεϋει ςημ ξοθή εκςέλερή ςξσπ. Ζ 

ςηοηςέα διαδικαρία απξςσπόμεςαι ρςξ ΔΔΚΘΞ ΔΥΜΘΙΖΡ ΔΟΘΗΔΩΠΖΡΖΡ ΙΑΘ ΔΟΘΡΙΔΣΖΡ ΒΚΑΒΩΜ ΡΔ 

ΔΝΩΔΠΘΙΞ ΡΣΜΔΠΓΔΘΞ αμά σπηοεριακϊ ϊυημα κι ξλξκληοόμεςαι με ςημ ρϋμςανη ςξσ ρυεςικξϋ 

ποχςξκϊλλξσ ξοιρςικήπ πξρξςικήπ και πξιξςικήπ παοαλαβήπ. 

6.3 Απϊοοιφη ρσμβαςικόμ σλικόμ και σπηοεριόμ - Αμςικαςάρςαρη 

 

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

σπηοεριόμ, 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/παοξυήπ. Αμ ξ 

αμάδξυξπ δεμ αμςικαςαρςήρει ςα σλικά/σπηοερίεπ 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 σλικόμ πξσ απξοοίτθηκαμ γίμεςαι ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςιπ παο. 2 και 

3  ςξσ άοθοξσ 213 και ςχμ σπηοεριόμ ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςξ άοθοξ 220 ςξσ μ. 4412/2016. 

6.4 Κξιπξί ϊοξι εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

1) 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 και μα ρσμεογαρςεί µε ξπξιαδήπξςε Σπηοερία ή και 

κάθε ςοίςξ, µε ςξμ ςοϊπξ πξσ θα ςξσ σπξδειυθεί. 

2) 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.  

3) Αμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ καςαρςεί σπϊςοξπξπ με ςημ ποξμήθεια ακαςάλληλξσ αμςαλλακςικξϋ ή 

σπηοερίαπ, κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ, με ϊλεπ ςιπ μϊμιμεπ ρσμέπειεπ. 

 

4) Ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρή ςξσ έμαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – 

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

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

μεοικόπ η αμάγκη ποξμήθειαπ ειδόμ-σπηοεριόμ πξσ ατξοά η παοξϋρα διακήοσνη, ξπϊςε ρςημ 

πεοίπςχρη ασςή η εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ για ςιπ ρσγκεκοιμέμεπ Σπηοερίεπ διακϊπςεςαι με απϊταρη 

ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Δπιπλέξμ, ξ αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρη ςξσ ρε πεοίπςχρη 

ποξρχοιμήπ διακξπήπ λειςξσογίαπ Σπηοεριόμ για ξπξιξδήπξςε λϊγξ. 

 
 

 
5) Πηςά ρσμτχμείςαι μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ και ςξσ Αμαδϊυξσ ϊςι – ρε κάθε πεοίπςχρη ξ 

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

απξδεδειγμέμηπ ρσμπεοιτξοάπ ςηπ πξσ ρσμδέεςαι αιςιχδόπ με ποξκληθείρα ζημία ή παοάβαρη 

ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ. 

 

6) Ξι Αμάδξυξι θα δέυξμςαι ςξμ έλεγυξ ρςξ ρσμεογείξ ςξσπ απϊ ςημ Δπιςοξπή η ξπξία θα ξοίζεςαι απϊ ςημ 

σπηοερία ϊπξςε ασςή θεχοεί ϊςι είμαι αμαγκαίξπ ξ έλεγυξπ, υχοίπ ποξηγξϋμεμη εμημέοχρή ςξσπ. 
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Δπιπλέξμ, ξι μειξδϊςεπ δεμ θα εμεογξϋμ ασςξβξϋλχπ ρςημ απξρσμαομξλϊγηρη ςχμ ποξπ επιρκεσή 

μεοόμ, ρςημ διάγμχρη βλαβόμ, ρςημ απξνήλχρη αμςαλλακςικόμ, ρςη λήφη απϊταρηπ για ςημ 

επιρκεσή, ρςημ εταομξγή μέχμ αμςαλλακςικόμ, ρςημ επαμαρσμαομξλϊγηρη ςχμ ποξπ επιρκεσή μεοόμ 

και γεμικά ρςημ επιρκεσή υχοίπ ρε κάθε πεοίπςχρη ςη ρϋμτχμη γμόμη ςηπ Σπηοερίαπ και ςηπ αομϊδιαπ 

Δπιςοξπήπ Οαοακξλξϋθηρηπ και Οαοαλαβήπ. 

 
7) Δάμ κάπξιξπ απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ ςηπ παοξϋρηπ πάφει μα ικαμξπξιείςαι απϊ ςξσπ 

Αμαδϊυξσπ καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ, η Α.Δ.Λ.Η. δϋμαςαι μα ςξσπ κηοϋνει έκπςχςξσπ. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑΑ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ –  Αμαλσςική Οεοιγοατή Τσρικξϋ και Ξικξμξμικξϋ Αμςικειμέμξσ ςηπ 
Ρϋμβαρηπ -ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ 

 
Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ διαθέςει έμαμ ρςϊλξ ξυημάςχμ, ςεςοάςοξυχμ (επιβαςικά, 
offroad, βαμ, ημιτξοςηγά και τξοςηγά), πξσ έυξσμ καςαμεμηθεί ρςιπ Σπηοερίεπ ςηπ ρε διατξοεςικέπ 
Οϊλειπ ςχμ Οεοιτεοειακόμ Δμξςήςχμ δικαιξδξρίαπ ςηπ, πεοιϊδξσ 2022-2023, χπ ασςά καςαγοάτξμςαι ρςξμ 
ΟΑΠΑΠΖΛΑ V ςηπ παοξϋραπ.  
Ιαθόπ η ΑΔΛΗ δεμ διαθέςει ρσμεογείξ/α ρσμςήοηρηπ ξυημάςχμ, ςξμ απαοαίςηςξ ενξπλιρμϊ, ςξ αμαγκαίξ 
ποξρχπικϊ και ςημ ςευμξγμχρία, αμαθέςει ςημ ρσμςήοηρη και επιρκεσή ςχμ σπηοεριακόμ ξυημάςχμ ρε 
ενχςεοικϊ/ά ρσμεογείξ/ρσμεογεία. Για μα μπξοεί έμα ρσμεογείξ μα επιρκεσάζει ξυήμαςα ποέπει μα έυει 
ξλξκληοχμέμξ ρσμεογείξ ενξπλιρμέμξ με οάμπεπ, αμσφχςικά μηυαμήμαςα, πλήοεπ ςευμξλξγικϊ ενξπλιρμϊ 
(διάγμχρηπ βλαβόμ, κασρίμχμ, κλπ), ςξ αμαγκαίξ ποξρχπικϊ πξσ μα αμαλξγεί ρςξμ αοιθμϊ ςχμ 
ξυημάςχμ πξσ θα επιρκεσάζει καθημεοιμόπ, καθόπ και ςημ ςευμξγμχρία για κάθε ςϋπξ ξυήμαςξπ, 
δσμαςϊςηςα ποξεςξιμαρίαπ ελέγυξσ ΙΔΞ και έκδξρηπ κάοςαπ κασραεοίχμ και ετϊρξμ υοειαρςεί, 
δσμαςϊςηςα μεςατξοάπ με δικά ςξσ ένξδα ξπξιξσδήπξςε ακιμηςξπξιημέμξσ ξυήμαςξπ απϊ ςξ ρημείξ ςξσ 
σπξδειυθεί μέυοι ςξ ρσμεογείξ ςξσ για επιρκεσή. 
 
Ξι εμδιατεοϊμεμξι δϋμαμςαι μα επιρκετθξϋμ ςξσπ υόοξσπ ρςάθμεσρηπ ςχμ σπηοεριακόμ ξυημάςχμ ρε 
ρσμεμμϊηρη με ςιπ καςά ςϊπξσπ Σπηοερίεπ και μα ενεςάρξσμ ςα ξυήμαςα ποξκειμέμξσ μα ρυημαςίρξσμ 
πλήοη εικϊμα για ςημ παοξϋρα καςάρςαρη ασςόμ. 
Ξι εμδιατεοϊμεμξι είμαι απξκλειρςικά σπεϋθσμξι για ςημ ξοθή ρϋμςανη ςχμ ποξρτξοόμ ςξσπ βαριζϊμεμξι 
ρε γμόρη ςχμ μξμςέλχμ και ρε ρςξιυεία πξσ θα ρσλλένξσμ καςά ςημ ασςξφία πξσ, ετϊρξμ επιθσμξϋμ, θα 
ποαγμαςξπξιήρξσμ ρςξσπ υόοξσπ ρςάθμεσρηπ. 
Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ διαςηοεί ςξ δικαίχμα, μα αμακαςαμείμει μεςανϋ ςχμ 
Σπηοεριόμ ςα στιρςάμεμα σπηοεριακά ξυήμαςα και μα ποξρθέςει ή μα αταιοεί σπηοεριακά ξυήμαςα για 
ρσμςήοηρη και επιρκεσή απϊ ςξμ Αμάδξυξ, ετϊρξμ ςξ απαιςξϋμ ξι ρσμθήκεπ, εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςξσ 
διαθέριμξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ κάθε μήμαςξπ. Διδικά για ςξ ςμήμα ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ είμαι δσμαςή η εκςέλερη 
ςξσ ρσμβαςικξϋ αμςικειμέμξσ ρε ξπξιξδήπξςε σπηοεριακϊ ϊυημα ςηπ ΑΔΛΗ, δηλαδή αμεναοςήςχπ ςηπ 
σπηοεριακήπ μξμάδαπ και πϊληπ ρςημ ξπξία έυει διαςεθεί ποξπ υοήρη. 
 
Κϊγχ ςηπ ειδικϊςεοηπ τϋρηπ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ και ςηπ εσοϋςηςαπ και παλαιϊςηςαπ ςξσ 
διαθέριμξσ ρςϊλξσ ξυημάςχμ (άγμχρςεπ κάθε τξοά βλάβεπ ςξσ κάθε ξυήμαςξπ νευχοιρςά, διατξοεςικξί 
ςϋπξι και υοξμξλξγία ξυημάςχμ) καθίρςαςαι αδϋμαςξπ ξ ξπξιξρδήπξςε ποξρδιξοιρμϊπ ςηπ ποξπ αμάθερη 
πξρϊςηςαπ αμςαλλακςικόμ ή/και σπηοεριόμ και δεμ είμαι δσμαςή η ποξρμέςοηρη ςχμ εογαριόμ. 
 
ξ ρσμβαςικϊ αμςικείμεμξ είμαι η ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ – σλικόμ και η εκςέλερη εογαριόμ ρσμςήοηρηπ 
και επιρκεσήπ ςχμ σπηοεριακόμ ξυημάςχμ. 
 
Ακξλξϋθχπ πεοιγοάτξμςαι ξι ρσμηθέρςεοεπ εογαρίεπ επιρκεσήπ/ρσμςήοηρηπ πξσ θα κληθεί ξ Αμάδξυξπ μα 
παοέυει, χπ ασςέπ έυξσμ καςαγοατεί βάρει αμαγκόμ παοελθϊμςχμ εςόμ, υχοίπ μα απξκλείξμςαι άλλεπ  
πξσ ςσυϊμ απαιςηθξϋμ και δεμ μπξοξϋμ μα ποξβλετθξϋμ.  
 

ΟΘΜΑΙΑΡ 2- ΡΣΜΖΗΔΘΡ ΔΠΓΑΡΘΔΡ 
 

ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΔΠΓΑΡΘΩΜ ΘΛΔΡ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 

SERVICE πεςοελαιξκιμηςήοχμ: Αλλαγή λαδιόμ κιμηςήοα, αλλαγή τίλςοχμ 
(λαδιξϋ, αέοα, πεςοελαίξσ, καμπίμαπ), έλεγυξπ βαλβξλιμόμ ραρμάμ-
διατξοικϊ, έλεγυξπ εμποϊρθιξσ ρσρςήμαςξπ, έλεγυξπ ιμάμςχμ, έλεγυξπ 
ρσρςήμαςξπ πέδηρηπ, έλεγυξπ τόςχμ-ελαρςικόμ- ρσρςήμαςξπ πλσρίμαςξπ 
ςζαμιόμ & ηλεκςοξμική διάγμχρη. 60 

SERVICE βεμζιμξκιμηςήοχμ: Αλλαγή λαδιόμ κιμηςήοα, αλλαγή τίλςοχμ 
(λαδιξϋ, αέοα, βεμζίμηπ, καμπίμαπ), αλλαγή μπξσζί, έλεγυξπ βαλβξλιμόμ 
ραρμάμ-διατξοικξϋ, έλεγυξπ εμποϊρθιξσρσρςήμαςξπ, έλεγυξπ ιμάμςχμ, 
έλεγυξπ ρσρςήμαςξπ πέδηρηπ, έλεγυξπ τόςχμ-ελαρςικόμ-ρσρςήμαςξπ 
πλσρίμαςξπ ςζαμιόμ & ηλεκςοξμική διάγμχρη. 60 

ΙΘΜΖΖΠΑΡ  
 

 Δνχςεοικξί Θμάμςεπ Δσμαμϊ – Ιλιμαςιρςικξϋ – Αμςλίαπ μεοξϋ 30 

 Αμςικαςάρςαρη ελαρςικόμ ρχλημόρεχμ (Ιξλάοχμ) ρσρςήμαςξπ φϋνηπ-
θέομαμρηπ  60 

 Αμςικαςάρςαρη ρες Θμάμςα Υοξμιρμξϋ (Θμάμςα – ςεμςχςήοα - αμςλίαπ μεοξϋ) 150 

 Αμςικαςάρςαρη Καρςιυάκια βαλβίδχμ  60 
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 Αμςικαςάρςαρη Βάρεχμ κιμηςήοα 70 

 Αμςικαςάρςαρη Τλάμςζα Ιεταλήπ κσλίμδοχμ 350 

Ολαμάοιρμα Ιεταλήπ κσλίμδοχμ 90 

  ΡΣΡΖΛΑ ΛΔΑΔΞΡΖΡ ΙΘΜΖΡΖΡ 
 Αμςικαςάρςαρη Δίρκξσ – Ολαςϊ – Έδοαμα ξλίρθηρηπ (Πξσλεμάμ) ςξσ κιβόςιξ   

ςαυσςήςχμ 220 

Αμςικαςάρςαρη αμςλιόμ σδοασλικξϋ Ρσμπλέκςη 80 

Δπιρκεσή – Αμςικαςάρςαρη Ιιβχςίξσ ςαυσςήςχμ 350 

  
ΖΚΔΙΠΘΙΞ ΡΣΡΖΛΑ  

 
Αμςικαςάρςαρη Ρσρρχοεσςή (Λπαςαοίαπ) 40 

Δπιρκεσή – Αμςικαςάρςαρη Δμαλλακςήοα (Δσμαμϊ) 130 

Δπιρκεσή – Αμςικαςάρςαρη Δκκιμηςή (μίζαπ) 120 

Αμςικαςάρςαρη αμςλίαπ Βεμζίμηπ 120 

Αμςικαςάρςαρη ηλεκςοξκιμηςήοα (μξςέο) ηλεκςοικόμ παοαθϋοχμ 70 

Αμςικαςάρςαρη γλσριέοαπ ηλεκςοικόμ παοαθϋοχμ  70 

Αμςικαςάρςαρη θεομξρςάςη – αιρθηςήοχμ θεομξκοαρίαπ φσκςικξϋ σγοξϋ 
κιμηςήοα 80 

Αμςικαςάρςαρη βαλβίδαπ EGR  αμακσκλξτξοίαπ κασραεοίχμ 80 

Αμςικαςάρςαρη αιρθηςήοα  μεςοηςή μάζαπ αέοα (MAF) ή αιρθηςήοα απϊλσςηπ  
πίερηπ(MAP) 60 

Αμςικαςάρςαρη αιρθηςήοα θέρηπ πεςαλξϋδαπ γκαζιξϋ 70 

Αμςικαςάρςαρη αιρθηςήοχμ ςοξυόμ (ABS) 100 

  
ΡΣΡΖΛΑ ΟΔΔΖΡΖΡ 

 
Αμςικαςάρςαρη ςακάκια τοέμχμ 35 

Αμςικαςάρςαρη κσλιμδοάκια τοέμχμ 60 

Αμςικαςάρςαρη ρχλήμχμ σφηλήπ πίερηπ (Λαοκξϋςρια) κσκλόμαςξπ πέδηρηπ 60 

Αμςικαςάρςαρη Διρκϊπλακχμ ςοξυόμ 60 

Αμςικαςάρςαρη Ζλεκςοξωδοασλικήπ μξμάδαπ αμςιμπλξκαοίρμαςξπ ςοξυόμ (ABS) 100 

  
ΡΣΡΖΛΑ ΙΚΘΛΑΘΡΛΞΣ 

 
Δπιρκεσή – Αμςικαςάρςαρη Ρσμπιερςή (Ιξμποερέο) κλιμαςιρςικξϋ A/C 150 

Αμςικαςάρςαρη ελαρςικόμ ρχλημόρεχμ (Σφηλήπ-Υαμηλήπ πίερηπ) 
κλιμαςιρςικξϋ   A/C 80 

Αμςικαςάρςαρη Δβαπξοέςαπ κλιμαςιρςικξϋ A/C 180 

Αμςικαςάρςαρη βαλβίδχμ (Σφηλήπ- Υαμηλήπ πίερηπ) φσκςικξϋ σγοξϋ  80 

  
ΡΣΡΖΛΑ  ΔΘΔΣΗΣΜΡΖΡ 

 
Αμςικαςάρςαρη Τξϋρκαπ Ιοεμαγιέοαπ 40 

Αμςικαςάρςαρη Ιοεμαγιέοαπ 150 

Αμςικαςάρςαρη Σδοασλικήπ Αμςλίαπ ςιμξμιξϋ 120 

Αμςικαςάρςαρη Ακοϊμπαοξσ 40 

Αμςικαςάρςαρη Λπάοαπ Διεϋθσμρηπ 150 

  
ΡΣΡΖΛΑ  ΑΜΑΠΖΡΖΡ 

 
Αμςικαςάρςαρη Απξρβερςήοχμ Ιοαδαρμόμ (Αμξοςιρέο) 35/εμάυιξ 

Αμςικαςάρςαρη Φαλίδι ςοξυξϋ 60 

Αμςικαςάρςαρη Δδοάμξσ Ξλίρθηρηπ (οξσλεμάμ) ςοξυξϋ 60 

Αμςικαςάρςαρη Λπιλιξτϊοξσ ημιανξμίξσ ςοξυξϋ 60 
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Δπιρημαίμεςαι ϊςι ξι αμχςέοχ ςιμέπ υοέχρηπ αμά εογαρία απξςσπόμξσμ ςημ μέρη ςιμή υοέχρηπ για ςιπ 

εογαρίεπ ασςέπ αμεναοςήςχπ καςαρκεσαρςή/μξμςέλξσ και παλαιϊςηςαπ ξυήμαςξπ και δερμεϋξσμ ςξμ 

ρσμβαλλϊμεμξ/αμάδξυξ καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ. Δπί ςχμ ςιμόμ ασςόμ ξ σπξφήτιξπ ξικξμξμικϊπ 

τξοέαπ ποξρτέοει εμιαίξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ επί ςξιπ εκαςϊ %, ςξ ξπξίξ μπξοεί μα είμαι και μηδεμικϊ.  

 
Αμςαλλακςικά 
 
α αμςαλλακςικά-σλικά πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςξ πλαίριξ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ και 
δικϋκλχμ ατξοξϋμ ρε ασςά πξσ απαιςξϋμςαι ρςξ πλαίριξ εκςέλερηπ πάρηπ τϋρεχπ  εογαριόμ 
(μηυαμξλξγικόμ - ηλεκςοξλξγικόμ -εογαριόμ ταμξπξιίαπ - οεκςιτιέ - εναςμίρεχμ - ρςεγαμξπξίηρηπ – 
ςϊομξσ κ.α.) ςχμ ξυημάςχμ. 
α ποξρτεοϊμεμα αμςαλλακςικά και αμαλόριμα (ϊπχπ εμδεικςικά ςα λάδια, ςα λιπαμςικά, ςα σγοά 
τοέμχμ, κ.λπ.) μπξοεί μα είμαι γμήρια (GenuineParts) ή ετάμιλληπ πξιϊςηςαπ (Matching Quality). Δλλείφει 
ασςόμ, επιςοέπεςαι η ποξρτξοά απϊ ςημ αμενάοςηςη ή ελεϋθεοη αγξοά (IndependentAfter Market). 
[Ωπ γμήρια υαοακςηοίζξμςαι ϊρα είμαι ςηπ ίδιαπ πξιϊςηςαπ με ςα ρσρςαςικά πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςη 
ρσμαομξλϊγηρη ςξσ ασςξκιμήςξσ ξυήμαςξπ και ςα ξπξία παοάγξμςαι με ςιπ ςσπξπξιημέμεπ ποξδιαγοατέπ 
και διαδικαρίεπ πξσ καθξοίζει ξ καςαρκεσαρςήπ ςξσ ασςξκιμήςξσ ξυήμαςξπ για ςημ παοαγχγή ρσρςαςικόμ 
μεοόμ ή αμςαλλακςικόμ για ςξ ξικείξ ασςξκίμηςξ. Οεοιλαμβάμξσμ ςα αμςαλλακςικά πξσ καςαρκεσάζξμςαι 
ρςημ ίδια γοαμμή παοαγχγήπ με ςα εμ λϊγχ ρσρςαςικά. Δτϊρξμ δεμ απξδεικμϋεςαι ςξ αμςίθεςξ, 
ςεκμαίοεςαι ϊςι ποϊκειςαι για γμήρια αμςαλλακςικά εάμ ξ καςαρκεσαρςήπ ςχμ αμςαλλακςικόμ πιρςξπξιεί 
ϊςι ϊλα ασςά ςα μέοη είμαι ετάμιλληπ πξιϊςηςαπ με ςα ρσρςαςικά πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςη 
ρσμαομξλϊγηρη ςξσ ξικείξσ ασςξκιμήςξσ ξυήμαςξπ και καςαρκεσάρςηκαμ ρϋμτχμα με ςιπ ποξδιαγοατέπ 
και ςα ποϊςσπα παοαγχγήπ ςξσ καςαρκεσαρςή ςξσ ασςξκιμήςξσ ξυήμαςξπ. (Ιαμξμιρμϊπ (ΔΙ)  1400/2002, 
ρελ.13, παοάγοατξπ κ'). Ωπ αμςαλλακςικά ετάμιλληπ πξιϊςηςαπ υαοακςηοίζξμςαι μϊμξμ ςα αμςαλλακςικά 
πξσ καςαρκεσάζξμςαι απϊ ξπξιαδήπξςε επιυείοηρη η ξπξία μπξοεί αμά πάρα ρςιγμή μα πιρςξπξιήρει ϊςι ςα 
αμςαλλακςικά ασςά έυξσμ ςημ ίδια πξιϊςηςα με ςα ρσρςαςικά μέοη πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςη 
ρσμαομξλϊγηρη ςχμ ρυεςικόμ ασςξκιμήςχμ ξυημάςχμ (Ιαμξμιρμϊπ (ΔΙ) 1400/2002, ρελ.13, παοάγοατξπ 
κα')].  
 
Ζ ΑΔΛΗ ποξςείμει καςά καμϊμα για κάθε επιρκεσή-ρσμςήοηρη ξυήμαςξπ ςα υοηριμξπξιξϋμεμα 
αμςαλλακςικά μα είμαι γμήρια.  Ωρςϊρξ, λϊγχ ςηπ ιδιαιςεοϊςηςαπ ςξσ ρςϊλξσ ςχμ ξυημάςχμ (ςϋπχμ, 
παλαιόμ και μέχμ ςευμξλξγιόμ) και ςξσ πλήθξσπ ςχμ ειδόμ ςχμ εογαριόμ πξσ θα απαιςηθξϋμ (πιθαμέπ και 
αποϊβλεπςεπ εογαρίεπ, πξλσπληθήπ γκάμα, έκςαρη επιρκεσόμ) έυει απξδειυθεί ϊςι ρε πξλλά μπξοεί μα 
μημ σπάουξσμ γμήρια αμςαλλακςικά ή καθϊλξσ αμςαλλακςικά ή και η ςιμή ςξσ γμήριξσ αμςαλλακςικξϋ μα 
είμαι αρϋμτξοη, γι’ ασςϊ καςά πεοίπςχρη θα μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί γμήριξ αμςαλλακςικϊ ή ςξσ 
εμπξοίξσ με ίδια ςευμικά υαοακςηοιρςικά ή και ακϊμη μεςαυειοιρμέμξ πάμςα με ςα ίδια ςευμικά 
υαοακςηοιρςικά.  
 
Ρε κάθε πεοίπςχρη πξσ διαπιρςόμεςαι μεγάλη απϊκλιρη ρςξ κϊρςξπ γμηρίχμ και ετάμιλληπ πξιϊςηςαπ  
αμςαλλακςικόμ ή δεμ είμαι ετικςή η ποξρτξοά γμήριχμ αμςαλλακςικόμ  ή ετάμιλληπ πξιϊςηςαπ, θα ποέπει 
μα εμημεοόμεςαι η αομϊδια αμά Σπηοερία Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ  και θα ποξκοίμεςαι/εγκοίμεςαι η 
καςαλληλϊςεοη ξικξμξμικά και ςευμικά λϋρη ρςημ ποόςη πεοίπςχρη ή θα είμαι επιςοεπςή η ποξρτξοά 
ειδόμ άλληπ ποξελεϋρεχπ αμςίρςξιυα. Ζ ςιμξλϊγηρη ςχμ μη γμήριχμ αμςαλλακςικόμ ή αμαλχρίμχμ θα 
ποέπει μα είμαι ρατόπ υαμηλϊςεοη απϊ ςημ ςιμή πξσ ποξκϋπςει για ςα γμήρια, αταιοξσμέμξσ και ςξσ 
παγίξσ πξρξρςξϋ έκπςχρηπ πξσ ποξρέτεοε ξ αμάδξυξπ.   
 
Οεοαιςέοχ, ςα αμςαλλακςικά και ςα αμαλόριμα θα ποέπει μα διαθέςξσμ ςα ενήπ υαοακςηοιρςικά: 
α) μα είμαι άοιρςηπ πξιϊςηςαπ και καςαρκεσήπ,  
β) μα ποξέουξμςαι απϊ αμαγμχοιρμέμξσπ ξίκξσπ καςαρκεσήπ, 
γ) μα πληοξϋμ ςιπ απαιςξϋμεμεπ ποξδιαγοατέπ και μα ρσμξδεϋξμςαι με ςα αμαγκαία πιρςξπξιηςικά 
διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ CE, ISO κ.λπ., εκςϊπ αμ κάπξια εν ασςόμ εναιοξϋμςαι ςηπ σπξυοέχρηπ ασςήπ απϊ 
ςημ αμςίρςξιυη Μξμξθερία, 
δ) μα τέοξσμ ςξμ κχδικϊ αοιθμϊ (Part Number) ςξσ καςαρκεσαρςή ςξσ ξυήμαςξπ ή αμαγμχοιρμέμχμ ξίκχμ 
εγκεκοιμέμχμ απϊ εκείμξμ, πξσ μα αμαγοάτεςαι ρε εσκοιμέπ ρημείξ ςηπ ρσρκεσαρίαπ ςξσπ. 
ε) μα είμαι ρϋμτχμα με ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςχμ εκάρςξςε καςαρκεσαρςόμ ςχμ ξυημάςχμ και ςχμ 
αμςίρςξιυχμ μηυαμικόμ μεοόμ ςξσπ καςά πεοίπςχρη. 
ρς) ρε κάθε πεοίπςχρη η ΑΔΛΗ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ζηςά απϊ ςξσπ αμαδϊυξσπ, καςά ςημ εκςέλερη ςηπ 
ρϋμβαρηπ και ϊπξςε ςξ κοίμει ρκϊπιμξ, μα απξδείνξσμ ςη γμηριϊςηςα ή καςαλληλϊςηςα ςχμ 
υοηριμξπξιξϋμεμχμ αμςαλλακςικόμ. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘΘ –  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, παοξυήπ σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, εκςϊπ δαρικόμ σπηοεριόμ δικαιξδξρίαπ ςηπ, 

πεοιϊδξσ 2022-2023 

 

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

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

 

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

..................., ρςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, μεςανϋ 

Ατεμϊπ 

 

η Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ, (ετενη ́π «Α.Δ.Λ.-Η.»), πξσ εδοεϋει ρςη Ηερραλξμίκη, 

Ιαθ. Πχρίδη 11, .Ι. 54655 ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ, με Α.Τ.Λ. 997612629 & Δ.Ξ.Σ. Ε’ Ηερραλξμίκηπ, και 

ρσμβάλλεςαι ρςημ παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμη απϊ ςξμ Ρσμςξμιρςή ασςήπ Δο. Θχάμμη Ι. Ράββα, πξσ 

ρςξ ενήπ υάοιμ ρσμςξμίαπ θα καλείςαι «Αμαθέςξσρα Αουή» 

 

και ατεςέοξσ 

 

ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ................... 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 απϊταρη ποξέγκοιρηπ αμάληφηπ σπξυοέχρηπ με αο. ποχς. ξικ. 5469/14-12-2021 

(ΑΔΑ:64ΗΦΞΠ1Σ-ΜΠΑ και ΑΔΑΛ:21REQ009734562) και ςιπ ακϊλξσθεπ αμαλήφειπ σπξυοέχρηπ για ςημ 

ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ και ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ξυημάςχμ για ςιπ 

Σπηοερίεπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ εκςϊπ δαρικόμ σπηοεριόμ για ςημ 

πεοίξδξ 2022-2023, ρσμξλικξϋ πξρξϋ πεμήμςα ένι υιλιάδχμ διακξρίχμ (56.200,00 €) 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. ή ραοάμςα πέμςε υιλιάδχμ ςοιακξρίχμ είκξρι δϋξ εσοό και πεμήμςα 

ξυςό λεπςόμ (45.322,58€) υχοίπ Τ.Ο.Α., τξοέαπ-ειδικϊπ Τξοέαπ 1907-999/03,01,02, ΑΚΔ:2420302001 

«Αμξιβέπ και ένξδα ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ξυημάςχμ» και 2410204001«Αγξοέπ ειδόμ ρσμςήοηρηπ 

και επιρκεσήπ μεςατξοικόμ μέρχμ νηοάπ»  
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2.ημ αο. ποχς. ………………. απϊταρη ςξσ Ρσμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., με ςημ ξπξία καςακσοόθηκε ρςξμ 

Οοξμηθεσςή ςξ απξςέλερμα ςξσ αμξικςξϋ κάςχ ςχμ ξοίχμ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ, με αμςικείμεμξ ςημ 

ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ, παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, εκςϊπ δαρικόμ σπηοεριόμ δικαιξδξρίαπ ςηπ, πεοιϊδξσ 

2022-2023, (Διακήοσνη 10/2021), 

 

ρσμτχμήθηκαμ και έγιμαμ αμξιβαία απξδεκςά ςα ακϊλξσθα :  

 

Άοθοξ 1 

Αμςικείμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ-Αμξιβή αμαδϊυξσ 

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

ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ και ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ για ςημ 

κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., εκςϊπ δαρικόμ σπηοεριόμ δικαιξδξρίαπ ςηπ, 

πεοιϊδξσ 2022-2023, πξσ εδοεϋξσμ ρςημ Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα/Οϊλη ............................. (θα 

ποξραομξρθεί αμάλξγα με ςα απξςελέρμαςα ςξσ Διαγχμιρμξϋ) ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ …………..Δσοό 

(………€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ  Τ.Ο.Α. και …………..Δσοό (………€) υχοίπ Τ.Ο.Α. 

Ζ ποξμήθεια ςχμ ειδόμ και σπηοεριόμ θα είμαι ρϋμτχμη με ςημ ςευμική ποξρτξοά και ςα ποξβλεπϊμεμα 

ρςημ Διακήοσνη 10/2021 για ςα ςμήμαςα ςξσ πίμακα πξσ ακξλξσθεί: 

 (Αμαλσςική Οεοιγοατή για ςημ Οϊλη ή Οϊλειπ, Οεοιτεοειακέπ Δμϊςηςεπ). 

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

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. 

Οοξρτεοθείρα έκπςχρη επί ςχμ ςιμόμ εογαριόμ  

Οοξρτεοθείρα έκπςχρη επί ςχμ ςιμόμ αμςαλλακςικόμ 

Άοθοξ 2 

Διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ 

Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋται μα αμαλάβει ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ και ςημ παοξυή σπηοεριόμ 

ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ρςιπ Σπηοερίεπ ……………………………… ρςημ Οϊλη 

……………………………. απϊ ςημ ημέοα σπξγοατήσ ςηπ ρϋμβαρηπ και για 12 μήμεπ ή μέυοι ςημ πλήοη αμάλχρη 

ςξσ ρσμβαςικξϋ πξρξϋ. 

Ζ παοξϋρα Ρϋμβαρη μπξοεί μα παοαςαθεί για υοξμικϊ διάρςημα μέυοι ςοειπ (3) μήμεπ, με απϊταρη ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ρςξ μέςοξ πξσ δεμ θα σπάονει καςά ςξ υοϊμξ ασςϊ, σπέοβαρη ςηπ ρσμβαςικήπ κας' 

είδξπ ανίαπ. 

Ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρή ςξσ έμαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ, 

ρε πεοίπςχρη καςαογήρεχπ Σπηοεριόμ ή σπαγχγήσ ςξσπ ρε άλλξ τξοέα εκςϊπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, ή αμ για ξπξιξδήπξςε άλλξ λϊγξ εκλείψει ξλικόσ ή μεοικόσ η αμάγκη 

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

διακήρσνη, ξπϊτε ρςημ πεοίπςχρη ασςή η εκςέλερη ςχμ ποξμηθειόμ-σπηοεριόμ για ςιπ ρσγκεκοιμένεπ 

Σπηοερίεπ διακϊπςεςαι με απϊφαρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Δπιπλέξμ, ξ Αμάδξυξπ παοαιςείται απϊ κάκε 

ανίωρή ςξσ ρε πεοίπςχρη ποξρχοιμήσ διακξπήσ λειςξσογίαπ Σπηοεριόν για ξπξιξδήπξςε λϊγξ. 

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

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

αμχςέραπ βίαπ ή εάν εναρταλίςει ςιπ ποξωπξθέρειπ κάλσφηπ ςχμ αμαγκόν ςηπ. Οοξπ ςξϋτξ θα ειδξπξιήςει 

ςξμ Αμάδξυξ δεκαπέμςε (15) ημέρεπ μχοίτεοα.  

Ζ ρϋμβαρη θεχοείται ϊτι εκςελέςςηκε ϊταμ:  

 Οαοαδϊθηκε ξλϊκληοη η πξρϊςηςα ςηπ ποξμήθειαπ αμςαλλακςικόμ και 

ποαγμαςξπξιήθηκαμ ϊλεπ ξι εογαρίεπ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ . 

 Δκδϊθηκαμ ςα ποχςϊκξλλα παοάδξρηπ-παοαλαβήπ αμά Σπηοερία µε ςα ξπξία 

πιρςξπξιείςαι η ξοιρςική και πξιξςική παοαλαβή ςχμ ειδόμ-εογαριόμ.  
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 Έγιμε η απξπληοχμή ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ, ατξϋ ποξηγξσμέμχπ επιβλήθηκαμ ςσυϊμ 

κσοόρειπ ή εκπςόρειπ.  

 Δκπληοόθηκαμ και ξι ςσυϊμ λξιπέπ ρσμβαςικέπ σπξυοεόρειπ και απϊ ςα δσξ ρσμβαλλϊμεμα 

μέοη και απξδερμεϋθηκαμ ξι ρυεςικέπ εγγσήρειπ καςά ςα ποξβλεπϊμεμα απϊ ςη ρϋμβαρη. 
 

Άοθοξ 3 

Υοϊμξπ και ςοϊπξπ Οαοάδξρηπ σλικόμ και σπηοεριόμ 

Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξμηθεϋει με είδη και μα παοέυει σπηοερίεπ απϊ ςημ ημέοα σπξγοατήπ ςηπ 

παοξϋραπ.  

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

α αμςαλλακςικά θα είμαι καιμξϋογια και θα διαθέςξσμ εγγϋηρη κας’ ελάυιρςξμ εμϊπ υοϊμξσ. Δμςϊπ ςξσ 

διαρςήμαςξπ ασςξϋ, η ςσυϊμ αμςικαςάρςαρή ςξσπ δεμ θα υοεόμεςαι και  ξι εογαρίεπ ςξπξθέςηρηπ θα 

εκςελξϋμςαι αδαπάμχπ. 

Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα τοξμςίζει για ςημ έγκαιοη (ρϋμτχμα με ςημ σπξβληθείρα σπεϋθσμη δήλχρη 

ρςξμ τάκελξ ςευμικήπ ποξρτξοάπ) και άοιρςηπ πξιϊςηςαπ ποξμήθεια ειδόμ και σπηοεριόμ 

ποξκειμέμξσ μα επιρκεσαρθεί κάθε είδξσπ βλάβη ςχμ ξυημάςχμ ή μα εκςελερςξϋμ εογαρίεπ ςακςικήπ 

ρσμςήοηρηπ. 

Διδικϊςεοα ςα σπηοεριακά ξυήμαςα γίμξμςαι άμερα δεκςά ρςξ ρσμεογείξ πξσ έυει σπξδείνει ξ 

αμάδξυξπ ποξπ επιρκεσή/ρσμςήοηρη μεςά απϊ ειδξπξίηρη ςηπ αομϊδιαπ Σπηοερίαπ, και ϊυι πέοαμ ςηπ 

αμέρχπ επϊμεμηπ απϊ ςημ ειδξπξίηρη εογάριμηπ ημέοαπ ρε πεοίπςχρη επιρκεσήπ βλάβηπ ή πέοαμ ςχμ 

ςερράοχμ (04) εογάριμχμ ημεοόμ ρε πεοίπςχρη ρσμήθξσπ/ςακςικήπ ρσμςήοηρηπ. Ακξλξϋθχπ, ξι 

ρυεςικέπ εογαρίεπ/ςξπξθέςηρηπ αμςαλλακςικόμ ποέπει μα ξλξκληοόμξμςαι ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ δϋξ 

(02) εογάριμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ςελική ρυεςική έγκοιρη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ, πξσ κξιμξπξιείςαι 

ρςξμ αμάδξυξ με κάθε ποϊρτξοξ μέρξ. Σπέοβαρη ςηπ ποξθερμίαπ ξλξκλήοχρηπ ςχμ εογαριόμ μπξοεί 

μα γίμει δεκςή απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή μϊμξ καςϊπιμ ςεκμηοιχμέμηπ αδσμαμίαπ εϋοερηπ ρςημ αγξοά  

ςχμ καςάλληλχμ αμςαλλακςικόμ πξσ απαιςξϋμςαι ή άλλη βάριμα ςεκμηοιχμέμη αιςία αμςικειμεμικήπ 

αδσμαμίαπ. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη δϋμαςαι καςά ςημ κοίρη ςχμ αομξδίχμ Δπιςοξπόμ παοακξλξϋθηρηπ 

και παοαλαβήπ μα επιβάλλξμςαι ξι καςά πεοίπςχρη ποξβλεπϊμεμεπ εκ ςηπ διακήοσνηπ 10/2021 και ςηπ 

παοξϋραπ ρϋμβαρηπ κσοόρειπ.  

Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αμαλαμβάμει αδαπάμχπ ςη μεςατξοά ςξσ ξυήμαςξπ ρςξ ρσμεογείξ ςξσ 

εάμ ασςϊ ακιμηςξπξιηθεί λϊγχ βλάβηπ ξπξιαδήπξςε υοξμική ρςιγμή. 

Δπιπλέξμ, ξ Αμάδξυξπ δεμ θα εμεογεί ασςξβξϋλχπ ρςημ απξρσμαομξλϊγηρη ςχμ ποξπ επιρκεσή μεοόμ, 

ρςημ διάγμχρη βλαβόμ, ρςημ απξνήλχρη αμςαλλακςικόμ, ρςη λήφη απϊταρηπ για ςημ επιρκεσή, ρςημ 

εταομξγή μέχμ αμςαλλακςικόμ, ρςημ επαμαρσμαομξλϊγηρη ςχμ ποξπ επιρκεσή μεοόμ και γεμικά ρςημ 

επιρκεσή υχοίπ ρε κάθε πεοίπςχρη ςη ρϋμτχμη γμόμη ςηπ Σπηοερίαπ. 

Άοθοξ 4 

Οαοαλαβή - Οαοακξλξϋθηρη    

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

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

ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ μ.4412/2016 και ρσμπληοχμαςικά ςιπ ειδικέπ διαςάνειπ ςηπ σπ’ 

αο.3373/390/20-03-1975 (ΤΔΙ 349/Β/27-03-1975) Απϊταρηπ ςξσ Σπ. Οοξεδοίαπ «πεοί καθξοιρμξϋ 

διαδικαρίαπ επιρκεσήπ, ρσμςηοήρεχπ, αγξοάπ αμςαλλακςικόμ και ποξμήθειαπ κασρίμχμ και 

λιπαμςικόμ ςχμ ξυημάςχμ ςξσ Δημξρίξσ, ςχμ ΞΑ και ςχμ εμ γέμει ΜΟΔΔ κλπ πεοί όμ ςξ άοθοξ 1 ςξσ 

Μ.Δ. 2396/53» ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ σπ’ αο. 4993/745/24-04-1975 (ΤΔΙ 489/Β/15-05-1975) 

Απϊταρη, πξσ εκδϊθηκαμ κας’ ενξσριξδϊςηρη ςξσ άοθοξσ 11 ςξσ Μ. 2396/53 «πεοί καμξμιρμξϋ 

υοήρεχπ και κιμήρεχπ ασςξκιμήςχμ ξυημάςχμ ςξσ Δημξρίξσ, ςχμ ΞΑ και ςχμ εμ γέμει ΜΟΔΔ». 

Ρσμεπόπ ςηοξϋμςαι αμαλξγικά καςά ςη διαδικαρία παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβήπ 

σλικόμ/σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ξυημάςχμ ςηπ παοξϋραπ απϊ ςημ αομϊδια αμά Σπηοερία 

Δπιςοξπή Οαοακξλξϋθηρηπ και Οαοαλαβήπ χπ ακξλξϋθχπ: 

Ξ ξδηγϊπ ςξσ σπηοεριακξϋ ξυήμαςξπ με ρυεςική αματξοά ποξπ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή 

Οαοακξλξϋθηρηπ και Οαοαλαβήπ θα γμχρςξπξιεί ςξ ρυεςικϊ ποϊβλημα πξσ παοξσριάρςηκε ρε ασςϊ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ ϊυημα μπξοεί μα ςεθεί ρε κίμηρη, ξ ξδηγϊπ θα μεςαβαίμει ρςξ ρσμεογείξ ςξσ 
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Αμαδϊυξσ, εμό ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ ϊυημα είμαι ακιμηςξπξιημέμξ, ξ Αμάδξυξπ με δικά ςξσ ένξδα, 

αμαλαμβάμει ςη μεςατξοά απϊ ςξ ρημείξ πξσ θα ςξσ σπξδειυθεί ρςξ ρσμεογείξ (πυ με γεοαμξτϊοξ 

ϊυημα). Ζ αομϊδια Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ θα επιθεχοεί ςξ  σπηοεριακϊ ϊυημα, ακϊμη και ρςξ ρσμεογείξ 

ςξσ Αμαδϊυξσ, ετϊρξμ απαιςείςαι καςά ςημ κοίρη ςηπ,  και θα γμχμξδξςεί για ςιπ αμαγκαίεπ εογαρίεπ 

και ςα αμςαλλακςικά πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ επιρκεσή ςξσ ξυήμαςξπ. Δμ ρσμευεία και μεςά ςη 

γμχρςξπξίηρη απϊ ςξμ Αμάδξυξ ποξπ ςημ Δπιςοξπή ςξσ κξρςξλξγίξσ εογαριόμ, αμςαλλακςικόμ, 

αμαλχρίμχμ και επιρκεσόμ ςξσ (βάρει ςχμ ρσμβαςικόμ ϊοχμ), ασςή  εγκοίμει ςημ εκςέλερη ασςόμ ή 

ϊρχμ κοίμει χπ απαοαίςηςχμ απϊ ςιπ ποξςειμϊμεμεπ εκ ςξσ Αμαδϊυξσ και ακξλξϋθχπ παοακξλξσθεί 

και επαληθεϋει ςημ ξοθή εκςέλερή ςξσπ. Ζ ςηοηςέα διαδικαρία απξςσπόμεςαι ρςξ ΔΔΚΘΞ ΔΥΜΘΙΖΡ 

ΔΟΘΗΔΩΠΖΡΖΡ ΙΑΘ ΔΟΘΡΙΔΣΖΡ ΒΚΑΒΩΜ ΡΔ ΔΝΩΔΠΘΙΞ ΡΣΜΔΠΓΔΘΞ αμά σπηοεριακϊ ϊυημα κι 

ξλξκληοόμεςαι με ςημ ρϋμςανη ςξσ ρυεςικξϋ ποχςξκϊλλξσ ξοιρςικήπ πξρξςικήπ και πξιξςικήπ 

παοαλαβήπ. 

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

εκδιδϊμεμχμ ςιμξλξγίχμ. 

3. Ζ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ, μεςά ςξσπ ποξβλεπϊμεμξσπ ελέγυξσπ ρσμςάρρει ποχςϊκξλλα (μακοξρκξπικϊ – 

ξοιρςικϊ- παοαλαβήπ ςξσ σλικξϋ με παοαςηοήρειπ –απϊοοιφηπ  ςχμ σλικόμ-σπηοεριόμ) ρϋμτχμα με 

ςα άοθοα 208 και ςξ άοθοξ 219 ςξσ μ. 4412/16. 

4. ξ παοαπα ́μχ ξ ́ογαμξ μπξοεί μα ειρηγείςαι ρςξμ Ρσμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. ςημ επιβξλη ́κσοχ ́ρεχμ ρςξμ 

Αμάδξυξ, ρε πεοι ́πςχρη ρσμπεοιτξοα ́π ςξσ αμςι ́θεςηπ ποξπ ςα αματεοξ ́μεμα ρςηρσ ́μβαρη.  

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

ρσγκεκοιμέμεπ ξδηγίεπ και καςεσθϋμρειπ. 

6. Ξ Αμάδξυξπ έυει σπξυοέχρη μα λαμβάμει σπϊφη ςξσ ςιπ παοαςηοήρειπ ςηπ Δπιςοξπήπ επί ςηπ 

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

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

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

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

μα ξδηγήρει ρε καςαγγελία ςηπ Ρϋμβαρηπ. 

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

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

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

απϊ ςημ Δπιςοξπή ϊςι ξι παοεκκλίρειπ ςξσ είδξσπ δεμ επηοεάζξσμ ςημ καςαλληλϊςηςα ςξσ και μπξοεί 

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

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

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

ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςημ απϊταρη. 

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

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

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

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

απϊταρη ασςή κι εμςϊπ ςξσ ρσμξλικξϋ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ παοάδξρηπ. 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, ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη ξ Αμάδξυξπ 

τξοέαπ θεχοείςαι χπ εκποϊθερμξπ και σπϊκειςαι ρε κσοόρειπ λϊγχ εκποϊθερμηπ παοάδξρηπ. 

9. Δάμ ξ Αμάδξυξπ δεμ αμςικαςαρςήρει ςα σλικά-εογαρίεπ πξσ απξοοίτθηκαμ μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ 

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

ποξβλεπϊμεμεπ κσοόρειπ. 

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

ρςξσπ Αμαδϊυξσπ. 

11. Ξι Αμάδξυξι θα δέυξμςαι ςξμ έλεγυξ ρςξ ρσμεογείξ ςξσπ απϊ ςημ Δπιςοξπή η ξπξία θα ξοίζεςαι απϊ ςημ 

σπηοερία ϊπξςε ασςή θεχοεί ϊςι είμαι αμαγκαίξπ ξ έλεγυξπ,  και υχοίπ ποξηγξϋμεμη εμημέοχρή ςξσπ.  

 

Άοθοξ 5 
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οϊπξπ Οληοχμήπ Αμαδϊυξσ 

Ζ πληοχμή ςηπ ανίαπ ςχμ παοαδιδξμέμχμ ειδόμ-σπηοεριόμ  ρςξμ Αμάδξυξ θα γίμεςαι ρςξ 100% ςηπ ανίαπ 

ςξσπ με ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ μξμίμχμ παοαρςαςικόμ και δικαιξλξγηςικόμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 200 παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016, καθόπ και κάθε άλλξσ δικαιξλξγηςικξϋ πξσ ςσυϊμ 

ήθελε ζηςηθεί απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ πξσ διεμεογξϋμ ςξμ έλεγυξ και ςημ πληοχμή μεςά ςημ ξοιρςική, 

πξιξςική και πξρξςική παοαλαβή ςξσπ απϊ ςημ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ -Οαοακξλξϋθηρηπ Ρϋμβαρηπ κάθε 

Σπηοερίαπ,πξσ θα εκςελεί ςη ρσγκεκοιμέμη ρϋμβαρη, με υοημαςικϊ έμςαλμα πξσ θα εκδίδεςαι ρςξ ϊμξμα 

ςξσ Δικαιξϋυξσ. Απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά για ςημ πληοχμή ςξσ Οοξμηθεσςή είμαι: 

 

α) ιμξλϊγια  

 

 Οόληρηπ για ςα αμςαλλακςικά: ρςημ αμαγοατϊμεμη ςιμή καςαλϊγξσ θα εταομϊζεςαι πξρξρςϊ 

έκπςχρηπ ……………………………%, θα αματέοεςαι ςϊρξ η αουική ϊρξ και η ςελική ςιμή. 

Οιξ ρσγκεκοιμέμα ςξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ θα εταομϊζεςαι επί ςχμ ςιμόμ ςχμ γμήριχμ αμςαλλακςικόμ, ϊπχπ 

ασςά πεοιλαμβάμξμςαι ρςξσπ εκάρςξςε ιρυϋξμςεπ επίρημξσπ ςιμξκαςαλϊγξσπ ςχμ εςαιοειόμ καςαρκεσήπ, 

ειραγχγήπ ή επίρημχμ αμςιποξρόπχμ ςχμ ξυημάςχμ, πξσ καςά καμϊμα υοηριμξπξιξϋμ ξι αμάδξυξι για ςιπ 

εογαρίεπ επιρκεσήπ και ρσμςήοηρηπ ϊλχμ ςχμ ξυημάςχμ με ςημ επιτϋλανη ςχμ παοακάςχ 

α αμςαλλακςικά-σλικά πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι ρςξ πλαίριξ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ ςχμ ξυημάςχμ και 

δικϋκλχμ ατξοξϋμ ρε ασςά πξσ απαιςξϋμςαι ρςξ πλαίριξ εκςέλερηπ πάρηπ τϋρεχπ  εογαριόμ 

(μηυαμξλξγικόμ - ηλεκςοξλξγικόμ -εογαριόμ ταμξπξιίαπ - οεκςιτιέ - εναςμίρεχμ - ρςεγαμξπξίηρηπ – 

ςϊομξσ κ.α.) ςχμ ξυημάςχμ. 

α ποξρτεοϊμεμα αμςαλλακςικά και αμαλόριμα (ϊπχπ εμδεικςικά ςα λάδια, ςα λιπαμςικά, ςα σγοά 

τοέμχμ, κ.λπ.) μπξοεί μα είμαι γμήρια (GenuineParts) ή ετάμιλληπ πξιϊςηςαπ (Matching Quality). Δλλείφει 

ασςόμ, επιςοέπεςαι η ποξρτξοά απϊ ςημ αμενάοςηςη ή ελεϋθεοη αγξοά (IndependentAfter Market). 

 

[Ωπ γμήρια υαοακςηοίζξμςαι ϊρα είμαι ςηπ ίδιαπ πξιϊςηςαπ με ςα ρσρςαςικά πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςη 

ρσμαομξλϊγηρη ςξσ ασςξκιμήςξσ ξυήμαςξπ και ςα ξπξία παοάγξμςαι με ςιπ ςσπξπξιημέμεπ ποξδιαγοατέπ 

και διαδικαρίεπ πξσ καθξοίζει ξ καςαρκεσαρςήπ ςξσ ασςξκιμήςξσ ξυήμαςξπ για ςημ παοαγχγή ρσρςαςικόμ 

μεοόμ ή αμςαλλακςικόμ για ςξ ξικείξ ασςξκίμηςξ. Οεοιλαμβάμξσμ ςα αμςαλλακςικά πξσ καςαρκεσάζξμςαι 

ρςημ ίδια γοαμμή παοαγχγήπ με ςα εμ λϊγχ ρσρςαςικά. Δτϊρξμ δεμ απξδεικμϋεςαι ςξ αμςίθεςξ, 

ςεκμαίοεςαι ϊςι ποϊκειςαι για γμήρια αμςαλλακςικά εάμ ξ καςαρκεσαρςήπ ςχμ αμςαλλακςικόμ πιρςξπξιεί 

ϊςι ϊλα ασςά ςα μέοη είμαι ετάμιλληπ πξιϊςηςαπ με ςα ρσρςαςικά πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςη 

ρσμαομξλϊγηρη ςξσ ξικείξσ ασςξκιμήςξσ ξυήμαςξπ και καςαρκεσάρςηκαμ ρϋμτχμα με ςιπ ποξδιαγοατέπ 

και ςα ποϊςσπα παοαγχγήπ ςξσ καςαρκεσαρςή ςξσ ασςξκιμήςξσ ξυήμαςξπ. (Ιαμξμιρμϊπ (ΔΙ)  1400/2002, 

ρελ.13, παοάγοατξπ κ'). Ωπ αμςαλλακςικά ετάμιλληπ πξιϊςηςαπ υαοακςηοίζξμςαι μϊμξμ ςα αμςαλλακςικά 

πξσ καςαρκεσάζξμςαι απϊ ξπξιαδήπξςε επιυείοηρη η ξπξία μπξοεί αμά πάρα ρςιγμή μα πιρςξπξιήρει ϊςι ςα 

αμςαλλακςικά ασςά έυξσμ ςημ ίδια πξιϊςηςα με ςα ρσρςαςικά μέοη πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ για ςη 

ρσμαομξλϊγηρη ςχμ ρυεςικόμ ασςξκιμήςχμ ξυημάςχμ (Ιαμξμιρμϊπ (ΔΙ) 1400/2002, ρελ.13, παοάγοατξπ 

κα')].  

 

Ζ ΑΔΛΗ ποξςείμει καςά καμϊμα για κάθε επιρκεσή-ρσμςήοηρη ξυήμαςξπ ςα υοηριμξπξιξϋμεμα 

αμςαλλακςικά μα είμαι γμήρια.  Ωρςϊρξ, λϊγχ ςηπ ιδιαιςεοϊςηςαπ ςξσ ρςϊλξσ ςχμ ξυημάςχμ (ςϋπχμ, 

παλαιόμ και μέχμ ςευμξλξγιόμ) και ςξσ πλήθξσπ ςχμ ειδόμ ςχμ εογαριόμ πξσ θα απαιςηθξϋμ (πιθαμέπ και 

αποϊβλεπςεπ εογαρίεπ, πξλσπληθήπ γκάμα, έκςαρη επιρκεσόμ) έυει απξδειυθεί ϊςι ρε πξλλά μπξοεί μα 

μημ σπάουξσμ γμήρια αμςαλλακςικά ή καθϊλξσ αμςαλλακςικά ή και η ςιμή ςξσ γμήριξσ αμςαλλακςικξϋ μα 

είμαι αρϋμτξοη, γι’ ασςϊ καςά πεοίπςχρη θα μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί γμήριξ αμςαλλακςικϊ ή ςξσ 

εμπξοίξσ με ίδια ςευμικά υαοακςηοιρςικά ή και ακϊμη μεςαυειοιρμέμξ πάμςα με ςα ίδια ςευμικά 

υαοακςηοιρςικά.  

Ρε κάθε πεοίπςχρη πξσ διαπιρςόμεςαι μεγάλη απϊκλιρη ρςξ κϊρςξπ γμηρίχμ και ετάμιλληπ πξιϊςηςαπ 

αμςαλλακςικόμ ή δεμ είμαι ετικςή η ποξρτξοά γμήριχμ αμςαλλακςικόμ ή ετάμιλληπ πξιϊςηςαπ, θα ποέπει 

μα εμημεοόμεςαι η αομϊδια αμά Σπηοερία Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ και θα ποξκοίμεςαι / εγκοίμεςαι η 

καςαλληλϊςεοη ξικξμξμικά και ςευμικά λϋρη ρςημ ποόςη πεοίπςχρη ή θα είμαι επιςοεπςή η ποξρτξοά 

ειδόμ άλληπ ποξελεϋρεχπ αμςίρςξιυα. Ζ ςιμξλϊγηρη ςχμ μη γμήριχμ αμςαλλακςικόμ ή αμαλχρίμχμ θα 

ποέπει μα είμαι ρατόπ υαμηλϊςεοη απϊ ςημ ςιμή πξσ ποξκϋπςει για ςα γμήρια, αταιοξσμέμξσ και ςξσ 

παγίξσ πξρξρςξϋ έκπςχρηπ πξσ ποξρέτεοε ξ αμάδξυξπ.   

 

Οεοαιςέοχ, ςα αμςαλλακςικά και ςα αμαλόριμα θα ποέπει μα διαθέςξσμ ςα ενήπ υαοακςηοιρςικά: 

α) μα είμαι άοιρςηπ πξιϊςηςαπ και καςαρκεσήπ,  
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β) μα ποξέουξμςαι απϊ αμαγμχοιρμέμξσπ ξίκξσπ καςαρκεσήπ, 

γ) μα πληοξϋμ ςιπ απαιςξϋμεμεπ ποξδιαγοατέπ και μα ρσμξδεϋξμςαι με ςα αμαγκαία πιρςξπξιηςικά 

διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ CE, ISO κ.λπ., εκςϊπ αμ κάπξια εν ασςόμ εναιοξϋμςαι ςηπ σπξυοέχρηπ ασςήπ απϊ 

ςημ αμςίρςξιυη Μξμξθερία, 

δ) μα τέοξσμ ςξμ κχδικϊ αοιθμϊ (Part Number) ςξσ καςαρκεσαρςή ςξσ ξυήμαςξπ ή αμαγμχοιρμέμχμ ξίκχμ 

εγκεκοιμέμχμ απϊ εκείμξμ, πξσ μα αμαγοάτεςαι ρε εσκοιμέπ ρημείξ ςηπ ρσρκεσαρίαπ ςξσπ. 

ε) μα είμαι ρϋμτχμα με ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςχμ εκάρςξςε καςαρκεσαρςόμ ςχμ ξυημάςχμ και ςχμ 

αμςίρςξιυχμ μηυαμικόμ μεοόμ ςξσπ καςά πεοίπςχρη. 

ρς) ρε κάθε πεοίπςχρη η ΑΔΛΗ διαςηοεί ςξ δικαίχμα μα ζηςά απϊ ςξσπ αμαδϊυξσπ, καςά ςημ εκςέλερη ςηπ 

ρϋμβαρηπ και ϊπξςε ςξ κοίμει ρκϊπιμξ, μα απξδείνξσμ ςη γμηριϊςηςα ή καςαλληλϊςηςα ςχμ 

υοηριμξπξιξϋμεμχμ αμςαλλακςικόμ. 

 

 

 Οαοξυήπ σπηοεριόμ 

 
Δπιρημαίμεςαι ϊςι ξι καςχςέοχ ςιμέπ υοέχρηπ αμά εογαρία απξςσπόμξσμ ςημ μέρη ςιμή υοέχρηπ για ςιπ 

εογαρίεπ ασςέπ αμεναοςήςχπ καςαρκεσαρςή/μξμςέλξσ και παλαιϊςηςαπ ξυήμαςξπ και δερμεϋξσμ ςξμ 

ρσμβαλλϊμεμξ/αμάδξυξ καςά ςημ εκςέλερη ςηπ Ρϋμβαρηπ.Δπί ςχμ παοακάςχ ςιμόμ θα εταομϊζεςαι 

έκπςχρη ………………………………….. (…….%). Ρε κάθε πεοίπςχρη η ςιμή υοέχρηπ δϋμαςαι μα είμαι ακϊμη 

υαμηλϊςεοη. 

 
 

ΟΘΜΑΙΑΡ 2- ΡΣΜΖΗΔΘΡ ΔΠΓΑΡΘΔΡ 
 

ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΔΠΓΑΡΘΩΜ ΘΛΔΡ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 

SERVICE πεςοελαιξκιμηςήοχμ: Αλλαγή λαδιόμ κιμηςήοα, αλλαγή τίλςοχμ 
(λαδιξϋ, αέοα, πεςοελαίξσ, καμπίμαπ), έλεγυξπ βαλβξλιμόμ ραρμάμ-
διατξοικϊ, έλεγυξπ εμποϊρθιξσ ρσρςήμαςξπ, έλεγυξπ ιμάμςχμ, έλεγυξπ 
ρσρςήμαςξπ πέδηρηπ, έλεγυξπ τόςχμ-ελαρςικόμ- ρσρςήμαςξπ πλσρίμαςξπ 
ςζαμιόμ & ηλεκςοξμική διάγμχρη. 60 

SERVICE βεμζιμξκιμηςήοχμ: Αλλαγή λαδιόμ κιμηςήοα, αλλαγή τίλςοχμ 
(λαδιξϋ, αέοα, βεμζίμηπ, καμπίμαπ), αλλαγή μπξσζί, έλεγυξπ βαλβξλιμόμ 
ραρμάμ-διατξοικξϋ, έλεγυξπ εμποϊρθιξσρσρςήμαςξπ, έλεγυξπ ιμάμςχμ, 
έλεγυξπ ρσρςήμαςξπ πέδηρηπ, έλεγυξπ τόςχμ-ελαρςικόμ-ρσρςήμαςξπ 
πλσρίμαςξπ ςζαμιόμ & ηλεκςοξμική διάγμχρη. 60 

ΙΘΜΖΖΠΑΡ  
 

 Δνχςεοικξί Θμάμςεπ Δσμαμϊ – Ιλιμαςιρςικξϋ – Αμςλίαπ μεοξϋ 30 

 Αμςικαςάρςαρη ελαρςικόμ ρχλημόρεχμ (Ιξλάοχμ) ρσρςήμαςξπ φϋνηπ-
θέομαμρηπ  60 

 Αμςικαςάρςαρη ρες Θμάμςα Υοξμιρμξϋ (Θμάμςα – ςεμςχςήοα - αμςλίαπ μεοξϋ) 150 

 Αμςικαςάρςαρη Καρςιυάκια βαλβίδχμ  60 

 Αμςικαςάρςαρη Βάρεχμ κιμηςήοα 70 

 Αμςικαςάρςαρη Τλάμςζα Ιεταλήπ κσλίμδοχμ 350 

Ολαμάοιρμα Ιεταλήπ κσλίμδοχμ 90 

  ΡΣΡΖΛΑ ΛΔΑΔΞΡΖΡ ΙΘΜΖΡΖΡ 
 Αμςικαςάρςαρη Δίρκξσ – Ολαςϊ – Έδοαμα ξλίρθηρηπ (Πξσλεμάμ) ςξσ κιβόςιξ   

ςαυσςήςχμ 220 

Αμςικαςάρςαρη αμςλιόμ σδοασλικξϋ Ρσμπλέκςη 80 

Δπιρκεσή – Αμςικαςάρςαρη Ιιβχςίξσ ςαυσςήςχμ 350 

  
ΖΚΔΙΠΘΙΞ ΡΣΡΖΛΑ  

 
Αμςικαςάρςαρη Ρσρρχοεσςή (Λπαςαοίαπ) 40 

Δπιρκεσή – Αμςικαςάρςαρη Δμαλλακςήοα (Δσμαμϊ) 130 

Δπιρκεσή – Αμςικαςάρςαρη Δκκιμηςή (μίζαπ) 120 

Αμςικαςάρςαρη αμςλίαπ Βεμζίμηπ 120 
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Αμςικαςάρςαρη ηλεκςοξκιμηςήοα (μξςέο) ηλεκςοικόμ παοαθϋοχμ 70 

Αμςικαςάρςαρη γλσριέοαπ ηλεκςοικόμ παοαθϋοχμ  70 

Αμςικαςάρςαρη θεομξρςάςη – αιρθηςήοχμ θεομξκοαρίαπ φσκςικξϋ σγοξϋ 
κιμηςήοα 80 

Αμςικαςάρςαρη βαλβίδαπ EGR  αμακσκλξτξοίαπ κασραεοίχμ 80 

Αμςικαςάρςαρη αιρθηςήοα  μεςοηςή μάζαπ αέοα (MAF) ή αιρθηςήοα απϊλσςηπ  
πίερηπ(MAP) 60 

Αμςικαςάρςαρη αιρθηςήοα θέρηπ πεςαλξϋδαπ γκαζιξϋ 70 

Αμςικαςάρςαρη αιρθηςήοχμ ςοξυόμ (ABS) 100 

  
ΡΣΡΖΛΑ ΟΔΔΖΡΖΡ 

 
Αμςικαςάρςαρη ςακάκια τοέμχμ 35 

Αμςικαςάρςαρη κσλιμδοάκια τοέμχμ 60 

Αμςικαςάρςαρη ρχλήμχμ σφηλήπ πίερηπ (Λαοκξϋςρια) κσκλόμαςξπ πέδηρηπ 60 

Αμςικαςάρςαρη Διρκϊπλακχμ ςοξυόμ 60 

Αμςικαςάρςαρη Ζλεκςοξωδοασλικήπ μξμάδαπ αμςιμπλξκαοίρμαςξπ ςοξυόμ (ABS) 100 

  
ΡΣΡΖΛΑ ΙΚΘΛΑΘΡΛΞΣ 

 
Δπιρκεσή – Αμςικαςάρςαρη Ρσμπιερςή (Ιξμποερέο) κλιμαςιρςικξϋ A/C 150 

Αμςικαςάρςαρη ελαρςικόμ ρχλημόρεχμ (Σφηλήπ-Υαμηλήπ πίερηπ) 
κλιμαςιρςικξϋ   A/C 80 

Αμςικαςάρςαρη Δβαπξοέςαπ κλιμαςιρςικξϋ A/C 180 

Αμςικαςάρςαρη βαλβίδχμ (Σφηλήπ- Υαμηλήπ πίερηπ) φσκςικξϋ σγοξϋ  80 

  
ΡΣΡΖΛΑ  ΔΘΔΣΗΣΜΡΖΡ 

 
Αμςικαςάρςαρη Τξϋρκαπ Ιοεμαγιέοαπ 40 

Αμςικαςάρςαρη Ιοεμαγιέοαπ 150 

Αμςικαςάρςαρη Σδοασλικήπ Αμςλίαπ ςιμξμιξϋ 120 

Αμςικαςάρςαρη Ακοϊμπαοξσ 40 

Αμςικαςάρςαρη Λπάοαπ Διεϋθσμρηπ 150 

  
ΡΣΡΖΛΑ  ΑΜΑΠΖΡΖΡ 

 
Αμςικαςάρςαρη Απξρβερςήοχμ Ιοαδαρμόμ (Αμξοςιρέο) 35/εμάυιξ 

Αμςικαςάρςαρη Φαλίδι ςοξυξϋ 60 

Αμςικαςάρςαρη Δδοάμξσ Ξλίρθηρηπ (οξσλεμάμ) ςοξυξϋ 60 

Αμςικαςάρςαρη Λπιλιξτϊοξσ ημιανξμίξσ ςοξυξϋ 60 

 

Για ϊπξιεπ εογαρίεπ δεμ πεοιγοάτξμςαι και δεμ είμαι δσμαςϊ μα ποξβλετθξϋμ αλλά ίρχπ απαιςηθεί η 
εκςέλερή ςξσπ καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ θα σπάουει ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ, και η έκπςχρη επί 
ςηπ ανίαπ ςξσπ ποξ ΤΟΑ θα είμαι ξμξίχπ……………………………………… (…………%) 
 

 
Ρςξ ςιμξλϊγιξ θα αμαγοάτξμςαι σπξυοεχςικά η ανία ςχμ εογαριόμ ποξ και μεςά ςημ έκπςχρη. 
 

β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ 

γ) Οοχςϊκξλλα ξοιρςικήπ πξιξςικήπ και πξρξςικήπ παοαλαβήπ ειδόμ και σπηοεριόμ 

δ) Δελςίξ ευμικήπ Δπιθεόοηρηπ και Δπιρκεσήπ Βλαβόμ ρε Δνχςεοικϊ ρσμεογείξ  

 

Ρημειόμεςαι ϊςι η ενϊτληρη ςχμ ςιμξλξγίχμ θα γίμεςαι μέρχ ξικείχμ μημάςχμ ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ 

ΑΔΛΗ, με ςη διαδικαρία πληοχμήπ ςξσ Δημϊριξσ Κξγιρςικξϋ. 
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Ρςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ ανίαπ ςχμ ειδόμ και σπηοεριόμ, γίμεςαι παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 4% και 8% 

αμςίρςξιυα, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ 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. 

 

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

 

Toμ Αμάδξυξ βαοϋμξσμ ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ, χπ και κάθε άλλη επιβάοσμρη, ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη 
μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., για ςημ παοάδξρη ςξσ σλικξϋ ρςξμ ςϊπξ και με ςξμ ςοϊπξ 
πξσ ποξβλέπεςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. Θδίχπ βαοϋμεςαι με ςιπ ακϊλξσθεπ κοαςήρειπ: 
 
α) Ιοάςηρη 0,07% η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ ςηπ 
αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ 
Ρσμβάρεχμ επιβάλλεςαι (άοθοξ 4 Μ.4013/2011 ϊπχπ ιρυϋει) 

β) Ιοάςηρη 0,06% η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ ςηπ 

αουικήπ καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ σπέο ςηπ Αουήπ Δνέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ 

Οοξρτσγόμ (άοθοξ 350 παο. 3 ςξσ μ. 4412/2016). 

γ) 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.Ζ 

εταομξγή ςηπ κοάςηρηπ θα ποαγμαςξπξιηθεί μεςά ςημ  ςσυϊμ έκδξρη ςηπ απϊταρηπ ςηπ ίδιαπ 

παοαγοάτξσ.  

Ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςέλξπ υαοςξρήμξσ 3% και ρςημ επ’ 

ασςξϋ ειρτξοά σπέο ΞΓΑ 20% (καςά ςη δημξρίεσρη ςηπ παοξϋραπ ςξ ςέλξπ υαοςξρήμξσ αμέουεςαι ρε 

πξρξρςϊ 3% επί ςηπ κοάςηρηπ και ξ Ξ.Γ.Α. υαοςξρήμξσ ρε πξρξρςϊ 20% επ’ασςξϋ). 

Ζ δαπάμη βαοϋμει ςιπ πιρςόρειπ ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ εςόμ 2022-2023 ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, βάρει ςηπ  απϊταρηπ έγκοιρηπ αμάληφηπ πξλσεςξϋπ σπξυοέχρηπ με 

αοιθμϊ 5469/14-12-2021 (ΑΔΑΛ: 21REQ009734562, ΑΔΑ: 64ΗΦΞΠ1Σ-ΜΠΑ) ρσμξλικξϋ πξρξϋ πεμήμςα ένι 

υιλιάδχμ διακξρίχμ εσοό (56.200,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. ή ραοάμςα πέμςε υιλιάδχμ 

ςοιακξρίχμ είκξρι δϋξ εσοό και πεμήμςα ξυςό λεπςόμ (45.322,58€) υχοίπ Τ.Ο.Α. τξοέαπ-ειδικϊπ Τξοέαπ 

1907-999/01,03, ΑΚΔ: 2420302001 (εογαρίεπ επιρκεσήπ) και 2410204001 (αμςαλλακςικά), και ςχμ 

αμαλήφεχμ σπξυοέχρηπ έςξσπ 2022, πξσ αμαλσςικϊςεοα έυξσμ χπ ενήπ: 

 

(ρσμπληοόμξμςαι ξι αμαλήφειπ σπξυοέχρηπ έςξσπ 2022) 

 

 

Άοθοξ 6  

Δγγσηςική Δπιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ 

 

[Ρε πεοίπςχρη πξσ η ρϋμβαρη είμαι καθαοήπ ανίαπ άμχ ςχμ υιλίχμ εσοό (1000€)] 

Για ςημ καλή εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ξ Αμάδξυξπ ποιμ ςημ σπξγοατή ςηπ ποξρκξμίζει: 

 

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 εκςιμόμεμηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ άμεσ 

ΤΟΑ.  

Ζ εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ θα επιρςοατεί ρςξμ Αμάδξυξ μεςά ςημ Ξοιρςική Οαοαλαβή, ςημ 
ξλξκλήοχρη εκςέλερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ 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 7 

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 8 

Δκςέλερη ρϋμβαρηπ- Σπξυοεόρειπ Αμαδϊυξσ- Δέρμεσρη Ακεοαιϊςηςαπ 

 

1. Ξ Αμάδξυξπ θα ποέπει μα παοέυει ςα είδη άοςια, ρσρκεσαρμέμα, υχοίπ ελαςςόμαςα και τθξοέπ και 

ςιπ σπηοερίεπ ρϋμτχμα με ςξσπ καμϊμεπ ςηπ έυμηπ και ςηπ Δπιρςήμηπ και ςα ϊρα ειδικϊςεοα ξοίζξμςαι  

απϊ ςξμ καςαρκεσαρςή κάθε ςϋπξσ σπηοεριακξϋ ξυήμαςξπ και ςχμ μηυαμικόμ μεοόμ ςξσπ. 

2. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ μα ακξλξσθεί πιρςά ςιπ ξδηγίεπ και ςιπ 

σπξδείνειπ ςχμ Σπηοεριόμ και μα παοέυει ρε ασςέπ ξπξιερδήπξςε αματξοέπ και πληοξτξοίεπ ςξσ ζηςηθξϋμ 

ρυεςικά με ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

3. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ρσμεογαρςεί µε ξπξιαδήπξςε Σπηοερία ή και κάθε ςοίςξ, µε ςξμ ςοϊπξ 

πξσ θα ςξσ σπξδειυθεί. 

4. Αμ Αμάδξυξπ καςαρςεί σπϊςοξπξπ με ςημ ποξμήθεια ακαςάλληλξσ αμςαλλακςικξϋ, κηοϋρρεςαι 

έκπςχςξπ, με ϊλεπ ςιπ μϊμιμεπ ρσμέπειεπ. 

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

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

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

μεοικόπ η αμάγκη ποξμήθειαπ ειδόμ-σπηοεριόμ πξσ ατξοά η παοξϋρα διακήοσνη, ξπϊςε ρςημ πεοίπςχρη 

ασςή η εκςέλερη ςχμ ποξμηθειόμ για ςιπ ρσγκεκοιμένεπ Σπηοερίεπ διακϊπςεςαι με απϊταρη ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Δπιπλέξμ, ξ αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρή ςξσ ρε πεοίπςχρη ποξρχοιμήπ 

διακξπήπ λειςξσογίαπ Σπηοεριόμ για ξπξιξδήπξςε λϊγξ. 

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. 

7. 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. 

8. Δπίρηπ καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ξ Αμάδξυξπ ςηοεί ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ απξοοέξσμ 

απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ, κξιμχμικξαρταλιρςικήπ και εογαςικήπ μξμξθερίαπ πξσ έυξσμ 

θερπιρςεί με ςξ δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ 

πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ. Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ σπξυοεόρεχμ ελέγυεςαι και 

βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα πξσ επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ 

και σπηοερίεπ πξσ εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςηπ εσθϋμηπ και ςηπ αομξδιϊςηςάπ ςξσπ. Ατϊςξσ διαπιρςχθεί 

παοάβαρη ςχμ παοαπάμχ διαβεβαιόρεχμ, κάθε Σπηοερία διαςηοεί ϊλα ςα δικαιόμαςα, ςα ξπξία θα 

αρκήρει ϊςαμ διαπιρςόρει κάςι ςέςξιξ.  

9. Ξ Αμάδξυξπ έυει ςημ σπξυοέχρη μ’ αμςικαςαρςήρει, ϋρςεοα απϊ αίςηρη ςηπ εκάρςξςε Σπηοερίαπ 

κάθε πξρϊςηςα ποξψϊμςξπ-εογαρίαπ πξσ ποξμήθεσρε, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 213 και 220 αμςίρςξιυα ςξσ 

Μ.4412/2016. 

10. Ξ Αμάδξυξπ θα δέυεςαι ςξμ έλεγυξ ρςξ ρσμεογείξ ςξσπ απϊ ςημ Δπιςοξπή η ξπξία θα ξοίζεςαι απϊ 

ςημ σπηοερία ϊπξςε ασςή θεχοεί ϊςι είμαι αμαγκαίξπ ξ έλεγυξπ, υχοίπ ποξηγξϋμεμη εμημέοχρή ςξσπ. 

Δπιπλέξμ, ξ Αμάδξυξπ δεμ θα εμεογεί ασςξβξϋλχπ ρςημ απξρσμαομξλϊγηρη ςχμ ποξπ επιρκεσή μεοόμ, 

ρςημ διάγμχρη βλαβόμ, ρςημ απξνήλχρη αμςαλλακςικόμ, ρςη λήφη απϊταρηπ για ςημ επιρκεσή, ρςημ 
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εταομξγή μέχμ αμςαλλακςικόμ, ρςημ επαμαρσμαομξλϊγηρη ςχμ ποξπ επιρκεσή μεοόμ και γεμικά ρςημ 

επιρκεσή υχοίπ ρε κάθε πεοίπςχρη ςη ρϋμτχμη γμόμη ςηπ Σπηοερίαπ και ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ. 

11. Δάμ κάπξιξπ απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ πάφει μα ικαμξπξιείςαι απϊ ςξμ Αμάδξυξ καςά 

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

12. 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. 

 

13. Ξ αμάδξυξπ δερμεϋεςαι  με ςημ παοξϋρα 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.  

Άοθοξ 9  

Ιήοσνη Αμαδϊυξσ χπ έκπςχςξσ-Ισοόρειπ-Οξιμικέπ οήςοεπ 

Ξ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικά έκπςχςξπ απϊ ςη ρϋμβαρη και απϊ κάθε δικαίχμα πξσ απξοοέει απϊ 

ασςήμ, με απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ, 

α) ρςημ πεοίπςχρη ςηπ παο. 7 ςξσ άοθοξσ 105 πεοί καςακϋοχρηπ και ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, 

β) 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, 

γ) ετϊρξμ δεμ παοαδόρει ή δεμ αμςικαςαρςήρει ςα ρσμβαςικά αγαθά ή δεμ επιρκεσάρει ή δεμ ρσμςηοήρει 

ςα σπηοεριακά ξυήμαςα μέρα ρςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ ή ρςξμ υοϊμξ παοάςαρηπ πξσ ςξσ δϊθηκε, ρϋμτχμα 

με ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 206 ςξσ μ. 4412/2016, και ςξ άοθοξ 8 ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ ή ετϊρξμ 

καθίρςαςαι σπϊςοξπξπ παοαβιάζξμςαπ κας’ ενακξλξϋθηρη ςξσπ ειδικϊςεοξσπ ϊοξσπ εκςέλερηπ ςηπ 

παοξϋραπ αματξοικά με ςιπ ποξθερμίεπ επιρκεσήπ/ρσμςήοηρηπ ςχμ σπηοεριακόμ ξυημάςχμ και ςημ 

πξιϊςηςα ςχμ αμςαλλακςικόμ και σπηοεριόμ χπ οηςόπ απξςσπόμξμςαι ρςξ άοθοξ 3 ςηπ παοξϋραπ. 

Ρςημ ςελεσςαία ασςή πεοίπςχρη σπϊκειςαι ρε κσοόρειπ, ρϋμτχμα με ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 220 ςξσ 

Μ.4412/2016 και η αμαθέςξσρα αουή κξιμξπξιεί ρςξμ αμάδξυξ ειδική ϊυληρη, η ξπξία μμημξμεϋει ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 203 ςξσ Μ.4412/16, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε απϊ ςξ άοθοξ 103 ςξσ Μ. 4782/2021και 

πεοιλαμβάμει ρσγκεκοιμέμη πεοιγοατή ςχμ εμεογειόμ ρςιπ ξπξίεπ ξτείλει μα ποξβεί ξ αμάδξυξπ θέςξμςαπ 

ποξθερμία για ςη ρσμμϊοτχρή ςξσ. 

Δεμ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ ϊςαμ: 

α) ςα είδη-σπηοερίεπ δεμ τξοςχθξϋμ ή παοαδξθξϋμ/παοαρυεθξϋμ ή αμςικαςαρςαθξϋμ με εσθϋμη ςξσ 

τξοέα πξσ εκςελεί ςη ρϋμβαρη. 

β) ρσμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ 

Ξ Αμάδξυξπ πξσ επικαλείςαι αμχςέοα βία σπξυοεξϋςαι, μέρα ρε είκξρι (20) ημέοεπ απϊ ςϊςε πξσ 

ρσμέβηραμ ςα πεοιρςαςικά πξσ ρσμιρςξϋμ ςημ αμχςέοα βία, μα αματέοει εγγοάτχπ ασςά και μα 

ποξρκξμίρει ρςημ αμαθέςξσρα αουή ςα απαοαίςηςα απξδεικςικά ρςξιυεία. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη, δεμ έυει 

δικαίχμα μα επικαλερςεί λϊγξσπ αμχςέοαπ βίαπ και ςα μϊμιμα δικαιόμαςα ςξσ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ασςή.  

Ρςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςη ρϋμβαρη, επιβάλλξμςαι, με απϊταρη ςξσ 

απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ, ςξ ξπξίξ σπξυοεχςικά καλεί 

ςξμ αμάδξυξ ποξπ παοξυή ενηγήρεχμ, ξι παοακάςχ κσοόρειπ: 

Α) ξλική καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ,  
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Β) καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 

προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 

ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 

φορζα που είχε λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ του 

προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 

προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 

τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ 

διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 

άρκρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 

προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 

ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 

μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 

ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 

ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 

φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα 

αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01. 

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 

τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν 

που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. 

Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ 

διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ. 

5.2.2.  Αμ ςξ σλικϊ παοαδξθεί ή αμςικαςαρςαθεί μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ και μέυοι λήνηπ ςξσ 

υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ υξοηγήθηκε, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 206 ςξσ Μ.4412/16, , ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε 

απϊ ςξ άοθοξ 104 ςξσ Μ. 4782/2021, επιβάλλεςαι ποϊρςιμξ 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 σλικά 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 τϊοςχρη- παοάδξρη ή 

αμςικαςάρςαρη ςχμ σλικόμ, 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. 

Αμ ξι σπηοερίεπ παοαρυεθξϋμ απϊ σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ μεςά ςη λήνη ςηπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

και μέυοι λήνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ υξοηγήθηκε είμαι δσμαςϊμ μα επιβάλλξμςαι ειπ βάοξπ ςξσ 

πξιμικέπ οήςοεπ, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. 

 Ξι πξιμικέπ οήςοεπ σπξλξγίζξμςαι χπ ενήπ: 

α) για καθσρςέοηρη πξσ πεοιξοίζεςαι ρε υοξμικϊ διάρςημα πξσ δεμ σπεοβαίμει ςξ 50% ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ 

ρσμξλικήπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ ή ρε πεοίπςχρη ςμημαςικόμ/εμδιαμέρχμ ποξθερμιόμ ςηπ αμςίρςξιυηπ 

ποξθερμίαπ, επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα 2,5% επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ υχοίπ ΤΟΑ ςχμ σπηοεριόμ πξσ 

παοαρυέθηκαμ εκποϊθερμα, 
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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. 

α ποϊρςιμα, ξι καςαλξγιρμξί και κάθε άλλη απαίςηρη ςξσ Δημξρίξσ ή ςχμ τξοέχμ καςά ςξσ Οοξμηθεσςή 

θα κοαςξϋμςαι απϊ ςξ λξγαοιαρμϊ ςξσ Οοξμηθεσςή ρςξ τξοέα, θα βεβαιξϋμςαι χπ Δημϊριξ έρξδξ και θα 

ειρποάςςξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ πεοί Δημξρίχμ Δρϊδχμ. Ρε πεοίπςχρη Έμχρηπ Οοξρόπχμ ςξ 

ποϊρςιμξ επιβάλλεςαι αμαλξγικά ρε ϊλα ςα μέλη ςηπ Έμχρηπ. 

 

Άοθοξ 10 

Διξικηςικέπ ποξρτσγέπ καςά ςη διαδικαρία εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

Ξ αμάδξυξπ μπξοεί καςά ςχμ απξτάρεχμ πξσ επιβάλλξσμ ρε βάοξπ ςξσ κσοόρειπ κας’ εταομξγή ςχμ 

ϊοχμ ςχμ άοθοχμ 5.2 (Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ - Ισοόρειπ), 6.1. (Υοϊμξπ παοάδξρηπ 

σλικόμ), 6.3. (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. 

 

Άοθοξ 11 

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.). 

 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 



ΑΔΑ: 6ΝΧΒΟΡ1Υ-ΝΑΧ



76 

 

 

ακεοαιϊςηςαπ ςηπ παοξϋραπ,  

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

 Ξ αμάδξυξπ εκυχοεί ςη Ρϋμβαρη ή αμαθέςει εογαρίεπ σπεογξλαβικά υχοίπ ςημ άδεια ςηπ Αμαθέςξσραπ 
Αουήπ 

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 12 

 Σπξκαςάρςαρη αμαδϊυξσ 

 

Λεςά ςη λϋρη ςηπ ρϋμβαρηπ λϊγχ ςηπ έκπςχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 203 ςξσ μ. 

4412/2016 και ςξ άοθοξ 9 ςηπ παοξϋραπ, ϊπχπ και ρε πεοίπςχρη καςαγγελίαπ για ϊλξσπ ςξσπ λϊγξσπ ςξσ 

άοθοξσ 11, πλημ ςηπ ποόςηπ πεοίπςχρηπ,  η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι μα ποξρκαλέρει ςξμ επϊμεμξ, καςά 

ρειοά καςάςανηπ ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςείυε ρςξ διαγχμιρμϊ για ςημ αμάθερη 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 είυε σπξβάλει ξ αουικϊπ 

αμάδξυξπ (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.  

 

Άοθοξ 13 

Δταομξρςέξ Δίκαιξ – Δικαρςική επίλσρη 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), ςξσπ ϊοξσπ ςηπ με αοιθ. 10/2021 Διακήοσνηπ και ςξσπ ξ ́οξσπ ποξρτξοάπ ςξσ 

αμαδϊυξσ. 

2. H παοξϋρα Ρϋμβαρη διέπεςαι απξκλειρςικά απϊ ςξ Δλλημικϊ Δίκαιξ και εομημεϋεςαι ρϋμτχμα με ασςϊ. 
3. Ιάθε διατξοά μεςανϋ ςχμ ρσμβαλλϊμεμχμ μεοόμ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςη ρϋμβαρη ποξμήθειαπ ή 

παοξυήπ σπηοεριόμ, αμενάοςηςα απϊ ςξμ υαοακςήοα ςηπ ρϋμβαρηπ χπ διξικηςικήπ ή χπ ιδιχςικξϋ δικαίξσ, 

επιλϋεςαι με ςημ άρκηρη ποξρτσγήπ ή αγχγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ ςηπ Οεοιτέοειαπ, ρςημ ξπξία 

εκςελείςαι η ρϋμβαρη. Οαοέκςαρη αομξδιϊςηςαπ δεμ επιςοέπεςαι. Αμ η ρϋμβαρη εκςελείςαι ρςημ 

Οεοιτέοεια δϋξ ή πεοιρρϊςεοχμ Διξικηςικόμ Δτεςείχμ, αομϊδιξ καθίρςαςαι ασςϊ πξσ θα επιλένει ξ 

ποξρτεϋγχμ ή ξ εμάγχμ. Οοιμ απϊ ςημ άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ ποξηγείςαι 

σπξυοεχςικά η ςήοηρη ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ ρςξ άοθοξ 205 εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ, διατξοεςικά η 

ποξρτσγή απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. Δεμ απαιςείςαι η ςήοηρη εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ αμ αρκείςαι 

απϊ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ αγχγή, ρςξ δικϊγοατξ ςηπ ξπξίαπ δεμ ρχοεϋεςαι αίςημα ακϋοχρηπ ή 

ςοξπξπξίηρηπ διξικηςικήπ ποάνηπ ή παοάλειφηπ. 
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4. Πηςά ρσμτχμείςαι απϊ ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη ϊςι ςϊρξ η ποξρτσγή ρςα δικαρςήοια ϊρξ και η 

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

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

αρκξϋμ ςα δικαιόμαςά ςξσπ με βάρη ςη Ρϋμβαρη καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ  ποξρτσγήπ. 

 

Άοθοξ 14 

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 15 

οξπξπξίηρη ςηπ Ρϋμβαρηπ 

 

Ζ Ρϋμβαρη μπξοεί μα ςοξπξπξιείςαι καςά ςη διάοκειά ςηπ, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςξ άοθοξ 132 

ςξσ Μ.4412/16 και μεςά ςη γμχμξδϊςηρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 201 ςξσ ίδιξσ 

μϊμξσ. Ζ ςοξπξπξίηρη θα γίμεςαι εγγοάτχπ. Διδικά για ςημ πεοίπςχρη εμεογξπξίηρηπ ςηπ  

ποξβλεπϊμεμηπ ρςημ παοξϋρα παοάςαρηπ  ςχμ ςοιόμ μημόμ υχοίπ αϋνηρη ςξσ ξικξμξμικξϋ και τσρικξϋ 

αμςικειμέμξσ αοκεί ρυεςική απϊταρη ςξσ αομϊδιξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ. 

 

Άοθοξ 16 

Ρσμβαςικά Έγγοατα 

 

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

αλληλξρσμπληοόμξμςαι με ρκξπϊ ςημ αοςιϊςεοη και πληοέρςεοη εκςέλερη ςξσ Αμςικειμέμξσ ςηπ 

Ρϋμβαρηπ 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. 10/2021 

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.  
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Άοθοξ 17 

Γλόρρα 

 

Ζ Ρϋμβαρη ρσμςάυθηκε ρςημ Δλλημική γλόρρα.  

Όλα ςα έγγοατα και ξι εκθέρειπ πξσ ατξοξϋμ ςημ εκςέλερή ςηπ, ρσμςάρρξμςαι ρςημ Δλλημική γλόρρα. 

Ξπξιαδήπξςε γοαπςή ή ποξτξοική επικξιμχμία μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ή άλλχμ Τξοέχμ και 
Σπηοεριόμ και ςξσ Αμαδϊυξσ διενάγεςαι ρςημ Δλλημική γλόρρα.  

 

Άοθοξ 18 

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 19 

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 

 

 

 

      

       
 
 



ΑΔΑ: 6ΝΧΒΟΡ1Υ-ΝΑΧ



79 

 

 

 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘΘI–  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 ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ και ςημ παοξυή σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσόμ ςχμ 

(ςεςοάςοξυχμ) ξυημάςχμ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – 

Ηοάκηπ, εκςϊπ δαρικόμ σπηοεριόμ δικαιξδξρίαπ ςηπ, πεοιϊδξσ 2022-2023,ρσ ́μτχμα με ςημ σπ ́ αοιθμ. 

10/2021 Διακήοσνη ́ ραπ. 

• Ζ παοξσ ́ρα εγγσ ́ηρη καλσ ́πςει μξ́μξ ςιπ απξ ́ ςη ρσμμεςξυη ́ ρςξμ αμχςε ́οχ διαγχμιρμξ ́ απξοοε ́ξσρεπ 
σπξυοεχ ́ρειπ ςηπ εμ λξ ́γχ εςαιοει ́απ καθ’ ξ́λξ ςξμ υοξ ́μξ ιρυσ ́ξπ ςηπ. 

• ξ παοαπα ́μχ πξρξ ́ ςηοξσ ́με ρςη διάθερη ́ ραπ και θα καςαβληθει ́ ξλικα ́ η ́ μεοικα ́ υχοι ́π καμι ́α απξ́ με ́οξσπ 
μαπ αμςι ́οοηρη η ́ ε ́μρςαρη και υχοι ́π μα εοεσμηθει ́ αμ ποα ́γμαςι σπάουει η ́ αμ ει ́μαι μξ ́μιμη η ́ μη η απαι ́ςηρη ́ 
ραπ με ́ρα ρε πέμςε (5) ημε ́οεπ απξ́ απλη ́ ε ́γγοατη ειδξπξι ́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 καςάπςχρηπ ςηπ εγγσ ́ηρηπ ςξ πξρξ ́ ςηπ καςα ́πςχρηπ σπξ́κειςαι ρςξ εκα ́ρςξςε ιρυσ ́ξμ ςέλξπ 
υαοςξρη ́μξσ. 

• Απξδευξ́μαρςε μα παοαςει ́μξσμε ςημ ιρυσ ́ ςηπ εγγσ ́ηρηπ σ ́ρςεοα απξ ́ ε ́γγοατξ ςηπ Σπηοερι ́απ ραπ με ςημ 

ποξσ ̈πξ ́θερη ξ ́ςι ςξ ρυεςικξ ́ αι ́ςημά ραπ θα μαπ σπξβληθει ́ ποιμ απξ ́ ςημ ημεοξμημι ́α λη ́νηπ 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 IV – Σπϊδειγμα εγγσηςικήπ επιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ 

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) .................2 

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

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, πξσ διενήυθη ρςιπ ……/…./…… για ςημ ποξμήθεια αμςαλλακςικόμ και ςημ παοξυή 

σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσόμ ςχμ (ςεςοάςοξυχμ) ξυημάςχμ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, εκςϊπ δαρικόμ σπηοεριόμ δικαιξδξρίαπ ςηπ, πεοιϊδξσ 

2022-2023,ρσμξλικήπ ανίαπ (ρσμπληοόμεςε ςξ ρσμξλικϊ ρσμβαςικϊ ςίμημα με διεσκοίμιρη εάμ πεοιλαμβάμει 

ή ϊυι ςξ ΤΟΑ) …………………………., ρϋμτχμα με ςημ αο. 10/2021 Διακήοσνή ραπ. 
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 χπ άμχ διαγχμιρμξϋ για ςξμ 

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

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

αομϊδιαπ Σπηοερίαπ, πξσ θα σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ εγγϋηρηπ. 
Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ πάγιξ 

ςέλξπ υαοςξρήμξσ. 
 

Ζ παοξϋρα ιρυϋει μέυοι /   / 
Ζ 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). 

 

                                                 
2 Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ V – Οίμακαπ ξυημάςχμ 

 

ΙΑΖΓΞΠΘΑ ΔΠΑΠΞΥΑ ΞΥΖΛΑΑ 

(ΑΜΑ ΟΞΚΖ ΙΑΘ ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ ΔΜΞΖΑ) 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΠΟΛΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  
ΕΣΟ 1Η 

ΚΤΚΛ. 
ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΣΕΛΟ 

ΣΤΠΟ 
ΟΧΗΜΑΣΟ 

ΚΤΒΙΜΟ                            
( κ.εκ) 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΛΑΙΙΟΤ 

ΔΑΜΑ ΔΑΜΑ 

ΤΔΟ 
Ν.ΔΑΜΑΣ - 

ΤΑΔ 
Ν.ΔΑΜΑΣ 

2006 SUBARU FORESTER ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1994 JF1SG5LE56G072633 

ΕΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΡΟΛΗ ΤΔΟ Ν.ΕΒΟΥ 2002 SCODA OCTAVIA ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1595 TMBCX21U322597867 

ΗΜΑΘΙΑ ΒΕΟΙΑ ΤΔΟ ΗΜΑΘΙΑΣ 15/1/2002 HYUNDAI ACCENT ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1341 KMHCG41FP2U297755 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2008 VOLKSWAGEN PASSAT ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1390 WVWZZZ3CZBP096600 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2005 VOLKSWAGEN TOUAREG 

ΕΡΙΒΑΤΙKΟ 
4x4 

2461 WVGZZZ7LZ5DO36722 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2009 MERCEDES C20 CDI ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 2148 WDB2030071A666979 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2012 CITROEN C4 ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1360 VF7LAKFUC74817289 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2007 VOLKSWAGEN TOURAN ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1968 WVGZZZ1TZ7W020171 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2004 HYUNDAI H-1 

ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ  
9 ΘΕΣ 

2351 NLJWWH7WP5Z032034 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2004 LANCIA PHEDRA 

ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 
7 ΘΕΣ 

1997 ZLA17900013115937 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2019 DACIA DUSTER 

ΕΡΙΒΑΤΙKΟ 
4x4 

1461 VF1HJD40160033856 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2008 NISSAN MICRA ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1240 SJNFBAK12U3044659 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΡΕΧΩΣΚΜ 2018 SUZUKI VITARA  ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1598 TSMLYE81S00473554 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ 

ΚΜ 
2008 SUBARU FORESTER 

ΕΡΙΒΑΤΙKΟ 
4x4 

1994 JF1SH5LW49GO33528 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ 

ΚΜ 
2007 SUZUKI 

GRAND 
VITARA 

ΕΡΙΒΑΤΙKΟ 
4x4 

1995 JSAJTD54V00124674 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ 

ΚΜ 
2008 FORD TRANSIT 

ΦΟΤΗΓΟ 
<3,5 τον 

2261 WFOXXXTTFX8D62721 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2002 KIA MOTORS SPORTAGE ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 2.442 MMCJJKL20KH007394 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2002 SKODA OCTAVIA ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1390 TMBCC41U722531717 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2002 NISSAN CABSTAR 

ΦΟΤΗΓΟ 
>3,5 τον 

2953 VWADBFTL012143581 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΡΕΧΩΣΚΜ 2000 VOLKSWAGEN GOLF ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1896 WVWZZZ1JZ1W435804  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2002 CHEVROLET LACETTI ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1399 KL1NF197J7K613610  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2018 NISSAN QASHQAI 

ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 
4x4 

1749 SJNFGNJ11U2820621 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΔΝΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
2013 FORD  FUSION ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1596 WFOUXXGAJU3C19023 

ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΥΛΙΚΩΝ & 

ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΓΩΝ ΑΜΘ 

ΓΑΦΕΙΟ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

1998 VOLKSWAGEN PASSAT ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1781 WVWZZZ3AZRE200429 

ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΥΛΙΚΩΝ & 

ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΓΩΝ ΑΜΘ 

ΓΑΦΕΙΟ 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

1998 BREMAK   ΦΟΤΗΓΟ 2800 ZE8T454IAN0200241 

ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ 
Δ/ΝΣΗ 

ΥΔΑΤΩΝΑΝ. 
2018 NISSAN QASHQAI 

ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 
4x4 

1749 SJNFGNJ11U2822407 
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ΜΑΚ. ΘΑΚΗΣ 

ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ 
Δ/ΝΣΗ 

ΥΔΑΤΩΝΑΝ. 
ΜΑΚ. ΘΑΚΗΣ 

2018 NISSAN QASHQAI 
ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 

4x4 
1749 SJNFGNJ11U2792788 

ΠΕΛΛΑ ΕΔΕΑ ΣΔΟ ΠΕΛΛΑ 1598 NISSAN TIIDA ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ 1595 3N1FCAC11UN399261 

ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΤΔΟ ΞΑΝΘΗΣ 2002 SKODA OCTAVIA ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1595 TMBCX21U828557894 

ΟΔΟΡΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΔΟ-ΤΤΑΝΡ 2013 FORD  FUSION ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1596 WFOUXXGAJU3C19023 

ΟΔΟΡΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
ΔΙΡΕΧΩΣ/ΑΜ-

Θ 
2002 SKODA OCTAVIA ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1595 TMBCX21U838557880 

ΟΔΟΡΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
ΔΙΡΕΧΩΣ/ΑΜ-

Θ 
2004 FIAT PANDA ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1242 ZFA16900000250042 

ΟΔΟΡΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

ΤΜΗΜΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΥΛΙΚΩΝ & 

ΡΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΓΩΝ ΑΜΘ 

2012 NISSAN ALMERA ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1392 JN1BAAN15U0508801 

ΟΔΟΡΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΓΟΤΙΚΩΝ 
ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΑMΘ 

2004 FIAT ALBEA  ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1596 ZFA17800006347261 

ΟΔΟΡΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΓΟΤΙΚΩΝ 
ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

ΑMΘ 

2006 TOYOTA RAV 4 ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1998 JTHH20V906139345 

ΣΕΕΣ ΣΕΕΣ 
ΤΔΟ Ν. 
ΣΕΩΝ 

37358 SCODA OCTAVIA ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ 1390 TMBCC41U222536260 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ VI– Σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ 

Οοξπ: 

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 

ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ /Λ. ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ,ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΣΚΘΙΞΣ  

ΙΑΘ ΙΠΑΘΙΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ 

 

ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ 

Ρϋμτχμα με ςη αο. 10/2021 Διακήοσνη διεμέογειαπ αμξικςξϋ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ, κάςχ ςχμ ξοίχμ, 

για ςημ επιλξγή αμαδϊυχμ ποξμήθειαπ αμςαλλακςικόμ και παοξυήπ σπηοεριόμ ρσμςήοηρηπ και επιρκεσήπ 

ςχμ ξυημάςχμ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η., εκςϊπ δαρικόμ σπηοεριόμ δικαιξδξρίαπ ςηπ, 

πξσ εδοεϋξσμ ρςημ Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα …………………………………… / Οϊλη …………………………….. για ςημ 

πεοίξδξ 2022-2023, ποξρτέοχ ςα παοακάςχ πξρξρςά έκπςχρηπ: 

  Οξρξρςϊ έκπςχρηπ3 επί ςηπ ποξωπξλξγιρθείραπ 

ανίαπ αμά ΑΚΔ ςξσ ςμήμαςξπ κάθε ξμάδαπ 

ΞΜΞΛΑΡΘΑ ΞΛΑΔΑΡ ΥΥ(Ο.Δ.) /ΥΥ 

(ΙΑΖΓΞΠΘΑ 

ΔΠΑΠΞΥΑ 

ΞΥΖΛΑΑ) 

(Ξλξγοάτχπ) (Αοιθμηςικόπ) 

Α.Κ.Δ. 2420302001 Δογαρίεπ επιρκεσήπ   

Α.Κ.Δ.  2410204001 

Αμςαλλακςικά και μέοη 
ξυημάςχμ 

 

  

Ζ παοξϋρα ξικξμξμική ποξρτξοά ιρυϋει μέυοι και δέκα (10) μήμεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ καςαληκςικήπ  
ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

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

 

        

………..(Τόπξπ)…….(Ημεοξμημία)  

 

Ξ ποξρτέοχμ  

 

( Φητιακή Σπξγοατή ) 

 

 

                                                 
3 Προςφερόμενη ποςοςτιαία (ςε ακζραιεσ μονάδεσ και μζχρι δφο δεκαδικά ψηφία) ζκπτωςη επί τοισ εκατό % (ενιαίο ποςοςτό 

ζκπτωςησ) επί τησ τιμήσ χρζωςησ των εργαςιϊν (Πίνακασ υνήθεισ Εργαςίεσ)  για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν επιςκευισ και 
ςυντιρθςθσ του ςυγκεκριμζνου ΤΜΗΜΑΤΟΣ όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ I, αλλά και για όποιεσ εργαςίεσ δεν 
περιγράφονται και δεν είναι δυνατό να προβλεφκοφν αλλά ίςωσ απαιτθκεί θ εκτζλεςι τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

   Προςφερόμενη ποςοςτιαία (ςε ακζραιεσ μονάδεσ και μζχρι δφο δεκαδικά ψηφία) ζκπτωςη επί τοισ εκατό % (ενιαίο ποςοςτό 
ζκπτωςησ)  επί των τιμϊν των γνήςιων ανταλλακτικϊν, όπωσ αυτά περιλαμβάνονται ςτουσ εκάςτοτε ιςχφοντεσ επίςθμουσ 
τιμοκαταλόγουσ των εταιρειϊν καταςκευισ, ειςαγωγισ ι επίςθμων αντιπροςϊπων των οχθμάτων, τα οποία κατά κανόνα 
χρθςιμοποιοφν οι ανάδοχοι για τισ εργαςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ του Τμιματοσ ςτο οποίο ςυμμετζχουν (και για όλα τα 
οχιματα του κάκε Τμιματοσ) με τθν επιφφλαξθ όςων ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι  τθσ παροφςασ. 

Επιςημαίνεται ότι απαραίτητη προχπόθεςηγια την αποδοχή τησ προςφοράσ του ςυμμετζχοντα αποτελεί το γεγονόσ ότι θα 
πρζπει η ζκπτωςη που θα προςφζρει επί τησ αξίασ των τιμϊν των ανταλλακτικϊν να είναι μεγαλφτερη ή ίςη από την 
ζκπτωςη επί τησ τιμήσ τησ χρζωςησ των εργαςιϊν.  ε αντίθετη περίπτωςη η προςφορά θα κρίνεται απαράδεκτη. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ VIΘ – 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. 

 

 

ΜζροσΙ:Πληροφορίεσςχετικάμετηδιαδικαςίαςφναψησςφμβαςησκαιτηναναθζτουςα 

αρχήήτοναναθζτοντα 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: 

 

Ρροςωρινόσ 

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 Ρροκιρυξθσ 

ςτοΚΗΜΔΗΣ+) 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ 

ΔπίζεκεΔθεκεξίδαηεοΔπξσπατθήοΈλσζεοπαξαθαιείζηελαπαξάζρεηεάιιεοπιεξνθν

ΕσρωπαϊκόΕνιαίοΈγγραυοΣύμβασης(ΕΕΕΣ)/ΤσποποιημένοΈντσποΥπεύ

θσνηςΔήλωσης(ΤΕΥΔ) 
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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:

 ΥξηζηίλαΚνηζαπνπτθεΣ

ηλζφωνο: 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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Ρλθροφορίεσςχετικάμετθδιαδικαςίαςφναψθσςφμβαςθσ 

Τίτλοσ: 

ΣΔΤΥΟΓΙΑΚΗΡΤΞΗαξ10/2021ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΑΝΟΙΚ

ΣΟΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΓΙΑΓΩΝΙΜΟ,ΚΑΣΩΣΩΝΟΡΙΩΝ,ΓΙΑ

ΣΗΝΠΡΟΜΗΘΔΙΑΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ-

ΤΝΣΗΡΗΗΚΑΙΔΠΙΚΔΤΗΣΩΝΟΥΗΜΑΣΩΝ(ΣΔΣΡΑΣ

ΡΟΥΩΝ)ΓΙΑΣΙΑΝΑΓΚΔΣΩΝΤΠΗΡΔΙΩΝΣΗΑ.Γ.Μ.-

Θ., ΔΚΣΟ ΓΑΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ ΣΗ, 

ΠΔΡΙΟΓΟΤ2022-2023(ΦΟΡΔΑ-ΔΙΓΙΚΟΦΟΡΔΑ1907-

999/01,03,02, ΑΛΔ:2420302001,2410204001) 

Σφντομθπεριγραφι: 

Η ζχκβαζε αθνξά ζηελ επηινγή αλαδφρσλ γηα ηελ πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ 

(CPV34300000-0)θαηηελπαξνρήππεξεζηψλζπληήξεζεοθαηεπηζθεπήο(CPV50112000-3)ησλ 

νρεκάησλ (ηεηξάηξνρσλ) γηα ηηο αλάγθεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο 

ΑπνθεληξσκέλεοΓηνίθεζεοΜαθεδνλίαο–Θξάθεογηαηελπεξίνδν2022-

2023,εθηφοδαζηθψλππεξεζηψλδηθαηνδνζίαο ηεο, θνξέαο-εηδηθφο Φνξέαο 1907-

999/01,02,03,ΑΛΔ2410301001,2410302001. Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη 

δψδεθα κήλεο απφ 

ηελππνγξαθήηεοκεδηθαίσκαηξίκελεοπαξάηαζεο.Δθηηκψκελεζπλνιηθήαμίαπελήληαέμηρηιηά

δεο δηαθφζηα επξψ (56.200,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ή ζαξάληα 

πέληερηιηάδεοηξηαθφζηαείθνζηδχνεπξψθαηπελήληανρηψιεπηά(45.322,58€)ρσξίοΦ.Π.Α.

Δηδηθφηεξα, α)γηα ην έηνο 2022: είθνζη νθηψ ρηιηάδεο νθηαθφζηα επξψ 

(28.800,00€)ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ή είθνζη ηξείο ρηιηάδεο δηαθφζηα είθνζη 

πέληε επξψ θαηνγδφληα έλα ιεπηά (23.225,81€) ρσξίο Φ.Π.Α. θαη β) γηα ην έηνο 2023: 

είθνζη επηάρηιηάδεο ηεηξαθφζηα επξψ (27.400,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ή 

είθνζη δχνρηιηάδεο ελελήληα έμη επξψ θαη εβδνκήληα επηά ιεπηά (22.096,77€) ρσξίο 

Φ.Π.Α. κεδηθαίσκα ηξίκελεο παξάηαζεο Κάζε πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη 

ππνρξεσηηθάαληαιιαθηηθά θαη εξγαζίεο. Αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο πνπ ζαπξνζθέξεη ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηεο ηηκήο(ρακειφηεξε πξνζθνξά – κεγαιχηεξε κέζε έθπησζε αλά ψξα 

εξγαζίαο θαη ηηκήοαληαιιαθηηθψλ). Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνρή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπζπκκεηέρνληνο είλαη ε πξνζθεξφκελε έθπησζε επί ηεο αμίαο ησλ 

ηηκψλ 

ησλαληαιιαθηηθψλλαείλαηκεγαιχηεξεήίζεαπφηελπξνζθεξφκελεέθπησζεεπίηεοηηκήοη

εορξέσζεοαλάψξαεξγαζίαο.εαληίζεηεπεξίπησζεεπξνζθνξάζααπνξξίπηεηαη.Δάλ νη 

πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν 

ηεοζχκβαζεοηζρχνπληααλαθεξφκελαζηελπαξάγξαθν3.1.2ηεοπαξνχζαο.Ηπαξάδνζεησλ 

αληαιιαθηηθψλ θαη ε παξνρή ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ζηα θαηά ηφπνπο 

ζπλεξγείαησλΠφιεσλφπνπεδξεχνπλνηΤπεξεζίεο.Ηπαξνχζαδηαθήξπμεαθνξάζηελπξνκήζε

ηααληαιιαθηηθψλ/αλαισζίκσλ θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο/επηζθεπήο 

πνππεξηγξάθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ζχκθσλα κε ηηο νξηδφκελεο ζε απηφ 

ηερληθέοπξνδηαγξαθέο θαη γηα φζεο άιιεο εξγαζίεο ηπρφλ απαηηεζνχλ γηα ην ζχλνιν 

ησλνρεκάησληνπΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟVθαζψοθαηγηαηανρήκαηαπνπζααπνθηεζνχλήζαδηαηεζν

χλκενπνηνλδήπνηεηξφπν(αγνξά,ΑΑΓΔθ.ιπ.)ζηηοΤπεξεζίεοηεοΑ.Γ.Μ.Θηνρξνληθφδηάζηεκα

ηεοζχκβαζεο. 

Αρικμόσαναφοράσαρχείουπου 

αποδίδεται ςτον 

φάκελοαπότθνανακζτουςααρχι

ιτονανακζτονταφορζα(εάν 
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υπάρχει): 10/2021 
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ΜέπορΙΙ:Πληποθοπίερζσεηικάμεηονοικονομικόθοπέα  

Α:ΡλθροφορίεσςχετικάμετονοικονομικόφορζαΕπωνυμία: 

Οδόσκαιαρικμόσ: 

Ταχ.κωδ.: 

Ρόλθ: 

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 

Ροιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ιμειονεκτοφντωνεργαηομζνων; 

% 

Εφόςοναπαιτείται,ορίςτετθνκατθγορίαιτισκατθγορίεσςτισοποίεσανικουνοιενδιαφερόμενοιεργαηόμενοιμεαναπ

θρίαιμειονεξία 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 
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ΟΟΦείναιεγγεγραμμζνοσςεΕκνικόΣφςτθμα(Ρρο)Επιλογισ 

Καηάπεξίπησζε,ννηθνλνκηθφοθνξέαοείλαηεγγεγξακκέλνοζεεπίζεκνθαηάινγνεγθεθξηκέλ

σλνηθνλνκηθψλθνξέσλήδηαζέηεηηζνδχλακνπηζηνπνηεηηθφ[π.ρ.βάζεηεζληθνχζπζηήκαηνο(π

ξν)επηινγήο]; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

 

 

 

Αναφζρετετθνονομαςίατουκαταλόγουιτουπιςτοποιθτικοφκαιτονςχετικόαρικμόεγγραφισιπιςτοποίθςθσ,κα

τάπερίπτωςθ: 

- 

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; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 
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Αναφζρετετονρόλοτουοικονομικοφφορζαςτθνζνωςθ(ςυντονιςτισ,υπεφκυνοσγιαςυγκεκριμζνακακικοντα...): 

- 

Ρροςδιορίςτε 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: Ρλθροφορίεσ ςχετικάμετουσεκπροςϊπουστουοικονομικοφ φορζα#1Πνομα: 

Επϊνυμο: 

Ημερομθνίαγζννθςθσ: 

Τόποσγζννθςθσ: 

Οδόσκαιαρικμόσ: 

Ταχ.κωδ.: 

Ρόλθ: 

Χϊρα: 

Τθλζφωνο: 
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Ηλ.ταχ/μείο: 

Θζςθ/Ενεργϊνυπότθνιδιότθτα: 

 

 

Γ:ΡλθροφορίεσςχετικάμετθςτιριξθςτισικανότθτεσάλλωνοντοτιτωνΒαςίηεταιςεικανό

τθτεσάλλωνοντοτιτων 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοζηεξίδεηαηζηηοηθαλφηεηεοάιισλνληνηήησλπξνθεηκέλνπλααληαπνθξηζεί

ζηαθξηηήξηαεπηινγήοπνπθαζνξίδνληαηζηνκέξνοIVθαηζηα(ηπρφλ)θξηηήξηαθαηθαλφλεοπνπθαζν

ξίδνληαηζηνκέξνοVθαησηέξσ; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Πνοματθσοντότθτασ 

- 

Ταυτότθτατθσοντότθτασ 

- 

Τφποσταυτότθτασ 

- 

ΚωδικοίCPV 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 
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Δ:Ρλθροφορίεσςχετικάμευπεργολάβουσςτθνικανότθτατωνοποίωνδενςτθρίηεταιοοικονομικόσφο

ρζασ 

Δενβαςίηεταιςεικανότθτεσάλλωνοντοτιτων 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοπξνηίζεηαηλααλαζέζεηνπνηνδήπνηεηκήκαηεοζχκβαζεοζεηξίηνποππφκν

ξθήππεξγνιαβίαο; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Πνοματθσοντότθτασ 

- 

Ταυτότθτατθσοντότθτασ 

- 

Τφποσταυτότθτασ 

- 

ΚωδικοίCPV 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

 

 

ΜέπορΙΙΙ:Λόγοιαποκλειζμού  

Α:Λόγοιπουςχετίηονταιμεποινικζσκαταδίκεσ 

Λόγοιπουςχετίηονταιμεποινικζσκαταδίκεσβάςειτωνεκνικϊνδιατάξεωνγιατθνεφαρμογιτωνλόγωνπ

ουορίηονταιςτοάρκρο57παράγραφοσ1τθσοδθγίασ:Συμμετοχιςεεγκλθματικιοργάνωςθ 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπδηνηθεηη

θνχ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο,ιήςεοαπνθάζεσ

λήειέγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλαπφηνποιφγνποπνππα

ξαηίζεληαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζείπξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 

πεξίνδνοαπνθιεηζκνχπνπεμαθνινπζείλαηζρχεη; 

Απάντθςθ: 
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Ναη/Όρη 

Ημερομθνίατθσκαταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

 

 

Ρροςδιορίςτεποιοσζχεικαταδικαςτεί 

- 

Εφόςονκακορίηεταιαπευκείασςτθνκαταδικαςτικιαπόφαςθ,διάρκειατθσπεριόδουαποκλειςμοφκαιςχετικό(-

ά)ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Διαφκορά 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπδηνηθεηη

θνχ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο,ιήςεοαπνθάζεσ

λήειέγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλαπφηνποιφγνποπνππα

ξαηίζεληαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζείπξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 

πεξίνδνοαπνθιεηζκνχπνπεμαθνινπζείλαηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ημερομθνίατθσκαταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 
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- 

Ρροςδιορίςτεποιοσζχεικαταδικαςτεί 

- 

Εφόςονκακορίηεταιαπευκείασςτθνκαταδικαςτικιαπόφαςθ,διάρκειατθσπεριόδουαποκλειςμοφκαιςχετικό(-

ά)ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

 

 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Απάτθ 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπδηνηθεηη

θνχ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο,ιήςεοαπνθάζεσ

λήειέγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλαπφηνποιφγνποπνππα

ξαηίζεληαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζείπξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 

πεξίνδνοαπνθιεηζκνχπνπεμαθνινπζείλαηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ημερομθνίατθσκαταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτεποιοσζχεικαταδικαςτεί 

- 
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Εφόςονκακορίηεταιαπευκείασςτθνκαταδικαςτικιαπόφαςθ,διάρκειατθσπεριόδουαποκλειςμοφκαιςχετικό(-

ά)ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Τρομοκρατικάεγκλιματαιεγκλιματαςυνδεόμεναμετρομοκρατικζσδραςτθριότθτεσ 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπδηνηθεηη

θνχ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο,ιήςεοαπνθάζεσ

λήειέγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλαπφηνποιφγνποπνππα

ξαηίζεληαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζείπξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 

πεξίνδνοαπνθιεηζκνχπνπεμαθνινπζείλαηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ημερομθνίατθσκαταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτεποιοσζχεικαταδικαςτεί 

- 

Εφόςονκακορίηεταιαπευκείασςτθνκαταδικαςτικιαπόφαςθ,διάρκειατθσπεριόδουαποκλειςμοφκαιςχετικό(-

ά)ςθμείο(-α) 

- 
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Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Νομιμοποίθςθεςόδωναπόπαράνομεσδραςτθριότθτεσιχρθματοδότθςθτθστρομοκρατί

ασ 

 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπδηνηθεηη

θνχ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο,ιήςεοαπνθάζεσ

λήειέγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλαπφηνποιφγνποπνππα

ξαηίζεληαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζείπξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 

πεξίνδνοαπνθιεηζκνχπνπεμαθνινπζείλαηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ημερομθνίατθσκαταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτεποιοσζχεικαταδικαςτεί 

- 

Εφόςονκακορίηεταιαπευκείασςτθνκαταδικαςτικιαπόφαςθ,διάρκειατθσπεριόδουαποκλειςμοφκαιςχετικό(-

ά)ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 



ΑΔΑ: 6ΝΧΒΟΡ1Υ-ΝΑΧ



97 

 

 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Ραιδικιεργαςίακαιάλλεσμορφζσεμπορίασανκρϊπων 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπδηνηθεηη

θνχ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο,ιήςεοαπνθάζεσ

λήειέγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλαπφηνποιφγνποπνππα

ξαηίζεληαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζείπξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 

πεξίνδνοαπνθιεηζκνχπνπεμαθνινπζείλαηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ημερομθνίατθσκαταδίκθσ 

 

 

 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτεποιοσζχεικαταδικαςτεί 

- 

Εφόςονκακορίηεταιαπευκείασςτθνκαταδικαςτικιαπόφαςθ,διάρκειατθσπεριόδουαποκλειςμοφκαιςχετικό(-

ά)ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 
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ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Καταβολιφόρωνιειςφορϊνκοινωνικισαςφάλιςθσ: 

Καταβολιφόρων 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοέρεηαλεθπιήξσηεοππνρξεψζεηοφζνλαθνξάηελθαηαβνιήθφξσλ,ηφζν

ζηερψξαζηελνπνίαείλαηεγθαηεζηεκέλνοφζνθαηζηνθξάηνοκέινοηεοαλαζέηνπζαοαξρήοήη

νπαλαζέηνληαθνξέα,εάλείλαηάιιναπφηερψξαεγθαηάζηαζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Χϊραικράτοσμζλοσγιατοοποίοπρόκειται 

- 

Ενεχόμενοποςό 

 

Μεάλλαμζςα;Διευκρινίςτε:Ναη/Όρη 

Διευκρινίςτε: 

- 
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Οοικονομικόσφορζασζχειεκπλθρϊςειτισυποχρεϊςειστου,είτεκαταβάλλοντ

ασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισαςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ 

ςεδεςμευτικόδιακανονιςμόγιατθνκαταβολιτουσ; 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Hενλόγωαπόφαςθείναιτελεςίδικθκαιδεςμευτικι;Ναη/Όρη 

.. 

Σεπερίπτωςθκαταδικαςτικισαπόφαςθσ,εφόςονορίηεταιαπευκείασςε αυτιν, 

θ διάρκειατθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Καταβολιειςφορϊνκοινωνικισαςφάλιςθσ 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοέρεηαλεθπιήξσηεοππνρξεψζεηοφζνλαθνξάηελθαηαβνιήεηζθνξψλθνη

λσληθήοαζθάιηζεο,ηφζνζηερψξαζηελνπνίαείλαηεγθαηεζηεκέλνοφζνθαηζηνθξάηνοκέινοηε

οαλαζέηνπζαοαξρήοήηνπαλαζέηνληαθνξέα,εάλείλαηάιιναπφηερψξαεγθαηάζηαζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Χϊραικράτοσμζλοσγιατοοποίοπρόκειται 

- 

Ενεχόμενοποςό 

 

Μεάλλαμζςα;Διευκρινίςτε:Ναη/Όρη 

Διευκρινίςτε: 

- 
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Οοικονομικόσφορζασζχειεκπλθρϊςειτισυποχρεϊςειστου,είτεκαταβάλλοντ

ασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισαςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ 

ςεδεςμευτικόδιακανονιςμόγιατθνκαταβολιτουσ; 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Hενλόγωαπόφαςθείναιτελεςίδικθκαιδεςμευτικι;Ναη/Όρη 

.. 

Σεπερίπτωςθκαταδικαςτικισαπόφαςθσ,εφόςονορίηεταιαπευκείασςε αυτιν, 

θ διάρκειατθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

 

Γ:Λόγοιπουςχετίηονταιμεαφερεγγυότθτα,ςφγκρουςθςυμφερόντωνιεπαγγελματικόπ

αράπτωμα 

Ρλθροφορίεσςχετικάμεπικανιαφερεγγυότθτα,ςφγκρουςθςυμφερόντωνιεπαγγελματικόπαράπτωμ

α 

Ακζτθςθτωνυποχρεϊςεωνςτοντομζατουπεριβαλλοντικοφδικαίου 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοέρεη,ελγλψζεηηνπ,αζεηήζεηηηοππνρξεψζεηοηνπζηνποηνκείοηνππεξηβ

αιινληηθνχδηθαίνπ; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 
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Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

 

 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Ακζτθςθτωνυποχρεϊςεωνςτοντομζατουκοινωνικοφδικαίου 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοέρεη,ελγλψζεηηνπ,αζεηήζεηηηοππνρξεψζεηοηνπζηνποηνκείοηνπθνηλσ

ληθνχδηθαίνπ; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Ακζτθςθτωνυποχρεϊςεωνςτοντομζατουεργατικοφδικαίου 
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Ονηθνλνκηθφοθνξέαοέρεη,ελγλψζεηηνπ,αζεηήζεηηηοππνρξεψζεηοηνπζηνποηνκείοηνπεξγαη

ηθνχδηθαίνπ; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Ρτϊχευςθ 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοηειείππφπηψρεπζε;Απάντης

η: 

Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτετουσλόγουσγιατουσοποίουσ,ωςτόςο,μπορείτεναεκτελζςετετθςφμβαςθ.Οιπλθροφορίεσαυτζσδεν

είναιαπαραίτθτονα παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθνπαροφςα περίπτωςθ 

ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει 

τουεφαρμοςτζουεκνικοφδικαίουχωρίσδυνατότθταπαρζκκλιςθσότανοοικονομικόσφορζασείναι,ωςτόςο,ςεκζ

ςθναεκτελζςειτθςφμβαςθ. 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 
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- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Διαδικαςίαεξυγίανςθσιειδικισεκκακάριςθσ 

Έρεηππαρζείννηθνλνκηθφοθνξέαοζεδηαδηθαζίαεμπγίαλζεοήεηδηθήοεθθαζάξηζεο;Απάντηςη: 

Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

 

 

Διευκρινίςτετουσλόγουσγιατουσοποίουσ,ωςτόςο,μπορείτεναεκτελζςετετθςφμβαςθ.Οιπλθροφορίεσαυτζσδεν

είναιαπαραίτθτονα παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθνπαροφςα περίπτωςθ 

ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει 

τουεφαρμοςτζουεκνικοφδικαίουχωρίσδυνατότθταπαρζκκλιςθσότανοοικονομικόσφορζασείναι,ωςτόςο,ςεκζ

ςθναεκτελζςειτθςφμβαςθ. 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Διαδικαςίαπτωχευτικοφςυμβιβαςμοφ 

Έρεηππαρζείννηθνλνκηθφοθνξέαοζεδηαδηθαζίαπησρεπηηθνχζπκβηβαζκνχ;Απάντηςη: 

Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτετουσλόγουσγιατουσοποίουσ,ωςτόςο,μπορείτεναεκτελζςετετθςφμβαςθ.Οιπλθροφορίεσαυτζσδεν

είναιαπαραίτθτονα παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθνπαροφςα περίπτωςθ 

ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει 

τουεφαρμοςτζουεκνικοφδικαίουχωρίσδυνατότθταπαρζκκλιςθσότανοοικονομικόσφορζασείναι,ωςτόςο,ςεκζ

ςθναεκτελζςειτθςφμβαςθ. 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 
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ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Ανάλογθκατάςταςθπροβλεπόμενθςεεκνικζσνομοκετικζσκαικανονιςτικζσδιατάξεισ 

Βξίζθεηαηννηθνλνκηθφοθνξέαοζενπνηαδήπνηεαλάινγεθαηάζηαζεπξνθχπηνπζααπφπαξφκνηα

δηαδηθαζίαπξνβιεπφκελεζεεζληθέολνκνζεηηθέοθαηθαλνληζηηθέοδηαηάμεηο; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

 

 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτετουσλόγουσγιατουσοποίουσ,ωςτόςο,μπορείτεναεκτελζςετετθςφμβαςθ.Οιπλθροφορίεσαυτζσδεν

είναιαπαραίτθτονα παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθνπαροφςα περίπτωςθ 

ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει 

τουεφαρμοςτζουεκνικοφδικαίουχωρίσδυνατότθταπαρζκκλιςθσότανοοικονομικόσφορζασείναι,ωςτόςο,ςεκζ

ςθναεκτελζςειτθςφμβαςθ. 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Υπόαναγκαςτικιδιαχείριςθαπόεκκακαριςτιιαπότοδικαςτιριο 

Tειείννηθνλνκηθφοθνξέαοππφαλαγθαζηηθήδηαρείξηζεαπφεθθαζαξηζηήήαπφηνδηθαζηήξην; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 
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Διευκρινίςτετουσλόγουσγιατουσοποίουσ,ωςτόςο,μπορείτεναεκτελζςετετθςφμβαςθ.Οιπλθροφορίεσαυτζσδεν

είναιαπαραίτθτονα παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθνπαροφςα περίπτωςθ 

ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει 

τουεφαρμοςτζουεκνικοφδικαίουχωρίσδυνατότθταπαρζκκλιςθσότανοοικονομικόσφορζασείναι,ωςτόςο,ςεκζ

ςθναεκτελζςειτθςφμβαςθ. 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Αναςτολιεπιχειρθματικϊνδραςτθριοτιτων 

Έρνπλαλαζηαιείνηεπηρεηξεκαηηθέοδξαζηεξηφηεηεοηνπνηθνλνκηθνχθνξέα; 

 

 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτετουσλόγουσγιατουσοποίουσ,ωςτόςο,μπορείτεναεκτελζςετετθςφμβαςθ.Οιπλθροφορίεσαυτζσδεν

είναιαπαραίτθτονα παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθνπαροφςα περίπτωςθ 

ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει 

τουεφαρμοςτζουεκνικοφδικαίουχωρίσδυνατότθταπαρζκκλιςθσότανοοικονομικόσφορζασείναι,ωςτόςο,ςεκζ

ςθναεκτελζςειτθςφμβαςθ. 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Ζνοχοσςοβαροφεπαγγελματικοφπαραπτϊματοσ 
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Έρεηδηαπξάμεηννηθνλνκηθφοθνξέαοζνβαξφεπαγγεικαηηθφπαξάπησκα;Απάντηςη: 

Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Συμφωνίεσμεάλλουσοικονομικοφσφορείσμεςτόχοτθςτρζβλωςθτουανταγωνιςμοφ 
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Έρεηζπλάςεηννηθνλνκηθφοθνξέαοζπκθσλίεοκεάιινπονηθνλνκηθνχοθνξείοκεζθνπφηεζηξέ

βισζεηνπαληαγσληζκνχ; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Σφγκρουςθςυμφερόντωνλόγωτθσςυμμετοχιστουςτθδιαδικαςίαςφναψθσςφμβαςθσ 

Γλσξίδεηννηθνλνκηθφοθνξέαοηελχπαξμεηπρφλζχγθξνπζεοζπκθεξφλησλιφγσηεοζπκκεηνρή

οηνπζηεδηαδηθαζίαζχλαςεοζχκβαζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Ραροχιςυμβουλϊνιεμπλοκιςτθνπροετοιμαςίατθσδιαδικαςίασςφναψθστθσςφμβαςθσ 
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Έρεηπαξάζρεηννηθνλνκηθφοθνξέαοήεπηρείξεζεζπλδεδεκέλεκεαπηφλζπκβνπιέοζηελαλα

ζέηνπζααξρήήζηνλαλαζέηνληαθνξέαήέρεηκεάιινηξφπνεκπιαθείζηελπξνεηνηκαζίαηεοδ

ηαδηθαζίαοζχλαςεοηεοζχκβαζεο; 

 

 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Ρρόωρθκαταγγελία,αποηθμιϊςεισιάλλεσπαρόμοιεσκυρϊςεισ 

Έρεηππνζηείννηθνλνκηθφοθνξέαοπξφσξεθαηαγγειίαπξνεγνχκελεοδεκφζηαοζχκβαζεο,πξν

εγνχκελεοζχκβαζεοκεαλαζέηνληαθνξέαήπξνεγνχκελεοζχκβαζεοπαξαρψξεζεο,ήεπηβνι

ήαπνδεκηψζεσλήάιισλπαξφκνησλθπξψζεσλζεζρέζεκεηελελιφγσπξνεγνχκελεζχκβαζε; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 
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- 

 

Ψευδείσδθλϊςεισ,απόκρυψθπλθροφοριϊν,ανικανότθταυποβολισδικαιολογθτικϊν,απόκτθςθε

μπιςτευτικϊνπλθροφοριϊν 

 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ 

ςεπδψλδειψζεσλθαηάηελπαξνρήησλπιεξνθνξηψλπνπαπαηηνχληαηγηαηελεμαθξίβσζεηεο

απνπζίαο 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 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 
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ΜέπορIV:Κπιηήπιαεπιλογήρ  

Α:Καταλλθλότθτα 

Οοικονομικόσφορζασπρζπειναπαράςχειπλθροφορίεσμόνονότανταςχετικάκριτιριαεπιλογισ

ζχουνπροςδιοριςτείαπότθνανακζτουςααρχιιτονανακζτονταφορζαςτθςχετικιπροκιρυξθ/

γνωςτοποίθςθιςταζγγραφατθσδιαδικαςίασςφναψθσςφμβαςθσπουαναφζρονταιςτθνπρο

κιρυξθ 

/γνωςτοποίθςθ. 

Εγγραφιςτοςχετικόεπαγγελματικόμθτρϊο 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοείλαηεγγεγξακκέλνοζηαζρεηηθάεπαγγεικαηηθάκεηξψαπνπηε

ξνχληαηζηνθξάηνοκέινοεγθαηάζηαζήοηνπ,φπσοπεξηγξάθεηαηζηνπαξάξηεκαXIηε

ονδεγίαο2014/24/ΔΔ·νηνηθνλνκηθνίθνξείοαπφνξηζκέλαθξάηεκέιεκπνξείλανθείινπ

λλαζπκκνξθψλνληαηκεάιιεοαπαηηήζεηοπνπθαζνξίδνληαηζηνπαξάξηεκααπηφ. 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

 

Γ:Τεχνικικαιεπαγγελματικιικανότθτα 

Οοικονομικόσφορζασπρζπειναπαράςχειπλθροφορίεσμόνονότανταςχετικάκριτιριαεπιλογισ

ζχουνπροςδιοριςτείαπότθνανακζτουςααρχιιτονανακζτονταφορζαςτθςχετικιπροκιρυξθ/

γνωςτοποίθςθιςταζγγραφατθσδιαδικαςίασςφναψθσςφμβαςθσπουαναφζρονταιςτθνπρο

κιρυξθ/γνωςτοποίθςθ. 

Τεχνικόπροςωπικόιτεχνικζσυπθρεςίεσγιατονζλεγχοτθσποιότθτασ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν 

ηερληθφπξνζσπηθφήηηοαθφινπζεοηερληθέοππεξεζίεο,ηδίσοηνποππεχζπλνπογηαηνλ

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο 

ηερληθέοππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα,αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 
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φπσοθαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη 

ρσξηζηάέληππαΔΔΔ/ΣΔΤΓ. 

Ραρακαλϊπεριγράψτε 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

 

 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Τεχνικόσεξοπλιςμόσκαιμζτραγιατθνεξαςφάλιςθτθσποιότθτασ 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαορξεζηκνπνηείηνλαθφινπζνηερληθφεμνπιηζκφθαηιακβάλεηηαα

θφινπζακέηξαγηαηελεμαζθάιηζεηεοπνηφηεηαο: 

Ραρακαλϊπεριγράψτε 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Μθχανιματα,εγκαταςτάςεισκαιτεχνικόσεξοπλιςμόσ 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοζαέρεηζηεδηάζεζήηνπηααθφινπζακεραλήκαηα,εγθαηαζηάζεηοθ

αηηερληθφεμνπιηζκφγηαηελεθηέιεζεηεοζχκβαζεο: 

Ραρακαλϊπεριγράψτε 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 
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ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Ροςοςτόυπεργολαβίασ 

 

 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοπξνηίζεηαη,ελδερνκέλσο,λααλαζέζεηζεηξίηνποππφκνξθήππεξ

γνιαβίαοηναθφινπζνκέξνο(δειαδήπνζνζηφ)ηεοζχκβαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαηφηηεάλννηθνλνκηθφοθνξέαοέρεηαπνθαζίζεηλααλαζέζεηκέξνοηεοζ

χκβαζεοζεηξίηνποππφκνξθήππεξγνιαβίαοθαηζηεξίδεηαηζηηοηθαλφηεηεοηνπππε

ξγνιάβνπγηαηελεθηέιεζεηνπελιφγσκέξνπο,ηφηεζαπξέπεηλαζπκπιεξσζείρσξηζ

ηφΔΔΔγηαηνποζρεηηθνχοππεξγνιάβνπο,βιέπεκέξνοII,ελφηεηαΓαλσηέξσ. 

Ρροςδιορίςτε 

- 

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)Ηαλαζέηνπζααξρήήναλαζέησλθνξέαοέρεηηεδπλαηφηεηαλαιάβεηηαζρεηηθάδηθαηνινγεηη

θάαπεπζείαοκεπξφζβαζεζεεζληθήβάζεδεδνκέλσλζενπνηνδήπνηεθξάηνοκέινοαπηήδηαηίζ

εηαηδσξεάλ[ππφηελπξνυπφζεζεφηηννηθνλνκηθφοθνξέαοέρεηπαξάζρεηηηοαπαξαίηεηεοπιεξ

νθνξίεο(δηαδηθηπαθήδηεχζπλζε,αξρήήθνξέαέθδνζεο,επαθξηβήζηνηρείααλαθνξάοησλεγγ

ξάθσλ)πνππαξέρνπληεδπλαηφηεηαζηελαλαζέηνπζααξρήήζηνλαλαζέηνληαθνξέαλαηνπξ

άμεη]ή 

β)Απφηηο18Οθησβξίνπ2018ηναξγφηεξν(αλάινγακεηελεζληθήεθαξκνγήηνπάξζξνπ59παξά

γξαθνο5δεχηεξνεδάθηνηεονδεγίαο2014/24/ΔΔ),εαλαζέηνπζααξρήήναλαζέησλθνξέαοέρ

νπλήδεζηελθαηνρήηνποηαζρεηηθάέγγξαθα. 

Οθάησζηππνγεγξακκέλνοδίδσεπηζήκσοηεζπγθαηάζεζήκνπζηελαλαζέηνπζααξρήήηνλαλα

ζέηνληαθνξέα,φπσοθαζνξίδεηαηζηνΜέξνοΙ,ελφηεηαΑ,πξνθεηκέλνπλααπνθηήζεηπξφζβαζε

ζεδηθαηνινγεηηθάησλπιεξνθνξηψλπνπέρνπλππνβιεζείζηνΜέξνοΙΙΙθαηηνΜέξνοIVηνππαξφλ

ηνοΔπξσπατθνχΔληαίνπΔγγξάθνπχκβαζεογηαηνποζθνπνχοηεοδηαδηθαζίαοζχλαςεοζχκβα

ζεο,φπσοθαζνξίδεηαηζηνΜέξνοΙ. 

 

Ηκεξνκελία,ηφπνοθαη,φπνπδεηείηαηήαπαηηείηαη,ππνγξαθή(-

έο):Ηκεξνκελία 

ΣφπνοΤπνγξαθ

ή 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ VIII- ΔΜΖΛΔΠΩΡΖ ΓΘΑ ΖΜ ΔΟΔΝΔΠΓΑΡΘΑ ΟΠΞΡΩΟΘΙΩΜ ΔΔΔΞΛΔΜΩΜ 
 

Η Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο 
που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και 
τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ 
τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του 
παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ 
Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ. 

ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ 
προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα 
ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ 
των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 
λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ 
του Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε 
περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο 
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ 
προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και 
μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι 
ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ 
νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με 
δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω 
περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, μπορεί 
να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, 
απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι 
ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από 
οποιονδιποτε και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 
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