
 
 

ΗΔΛΑ : Οοξκήοσνη ηλεκςοξμικξϋ Δημϊριξσ Αμξικςξϋ, άμχ ςχμ ξοίχμ, μειξδξςικξϋ 

διαγχμιρμξϋ για ςημ ποξμήθεια σγοόμ κασρίμχμ (πεςοέλαιξ κίμηρηπ DIESEL κχδικϊπ 

–CPV 09134100-8,αμϊλσβδη βεμζίμη- κχδικϊπ CPV 09132100-4 και πεςοέλαιξ 

θέομαμρηπ – κχδικϊπ CPV 09135100-5) για ςιπ αμάγκεπ ςχμ δαρικόμ σπηοεριόμ 

δικαιξδξρίαπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ (Α.Δ.Λ.-Η.) για 

διάρςημα μέυοι 31-12-2022 και β) έγκοιρηπ ςεσυόμ ασςξϋ (Διακήοσνη αο. 08/2021). 

 

ΑΟΞΤΑΡΖ 

Ξ ΡΣΜΞΜΘΡΖΡ ΖΡ   

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖΡ ΔΘΞΘΙΖΡΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 

Έυξμςαπ σπ ϊφιμ 

 

Α) ςιπ διαςΩνειπ: 

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

ςημ ςοξπξπξάηρη ςηπ ξδηγάαπ 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ ϊρξμ 

ατξοΩ ςα καςόςαςα ϊοια για δημϊριεπ ρσμβΩρειπ ποξμηθειόμ, σπηοεριόμ και Ϊογχμ και για 

διαγχμιρμξϋπ μελεςόμ. ημ Ξδηγάα 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ 

ςηπ 26ηπ Τεβοξσαοάξσ 2014, ρυεςικΩ με ςιπ διαδικαράεπ ρϋμαφηπ δημξράχμ ρσμβΩρεχμ και ςημ 

καςΩογηρη ςηπ Ξδηγάαπ 2004/18/ΔΙ (L94), ϊπχπ διξοθόθηκε (L135/24.5.2016) 

2. ξμ Μ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημϊριεπ ΡσμβΩρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ (ποξραομξγΫ 

ρςιπ Ξδηγάεπ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε και ιρυϋει. 

3. ξμ  Μ. 4270/2014 (Α' 143) «ΑουΪπ δημξριξμξμικΫπ διαυεάοιρηπ και επξπςεάαπ (εμρχμΩςχρη ςηπ 

Ξδηγάαπ 2011/85/ΔΔ) – δημϊριξ λξγιρςικϊ και Ωλλεπ διαςΩνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε και ιρυϋει. 

 

                                 
 

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-

ΗΠΑΙΖΡ 
ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 
ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ,ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΣΚΘΙΞΣ ΙΑΘ 

ΙΠΑΘΙΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ  
 

αυ. Δ/μρη :  Ιαθ. Πχράδη  11 
Οληοξτξοάεπ: ΔλΪμη Αβοαμάδξσ  
αυ.Ιχδικϊπ: 546 55,  ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ  
ηλΪτχμξ:    2313 309-437,151, 
Ζλ. Δ/μρη :   tpdy@damt.gov.gr 
ηλ/ςσπάα:     2310 424346 

 

    

 

 

   ΑΜΑΠΖΔΑ ΡΞ ΔΘΑΔΘΙΣΞ   

   ΙΑΑΥΩΠΖΔΑ ΡΞ ΙΖΛΔΖΡ     
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4. ξμ Μ. 4250/2014 (Α' 74) «ΔιξικηςικΪπ Απλξσρςεϋρειπ - ΙαςαογΫρειπ, Ρσγυχμεϋρειπ Μξμικόμ 

Οοξρόπχμ και Σπηοεριόμ ςξσ Δημξράξσ ξμΪα-οξπξπξάηρη ΔιαςΩνεχμ ςξσ π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λξιπΪπ οσθμάρειπ» και ειδικϊςεοα ςιπ διαςΩνειπ ςξσ Ωοθοξσ 1.   

5. ημ παο. Ε ςξσ Μ. 4152/2013 (Α' 107) «ΟοξραομξγΫ ςηπ ελλημικΫπ μξμξθεράαπ ρςημ Ξδηγάα 2011/7 

ςηπ 16.2.2011 για ςημ καςαπξλΪμηρη ςχμ καθσρςεοΫρεχμ πληοχμόμ ρςιπ εμπξοικΪπ ρσμαλλαγΪπ»,  

6. ςξσ μ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δμιαάξ κεάμεμξ Δικξμξμάαπ για ςξ Δλεγκςικϊ ΡσμΪδοιξ, ξλξκληοχμΪμξ 

μξμξθεςικϊ πλαάριξ για ςξμ ποξρσμβαςικϊ Ϊλεγυξ, ςοξπξπξιΫρειπ ρςξμ Ιόδικα Μϊμχμ για ςξ 

Δλεγκςικϊ ΡσμΪδοιξ, διαςΩνειπ για ςημ απξςελερμαςικΫ απξμξμΫ ςηπ δικαιξρϋμηπ και Ωλλεπ 

διαςΩνειπ», 

7. μ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δςαιοικξά µεςαρυηµαςιρµξά και εμαοµϊμιρη ςξσ μξµξθεςικξϋ πλαιράξσ µε ςιπ 

διαςΩνειπ ςηπ Ξδηγάαπ 2014/55/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσµβξσλάξσ ςηπ 16ηπ 

Αποιλάξσ 2014 για ςημ Ϊκδξρη ηλεκςοξμικόμ ςιµξλξγάχμ ρςξ πλαάριξ δηµϊριχμρσµβΩρεχμ και 

λξιπΪπ διαςΩνειπ» 

8. ξμ Μ. 4013/2011 (Α’ 204) «Ρϋρςαρη εμιαάαπ ΑμενΩοςηςηπ ΑουΫπ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ και 

Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ…», ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε και ιρυϋει, 

9. ξμ μ. 4727/2020 (Α’ 184) «ΦητιακΫ ΔιακσβΪομηρη (ΔμρχμΩςχρη ρςημ ΔλλημικΫ Μξμξθεράα ςηπ 

Ξδηγάαπ (ΔΔ) 2016/2102 και ςηπ Ξδηγάαπ (ΔΔ) 2019/1024) – ΖλεκςοξμικΪπ Δπικξιμχμάεπ 

(ΔμρχμΩςχρη ρςξ Δλλημικϊ Δάκαιξ ςηπ Ξδηγάαπ (ΔΔ) 2018/1972 και Ωλλεπ διαςΩνειπ, ϊπχπ 

ςοξπξπξιΫθηκε και ιρυϋει,, 

10. ξμ Μ. 2859/2000 (Α’ 248) «Ιϋοχρη Ιόδικα Τϊοξσ ΟοξρςιθΪμεμηπ Ανάαπ», ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε 

κα ιρυϋει, 

11. ξμ Μ.2690/1999 (Α' 45) “Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα ΔιξικηςικΫπ Διαδικαράαπ και Ωλλεπ διαςΩνειπ”  και 

ιδάχπ ςχμ Ωοθοχμ 7 και 13 Ϊχπ 15, 

12. ξμ Μ. 2121/1993 (Α' 25) “ΟμεσμαςικΫ Θδιξκςηράα, ΡσγγεμικΩ Δικαιόμαςα και ΟξλιςιρςικΩ ΗΪμαςα”,  

13. ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2016/679 ςξσ ΔΙ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ, ςηπ 27ηπ Αποιλάξσ 2016, για ςημ 

ποξρςαράα ςχμ τσρικόμ ποξρόπχμ Ϊμαμςι ςηπ επενεογαράαπ ςχμ δεδξμΪμχμ ποξρχπικξϋ 

υαοακςΫοα και για ςημ ελεϋθεοη κσκλξτξοάα ςχμ δεδξμΪμχμ ασςόμ και ςημ καςΩογηρη ςηπ 

ξδηγάαπ 95/46/ΔΙ (Γεμικϊπ Ιαμξμιρμϊπ για ςημ Οοξρςαράα ΔεδξμΪμχμ) (Ιεάμεμξ πξσ παοξσριΩζει 

εμδιατΪοξμ για ςξμ ΔΞΥ) OJ L 119,  

14. ςξσ μ. 4624/2019 (Α’ 137) «ΑουΫ Οοξρςαράαπ ΔεδξμΪμχμ Οοξρχπικξϋ ΥαοακςΫοα, μΪςοα 

εταομξγΫπ ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2016/679 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ ςηπ 

27ηπ Αποιλάξσ 2016 για ςημ ποξρςαράα ςχμ τσρικόμ ποξρόπχμ Ϊμαμςι ςηπ επενεογαράαπ 

δεδξμΪμχμ ποξρχπικξϋ υαοακςΫοα και εμρχμΩςχρη ρςημ εθμικΫ μξμξθεράα ςηπ Ξδηγάαπ (ΔΔ) 

2016/680 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ ςηπ 27ηπ Αποιλάξσ 2016 και Ωλλεπ 

διαςΩνειπ», 

15. ςημ απϊ 13-08-2021 ΟοΩνη Μξμξθεςικξϋ ΟεοιευξμΪμξσ (ΤΔΙ 143/ς. Α΄/13-8-2021) ςηπ ΟοξΪδοξσ 

ςηπ ΔλλημικΫπ Δημξκοαςάαπ με θΪμα: «Έκςακςα μΪςοα για ςημ απξςελερμαςικΫ ποξρςαράα και ςημ 

ςαυεάα απξκαςΩρςαρη ςξσ τσρικξϋ πεοιβΩλλξμςξπ, ςημ Ωμερη ρςΫοινη ςχμ πληγΪμςχμ απϊ ςιπ 

πσοκαγιΪπ ςξσ Θξσλάξσ/Ασγξϋρςξσ 2021 και ρσματεάπ διαςΩνειπ», ϊπχπ κσοόθηκε με ςξ 

μ.4824/2021 (ΤΔΙ156Α/02.9.2021), και ειδικϊςεοα ςξ Ωοθοξ ςοάςξ, καθόπ και ςξ ρυεςικϊ με αοιθ. 

ποχς. 2/106893/ΔΟΓΙ/10-11-2021 Ϊγγοατξ ςξσ Σπξσογεάξσ Ξικξμξμικόμ με θΪμα: «Πσθμάρειπ 

ζηςημΩςχμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ σπαγχγΫ ςχμ δαρικόμ σπηοεριόμ ρςξ Σπξσογεάξ 

ΟεοιβΩλλξμςξπ και ΔμΪογειαπ» 

16. ξ Μ. 3668/2008 "Αμαθεόοηρη ςχμ διαςΩνεχμ πεοά κσοόρεχμ ςξσ μ.δ. 136/1946 «Οεοά 

Αγξοαμξμικξϋ Ιόδικα» και Ωλλεπ διαςΩνειπ" (Τ.Δ.Ι. 115/Α΄/18-6-2008) 

17. ξ Μ. 4257/2014 (ΤΔΙ 93/.Α΄/14-04-2014) «Δπεάγξσρεπ οσθμάρειπ αομξδιϊςηςαπ Σπξσογεάξσ 

Δρχςεοικόμ» και ρσγκεκοιμΪμα ςξ Ωοθοξ 63, ϊπξσ αματΪοεςαι ϊςι ςξ πξρξρςϊ Ϊκπςχρηπ πξσ 

ποξβλΪπεςαι ρςξ Ωοθοξ 41 ςξσ π.δ. 173/1990 και ρςξ Ωοθοξ 42 ςηπ σπ’ αοιθμ. 11389/1993 

απϊταρηπ ςξσ Σπξσογξϋ Δρχςεοικόμ (ΔΙΟΞΑ), ρςξσπ διαγχμιρμξϋπ πεςοελαιξειδόμ, 

σπξλξγάζεςαι ρςη διαμξοτξϋμεμη, για Ϊκαρςξ εάδξπ, μΪρη ςιμΫ ςηπ πεοιξυΫπ, ςξσ Οαοαςηοηςηοάξσ 

ιμόμ Σγοόμ Ιασράμχμ ςξσ Σπξσογεάξσ ΑμΩπςσνηπ και Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ, ϊπχπ ασςΫ ξοάζεςαι 

ρςη διακΫοσνη ςξσ διαγχμιρμξϋ. ξ αμχςΪοχ πξρξρςϊ μπξοεά μα εάμαι και αομηςικϊ, υχοάπ μα 

σπεοβαάμει ςξ 5%. 
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18. ξ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Ιχδικξπξάηρη διαςΩνεχμ για ςημ ποϊρβαρη ρε δημϊρια Ϊγγοατα και 

ρςξιυεάα”,  

19. ξ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “ΑμΩληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ ΔιαςΩκςεπ” 

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

Α.Δ.Ο.Ο.» 

21. ςα ρε εκςΪλερη ςχμ αμχςΪοχ μϊμχμ εκδξθειρόμ καμξμιρςικόμ ποΩνεχμ, ςχμ λξιπόμ διαςΩνεχμ 

πξσ αματΪοξμςαι οηςΩ Ϋ απξοοΪξσμ απϊ ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικΩ ςεϋυη ςηπ παοξϋραπ, καθόπ 

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

τξοξλξγικξϋ δικαάξσ πξσ διΪπει ςημ αμΩθερη και εκςΪλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, Ϊρςχ και αμ 

δεμ αματΪοξμςαι οηςΩ παοαπΩμχ. 

 

Β.Ιαθόπ επάρηπ και απϊ ςιπ απξτΩρειπ : 

1. KYA με αοιθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) ΙξιμΫπ Απϊταρηπ ςχμ Σπξσογόμ ΑμΩπςσνηπ 

και Δπεμδϋρεχμ και ΦητιακΫπ ΔιακσβΪομηρηπ με θΪμα «Πσθμάρειπ ςευμικόμ ζηςημΩςχμ πξσ ατξοξϋμ 

ςημ αμΩθερη ςχμ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ με υοΫρη ςχμ επιμΪοξσπ εογαλεάχμ 

και διαδικαριόμ ςξσ Δθμικξϋ ΡσρςΫμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ)» 

2. ΣΑ με αο 76928 (ΤΔΙ Β' 3075/13.07.2021) «Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμΩςχμ λειςξσογάαπ και διαυεάοιρηπ 

ςξσ Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ)» 

3.  Ι.Σ.Α. με αοιθμ. ξικ. 60967 ΔΝ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «ΖλεκςοξμικΫ ιμξλϊγηρη ρςξ πλαάριξ ςχμ 

Δημϊριχμ ΡσμβΩρεχμ δσμΩμει ςξσ μ. 4601/2019» (Α΄44) 

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

ςιμξλξγάξσ ρςξ πλαάριξ ςχμ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ» 

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

ςηπ διαδικαράαπ παοακοΩςηρηπ και απϊδξρηπ ςηπ κοΩςηρηπ 0,06% σπΪο ςηπ ΑουΫπ ΔνΪςαρηπ 

Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ (Α.Δ.Ο.Ο.), καθόπ και ςχμ λξιπόμ λεπςξμεοειόμ εταομξγΫπ ςηπ 

παοαγοΩτξσ 3, ςξσ Ωοθοξσ 350 ςξσ μ. 4412/2016. 

6. ΣΑ με αο 5143/2014 (ΤΔΙ Β' 3335) «Ιαθξοιρμϊπ ςξσ ςοϊπξσ σπξλξγιρμξϋ, παοακοΩςηρηπ και απϊδξρηπ 

ςηπ κοΩςηρηπ 0,10% σπΪο ΔΑΑΔΖΡΣ», ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε με ςημ αοιθμ. 3491/2017 ΣΑ (ΤΔΙ 1992Β) 

και  ακξλξϋθχπ ςα Ωοθοα 44 ςξσ μ.4605/2019 και 235 παο.1 ςξσ μ. 4610/2019, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξάαπ 

αμΪουεςαι πλΪξμ ρε 0,07%,  και η ξπξάα σπξλξγάζεςαι επά ςηπ ανάαπ κΩθε πληοχμΫπ, ποξ τϊοχμ και 

κοαςΫρεχμ, κΩθε αουικΫπ, ρσμπληοχμαςικΫπ Ϋ ςοξπξπξιηςικΫπ ρϋμβαρηπ, με καθαοΫ ανάα Ωμχ ςχμ 

υιλάχμ (1.000) εσοό ποξ ΤΟΑ. 

7. Σ.Α. με αο Ο1/3306 (ΤΔΙ 1789 Β/12-11-2010) πεοά «Δναάοερηπ ποξμηθειόμ απϊ ςημ Ϊμςανη ςξσπ ρςξ 

Δμιαάξ Οοϊγοαµµα Οοξμηθειόμ (Δ.Ο.Ο.)» 

8. ιπ αοιθ. 468/2002 "Διαδικαράεπ υοχμαςιρμξϋ και ιυμηθΪςηρηπ πεςοελαάξσ θΪομαμρηπ" και 469/2002 

"ΟοξδιαγοατΪπ και ΛΪθξδξι ΔλΪγυξσ κηοξζάμηπ θΪομαμρηπ" ΑπξτΩρειπ ςχμ Σπξσογόμ Ξικξμξμάαπ και 

Ξικξμξμικόμ- ΑμΩπςσνηπ -ΟεοιβΩλλξμςξπ, Υχοξςανάαπ και Δημξράχμ Έογχμ (ΤΔΙ 1273/ Β'/5-9-2003) 

9. ημ αοιθ. 467/2002 "ΟοξδιαγοατΪπ και μΪθξδξι ελΪγυξσ ςξσ πεςοελαάξσ θΪομαμρηπ" Απϊταρη ςχμ 

Σπξσογόμ Ξικξμξμάαπ και Ξικξμξμικόμ- ΑμΩπςσνηπ -ΟεοιβΩλλξμςξπ, Υχοξςανάαπ και Δημξράχμ Έογχμ 

(ΤΔΙ 1531/Β'/16-10-2003) 

10. ημ αοιθ. 286/2004 "Δμαομϊμιρη ςηπ ΔλλημικΫπ μξμξθεράαπ ποξπ ςημ Ξδηγάα 1999/32/ΔΙ ςξσ 

Ρσμβξσλάξσ ρυεςικΩ με ςη μεάχρη ςηπ πεοιεκςικϊςηςαπ ξοιρμΪμχμ σγοόμ κασράμχμ ρε θεάξ και για ςημ 

ςοξπξπξάηρη ςηπ Ξδηγάαπ 93/12/ΔΞΙ και ποξπ ςημ Ξδηγάα 2005/33/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ 

και ςξσ Ρσμβξσλάξσ για ςημ ςοξπξπξάηρη ςηπ ξδηγάαπ 1999/32/ΔΙ ρυεςικΩ με ςημ πεοιεκςικϊςηςα ςχμ 

κασράμχμ πλξάχμ ρε θεάξ" Απϊταρη ςχμ Σπξσογόμ Ξικξμξμάαπ και Ξικξμξμικόμ- ΑμΩπςσνηπ -

ΟεοιβΩλλξμςξπ, Υχοξςανάαπ και Δημξράχμ Έογχμ- ΔμπξοικΫπ Μασςιλάαπ (ΤΔΙ 1736/Β'/30-8-2007) 

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

«Διξοιρμϊπ ςξσ ΘχΩμμη ΡΩββα ςξσ Ιχμρςαμςάμξσ, χπ ΡσμςξμιρςΫ ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ 

Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ»). 

12. ημ απξτ. ΡσμςξμιρςΫ Α.Δ.Λ.-Η. αο. 35748/30-05-2017 (ΤΔΙ 1971 /Β΄/07-06-2017),με θΪμα: «ΑμΩθερη 

Ωρκηρηπ αομξδιξςΫςχμ ρε ξογαμικΪπ μξμΩδεπ ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ - ΗοΩκηπ και 
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παοξυΫ ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατΫπ ποΩνεχμ και εγγοΩτχμ «Λε εμςξλΫ ΡσμςξμιρςΫ» ρςξσπ 

ποξψρςαμΪμξσπ ςχμ ξογαμικόμ μξμΩδχμ ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ - ΗοΩκηπ». 

13. ημ απϊταρη ΡσμςξμιρςΫ Α.Δ.Λ.-Η. με αο.ποχς. 309556/10-12-2021 (ΑΔΑ: 62ΟΥΞΠ1Σ-8ΩΑ) πεοά 

ρσγκοϊςηρηπ ΔπιςοξπΫπ ΔιεμΪογειαπ και Ανιξλϊγηρηπ ποξρτξοόμ για ςξσπ ηλεκςοξμικξϋπ 

διαγχμιρμξϋπ, Ωμχ και κΩςχ ςχμ ξοάχμ, ποξμηθειόμ και παοξυΫπ γεμικόμ σπηοεριόμ, 

ποξωπξλξγιρμξϋ Ωμχ ςχμ ςοιΩμςα υιλιΩδχμ εσοό (30.000€) υχοάπ Τ.Ο.Α. 

14. To αοιθ. ποχς. 300917/07-12-2021 (ΑΔΑΛ:21REQ009687282) Δρχςεοικϊ Ρημεάχμα- ΟοχςξγεμΪπ αάςημα 

ςξσ μΫμαςξπ Οοξμηθειόμ, Διαυεάοιρηπ Σλικξϋ και Ιοαςικόμ ΞυημΩςχμ ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ 

Λακεδξμάαπ - ΗοΩκηπ. 

15. ημ απϊταρη Ϊγκοιρηπ αμΩληφηπ πξλσεςξϋπ σπξυοΪχρηπ για ςημ ποξμΫθεια σγοόμ κασράμχμ κάμηρηπ 

και θΪομαμρηπ δαρικόμ σπηοεριόμ δικαιξδξράαπ ΑΔΛΗ μΪυοι 31.12.2022 με αο.ποχς. ξικ. 5473/14-12-

2021 (ΑΔΑΛ:21REQ009736584) ρσμξλικξϋ πξρξϋ επςακξράχμ υιλιΩδχμ ςοιακξράχμ πεμΫμςα ςερρΩοχμ 

εσοό και ενΫμςα εμϊπ λεπςόμ (701.354,61€) ρσμπεοιλαμβαμξμΪμξσ Τ.Ο.Α., τξοΪαπ-ειδικϊπ ΤξοΪαπ 

1907-999/02,03: ΑΚΔ 2410301001, 2410302001.Απϊταρη ΡσμςξμιρςΫ Α.Δ.Λ.-Η. με αο.ποχς. 

319708/21-12-2021 (ΑΔΑ: ΠΚ6ΛΞΠ1Σ-ΖΓΥ) πεοά διεμΪογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ ςξσ θΪμαςξπ 

Γ. ιπ ρε εκςΪλερη ςχμ αμχςΪοχ μϊμχμ εκδξθεάρεπ καμξμιρςικΪπ ποΩνειπ, ςιπ λξιπΪπ διαςΩνειπ πξσ 

αματΪοξμςαι οηςΩ Ϋ απξοοΪξσμ απϊ ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικΩ ςεϋυη ςηπ παοξϋραπ,  καθόπ και ςξ 

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

δικαάξσ πξσ διΪπει ςημ αμΩθερη και εκςΪλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, Ϊρςχ και αμ δεμ αματΪοξμςαι οηςΩ 

παοαπΩμχ. 

 

 ΑΟΞΤΑΡΘΕΞΣΛΔ 

1. ημ ποξκήοσνη ηλεκςοξμικξϋ Δημϊριξσ Αμξικςξϋ, άμχ ςχμ ξοίχμ, μειξδξςικξϋ 

διαγχμιρμξϋ, για ςημ επιλξγΫ αμαδϊυξσ / αμαδϊυχμ για ςημ ποξμΫθεια σγοόμ κασράμχμ 

(πεςοΪλαιξ κάμηρηπ DIESEL κχδικϊπ - CPV 09134100-8, αμϊλσβδη βεμζάμη – κχδικϊπ CPV 

09132100-4 και πεςοελαάξσ θΪομαμρηπ - κχδικϊπ CPV 09135100-5), για ςιπ αμΩγκεπ ςχμ δαρικόμ 

Σπηοεριόμ δικαιξδξράαπ ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ για πεοάξδξ μΪυοι 

ςΪλξσπ Ϊςξσπ 2022.  

Ζ διΩοκειΩ ςηπ θα εάμαι απϊ ςημ σπξγοατΫ ςηπ ρϋμβαρηπ Ϊχπ ςημ 31η Δεκεμβοάξσ 2022, ρςξ 

μΪςοξ πξσ δεμ θα σπΩονει καςΩ ςξ υοϊμξ ασςϊ, σπΪοβαρη ςηπ ρσμβαςικΫπ κας' εάδξπ ανάαπ. 

 Δκςιμόμεμη ρσμξλικΫ ανάα, μΪυοι 31.12.2022 επςακϊριεπ μια υιλιΩδεπ ςοιακϊρια πεμΫμςα ςΪρρεοα 

εσοό και ενΫμςα Ϊμα λεπςΩ (701.354,61€) ρσμπεοιλαμβαμξμΪμξσ Τ.Ο.Α. Ϋ πεμςακϊριεπ ενΫμςα 

πΪμςε υιλιΩδχμ εσοό και ενακϊρια ξκςό εσοό και πεμΫμςα Ϊνι λεπςΩ (565608,56 €) υχοάπ Τ.Ο.Α. 

Ξι διαγχμιζϊμεμξι Ϊυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα σπξβΩλξσμ ποξρτξοΪπ αμΩ εάδξπ/εάδη- cpv (π.υ. 

μϊμξ για αμϊλσβδη βεμζάμη), για μάα, πεοιρρϊςεοεπ Ϋ και για ϊλεπ ςιπ Οϊλειπ–ΟξλεξδξμικΩ 

ρσγκοξςΫμαςα / ΟεοιτεοειακΫ εμϊςηςα/επ. ΔηλαδΫ θα μπξοξϋμ μα σπξβΩλλξσμ ποξρτξοΩ για 

Ϊμα, πεοιρρϊςεοα Ϋ και για ςα ρσμξλικΩ ξγδϊμςα Ϊμα ςμΫμαςα ςξσ διαγχμιρμξϋ (Οάμακαπ 1). 
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ΟΘΜΑΙΑΡ 1 ΛΖΛΑΑ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 

 

Α/Α Ρεριγραφι είδουσ ανά Ρόλθ/Ρ.Σ. 
Ρροχπ. Αξία 
χωρίσ ΦΡΑ 

Τιμι λίτρου 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

1 Δράμασ-Δράμα-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 12.296,37 1,25 9837,096 

2 Δράμασ-Δράμα-Αμόλυβδθ βενηίνθ 22.177,42 1,516 14628,905 

3 Δράμασ-Δράμα-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 17.419,35 1,008 17281,101 

4 Δράμασ-Νευροκόπι-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 6.552,42 1,25 17774,702 

5 Δράμασ-Νευροκόπι-Αμόλυβδθ βενηίνθ 2.520,16 1,516 1662,375 

6 Δράμασ-Νευροκόπι-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 17.916,90 1,008 17774,702 

7 Ζβρου-Αλεξ/πολθ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 9.072,58 1,25 7258,064 

8 Ζβρου-Αλεξ/πολθ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 18.145,16 1,516 11969,103 

9 Ζβρου-Σουφλί-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 4.032,26 1,25 3225,808 

10 Ζβρου-Σουφλί-Αμόλυβδθ βενηίνθ 5.040,32 1,516 3324,749 

11 Ζβρου-Σουφλί-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 3.414,19 1,008 3387,093 

12 Ζβρου-Διδυμότειχο-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 1612,90 1,25 1290,32 

13 Ζβρου-Διδυμότειχο-Αμόλυβδθ βενηίνθ 12927,42 1,516 8527,322 

14 Ζβρου-Διδυμότειχο-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 1306,45 1,008 1296,081 

15 Ζβρου-Ορεςτιάδα-Αμόλυβδθ βενηίνθ 2152,22 1,516 1419,67 

16 Ζβρου-Σαμοκράκθ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 1.411,29 1,516 930,93 

17 Ζβρου-Σαμοκράκθ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 544,35 1,008 540,03 

18 Ημακίασ-Νάουςα-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 4.177,42 1,25 3341,935 

19 Ημακίασ-Νάουςα-Αμόλυβδθ βενηίνθ 10.759,07 1,516 7097,012 

20 Ημακίασ-Νάουςα-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 5.073,39 1,008 5033,125 

21 Ημακίασ-Βζροια-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 1.008,06 1,25 806,448 

22 Ημακίασ-Βζροια-Αμόλυβδθ βενηίνθ 9.576,61 1,516 6317,025 

23 Ημακίασ-Βζροια-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 4.354,84 1,008 4320,278 

24 Θεςςαλονίκθσ-Θεςςαλονίκθ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 9.072,58 1,25 7258,064 

25 Θεςςαλονίκθσ-Θεςςαλονίκθ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 19.279,23 1,516 12717,17 

26 Θεςςαλονίκθσ-Θεςςαλονίκθ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 7.403,23 1,008 7344,474 

27 Θεςςαλονίκθσ-Λαγκαδάσ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 10.080,65 1,25 8064,52 

28 Θεςςαλονίκθσ-Λαγκαδάσ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 7.056,45 1,516 4654,65 
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29 Θεςςαλονίκθσ-Λαγκαδάσ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 4.354,84 1,008 4320,278 

30 Θεςςαλονίκθσ-Σταυρόσ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 4.536,29 1,516 2992,276 

31 Θεςςαλονίκθσ-Σταυρόσ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 2.509,48 1,008 2489,563 

32 Καβάλασ-Καβάλα-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 5.544,35 1,25 4435,48 

33 Καβάλασ-Καβάλα-Αμόλυβδθ βενηίνθ 10.887,10 1,516 7181,464 

34 Καβάλασ-Καβάλα-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 3.266,13 1,008 3240,208 

35 Καβάλασ-Θάςοσ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 1.612,90 1,25 1.290,32 

36 Καβάλασ-Θάςοσ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 3.765,12 1,516 2.483,588 
 

 

37 Καβάλασ-Θάςοσ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 3.780,00 1,008 3750 

38 Καβάλασ-Χρυςοφπολθ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 1.209,68 1,25 967,744 

39 Καβάλασ-Χρυςοφπολθ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 1.411,29 1,516 930,93 

40 Καβάλασ-Χρυςοφπολθ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 1.850,81 1,008 1836,121 

41 Κιλκίσ-Κιλκίσ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 7.746,49 1,25 6197,192 

42 Κιλκίσ-Κιλκίσ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 6.583,35 1,516 4342,579 

43 Κιλκίσ-Κιλκίσ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 6.151,21 1,008 6102,391 

44 Κιλκίσ- Γουμζνιςςα -Ρετρζλαιο κίνθςθσ 6.350,81 1,25 5080,648 

45 Κιλκίσ- Γουμζνιςςα -Αμόλυβδθ βενηίνθ 2.733,11 1,516 1802,843 

46 Κιλκίσ- Γουμζνιςςα -Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 2.939,52 1,008 2916,19 

47 Ξάνκθσ-Ξάνκθ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 7.931,45 1,25 6345,16 

48 Ξάνκθσ-Ξάνκθ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 9.072,58 1,516 5984,551 

49 Ξάνκθσ-Σταυροφπολθ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 3.427,42 1,25 2741,936 

50 Ξάνκθσ-Σταυροφπολθ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 4.233,87 1,516 2792,79 

51 Ξάνκθσ-Σταυροφπολθ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 2.858,95 1,008 2836,26 

52 Ρζλλασ- Ζδεςςα -Ρετρζλαιο κίνθςθσ 7.575,60 1,25 6060,48 

53 Ρζλλασ- Ζδεςςα -Αμόλυβδθ βενηίνθ 12.545,36 1,516 8275,303 

54 Ρζλλασ- Ζδεςςα -Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 5.767,98 1,008 5722,202 

55 Ρζλλασ-Αριδαία-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 7.895,16 1,25 6316,128 

56 Ρζλλασ-Αριδαία-Αμόλυβδθ βενηίνθ 6.199,60 1,516 4089,446 

57 Ρζλλασ-Αριδαία-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 2.743,55 1,008 2721,776 

58 Ριερίασ-Κατερίνθ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 5.669,35 1,25 4535,48 

59 Ριερίασ-Κατερίνθ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 16.188,51 1,516 10678,437 
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60 Ριερίασ-Κατερίνθ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 8.600,81 1,008 8532,55 

61 οδόπθσ-Κομοτθνι-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 7.056,45 1,25 5645,16 

62 οδόπθσ-Κομοτθνι-Αμόλυβδθ βενηίνθ 22.872,98 1,516 15087,718 

63 οδόπθσ-Κομοτθνι-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 14.044,35 1,008 13932,887 

64 Σερρϊν-Σζρρεσ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 7.056,45 1,25 5645,16 

65 Σερρϊν-Σζρρεσ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 20.161,29 1,516 13299,004 

66 Σερρϊν-Σζρρεσ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 9.254,03 1,008 9180,585 

67 Σερρϊν-Νιγρίτα-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 3.427,42 1,25 2741,936 

68 Σερρϊν-Νιγρίτα-Αμόλυβδθ βενηίνθ 7.056,45 1,516 4654,65 

69 Σερρϊν-Νιγρίτα-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 1.909,60 1,008 1894,444 

70 Σερρϊν-Σιδθρόκαςτρο-Αμόλυβδθ βενηίνθ 9.165,32 1,516 6045,726 

71 Σερρϊν-Σιδθρόκαςτρο-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 1.959,68 1,008 1944,127 

72 Σερρϊν-Σιδθρόκαςτρο-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 1.864,92 1,25 1491,936 

73 Χαλκιδικισ-Ρολφγυροσ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 5.040,32 1,25 4.032,256 

74 Χαλκιδικισ-Ρολφγυροσ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 13.104,84 1,516 8.644,354 

75 Χαλκιδικισ-Ρολφγυροσ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 10.887,10 1,008 10.800,694 

76 Χαλκιδικισ-Καςςάνδρα-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 2.016,13 1,25 1.612,904 

77 Χαλκιδικισ-Καςςάνδρα-Αμόλυβδθ βενηίνθ 4.909,27 1,516 3.238,305 

78 Χαλκιδικισ-Καςςάνδρα-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 2.721,77 1,008 2.700,169 
 

 

79 Χαλκιδικισ-Αρναία-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 2.016,13 1,25 1.612,904 

80 Χαλκιδικισ-Αρναία-Αμόλυβδθ βενηίνθ 6.048,39 1,516 3.989,703 

81 Χαλκιδικισ-Αρναία-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 8.709,68 1,008 8.640,556 

 
ΤΝΟΛΟ 565.608,56 

 
 

 

 ΡυεςικΩ με ςιπ σπϊ ποξμΫθεια πξρϊςηςεπ, ρημειόμεςαι ϊςι καθάρςαςαι αδϋμαςξπ ξ επακοιβΫπ 

ποξρδιξοιρμϊπ ςξσπ. Ξι ρσμβαςικΪπ πξρϊςηςεπ καςΩ εάδξπ μπξοεά ςελικΩ μα διατξοξπξιηθξϋμ, ρε 

ρσμΩοςηρη με ςημ εκΩρςξςε ιρυϋξσρα ςιμΫ ςξσ εάδξσπ, ρε κΩθε πεοάπςχρη ϊμχπ η αμςάρςξιυη 

ποξωπξλξγιρθεάρα ανάα δεμ μπξοεά μα νεπεοαρςεά. 

 Δπιρημαάμεςαι ϊςι εάμαι δσμαςΫ η μεςαβξλΫ ςχμ πξρξςΫςχμ ςχμ λάςοχμ μεςανϋ ςχμ διατξοεςικόμ 

ειδόμ κασράμχμ κάμηρηπ (βεμζάμη αμϊλσβδη, πεςοΪλαιξ κάμηρηπ) ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. 

καςΩ ςη διΩοκεια ιρυϋξπ ςχμ ρσμβΩρεχμ, ϊπχπ απξςσπόμξμςαι, υχοάπ χρςϊρξ πεοαιςΪοχ 

αϋνηρη ςξσ ρσμξλικξϋ ξικξμξμικξϋ ρσμβαςικξϋ αμςικειμΪμξσ ςχμ επιμΪοξσπ ειδόμ κασράμχμ 

κάμηρηπ. 

 Ζ ρϋμβαρη θα αμαςεθεά με ςξ κοιςΫοιξ ςηπ πλΪξμ ρσμτΪοξσραπ απϊ ξικξμξμικΫ Ωπξφη 

ποξρτξοΩπ βΩρει ςηπ ςιμΫπ αμΩ ςμΫμα.Λειξδϊςηπ ςξσ εκΩρςξςε ςμΫμαςξπ αμαδεικμϋεςαι εκεάμξπ 
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πξσ ποξρτΪοει ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ Ϊκπςχρηπ (δϋμαςαι μα εάμαι και αομηςικϊ δάυχπ μα 

σπεοβαάμει ςξ πΪμςε ςξιπ εκαςϊ 5%). 

ΙαςΩ ςημ ςιμξλϊγηρη ςξ ποξρτεοθΪμ πξρξρςϊ Ϊκπςχρηπ θα εταομϊζεςαι, ρςη διαμξοτξϋμεμη 

για ςημ ημΪοα παοΩδξρηπ ςχμ κασράμχμ (Ϋ ςηπ αμΪρχπ ποξηγξϋμεμηπ ετϊρξμ δεμ σπΩουει 

Δελςάξ ιμόμ ςηπ ρσγκεκοιμΪμηπ ημΪοαπ) μΪρη ςιμΫ λιαμικΫπ πόληρηπ ςξσπ αμΩ ΟεοιτεοειακΫ 

Δμϊςηςα, ςξσ Οαοαςηοηςηοάξσ ιμόμ Σγοόμ Ιασράμχμ ςξσ Σπξσογεάξσ ΑμΩπςσνηπ και 

Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ. 

Ξι παοαδϊρειπ ςχμ κασρίμχμ θα ποέπει μα γίμξμςαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ 

επιρσμαπςϊμεμη Διακήοσνη. 

 

i. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΔ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 

 

ΑμαθΪςξσρα αουΫ εάμαι η ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ (Α.Δ.Λ.Η., NUTS EL51-

EL52), πξσ εδοεϋει ρςη Ηερραλξμάκη, (NUTS:EL 522) Ιαθ. Πχρράδη 11, .Ι. 54655, ΖΚ. ΙΔΜΠΞ 

2313 309449, www.damt.gov.gr, 

Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ εάμαι KεμςοικΫ ΙσβεομηςικΫ ΑουΫ (ΙΙΑ) και αμΫκει ρςη ΓεμικΫ ΙσβΪομηρη η 

κϋοια δοαρςηοιϊςηςΩ ςηπ εάμαι η παοξυΫ γεμικόμ δημϊριχμ σπηοεριόμ. 

 

ii. ΛΗΧΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ 

 

Tμήμα Ποξμηθειώμ, Διαυείοιρηπ Υλικξύ και Κοαςικώμ Ουημάςχμ ςηπ Δ/μρηπ Οικξμξμικξύ  

Α.Δ.Μ.Θ. (Πληοξτξοίεπ): Εστοξρύμη Κιξσοκςρή, Ελέμη Αβοαμίδξσ ςηλ: 2313 309437-151,fax: 

2310 424346 email: tpdy@damt.gov.gr, 

 

iii. ΠΡΟΒΑΗ ΣΑ ΣΔΤΦΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ-ΔΗΜΟΙΔΤΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

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

ςοϊπξ, απξρςξλή ςηπ ποξκήοσνηπ ρςημ επίρημη ετημεοίδα ςηπ Δ.Δ παοέυεςαι: 

 

 Ρςξ ΔΡΖΔΖΡ (Δθμικϊ Ρϋρςημα Ζλεκςοξμικόμ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ) με α/α 146381 και ρςξ 

Ιεμςοικϊ  Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ). 

 Ρςημ ιρςξρελάδα ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ (Α.Δ.Λ.-Η), ρςη διεϋθσμρη (URL) : www.m-

t.gov.gr/Αμακξιμόρειπ /διαγχμιρμξά  

 

 

iv. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 

 

Ιαςαλληλϊςηςα άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ 

 

Ξι ξικξμξμικξά τξοεάπ πξσ ρσμμεςΪυξσμ ρςη διαδικαράα ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ 

απαιςεάςαι μα αρκξϋμ εμπξοικΫ Ϋ βιξμηυαμικΫ Ϋ βιξςευμικΫ δοαρςηοιϊςηςα ρσματΫ με ςξ 

αμςικεάμεμξ ςηπ ποξμΫθειαπ. 

Ξι ξικξμξμικξά τξοεάπ πξσ εάμαι εγκαςερςημΪμξι ρε κοΩςξπ μΪλξπ ςηπ ΔσοχπαψκΫπ Έμχρηπ 

απαιςεάςαι μα εάμαι εγγεγοαμμΪμξι ρε Ϊμα απϊ ςα επαγγελμαςικΩ Ϋ εμπξοικΩ μηςοόα πξσ 

mailto:helavra@damt.gov.gr
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ςηοξϋμςαι ρςξ κοΩςξπ εγκαςΩρςαρΫπ ςξσπ Ϋ μα ικαμξπξιξϋμ ξπξιαδΫπξςε Ωλλη απαάςηρη ξοάζεςαι 

ρςξ ΟαοΩοςημα XI ςξσ ΟοξραοςΫμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016. Ρςημ πεοάπςχρη ξικξμξμικόμ 

τξοΪχμ εγκαςερςημΪμχμ ρε κοΩςξπ μΪλξσπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ (Δ.Ξ.Υ) Ϋ ρε 

ςοάςεπ υόοεπ πξσ ποξρυχοΫρει ρςη ΡΔΡ, Ϋ ρε ςοάςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπάπςξσμ ρςημ ποξηγξϋμεμη 

πεοάπςχρη και Ϊυξσμ ρσμΩφει διμεοεάπ Ϋ πξλσμεοεάπ ρσμτχμάεπ με ςημ Έμχρη ρε θΪμαςα 

διαδικαριόμ αμΩθερηπ δημξράχμ ρσμβΩρεχμ, απαιςεάςαι μα εάμαι εγγεγοαμμΪμξι ρε αμςάρςξιυα 

επαγγελμαςικΩ Ϋ εμπξοικΩ μηςοόα. Ξι εγκαςερςημΪμξι ρςημ ΔλλΩδα ξικξμξμικξά τξοεάπ 

απαιςεάςαι μα εάμαι εγγεγοαμμΪμξι ρςξ Βιξςευμικϊ Ϋ Δμπξοικϊ Ϋ Βιξμηυαμικϊ ΔπιμεληςΫοιξ. 

Ρςημ πεοάπςχρη ποξρτξοΩπ απϊ Ϊμχρη ξικξμξμικόμ τξοΪχμ επιςοΪπεςαι η κΩλσφη ςηπ 

παοαπΩμχ απαάςηρηπ ποΪπει μα καλϋπςεςαι απϊ κΩθε μΪλξπ ςηπ. 

 

v. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 

Ξι ποξρτξοΪπ σπξβΩλλξμςαι απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ηλεκςοξμικΩ μΪρχ ςηπ διαδικςσακΫπ 

πϋληπ www.promitheus.gov.gr ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, μΪυοι ςημ καςαληκςικΫ ημεοξμημάα και όοα πξσ 

ξοάζει η παοξϋρα διακΫοσνη δηλαδΫ απϊ ςημ εςΩοςη 28/12/2021 και όοα 08.00 π.μ.  μέυοι 

ςημ Δεσςέοα 31/01/2022 όοα 15.00μ.μ., ρςημ ΔλλημικΫ Γλόρρα, ρε ηλεκςοξμικϊ τΩκελξ, 

ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ Μ.4412/2016, ιδάχπ ρςα Ωοθοα 36 και 37 και ρςημ κας’ 

ενξσριξδϊςηρη ςηπ παο. 5 ςξσ Ωοθοξσ 36 ςξσ μ.4412/2016 εκδξθεάρα σπ΄αοιθμ. 

64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) ΙξιμΫ Απϊταρη ςχμ Σπξσογόμ ΑμΩπςσνηπ και 

Δπεμδϋρεχμ και ΦητιακΫπ ΔιακσβΪομηρηπ με θΪμα «Πσθμάρειπ ςευμικόμ ζηςημΩςχμ πξσ ατξοξϋμ 

ςημ αμΩθερη ςχμ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ με υοΫρη ςχμ επιμΪοξσπ 

εογαλεάχμ και διαδικαριόμ ςξσ Δθμικξϋ ΡσρςΫμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ 

(ΔΡΖΔΖΡ)» (ετενΫπ Ι.Σ.Α. ΔΡΖΔΖΡ ΟοξμΫθειεπ και Σπηοεράεπ).  

 

vi. ΣΟΠΟ-ΦΡΟΝΟ ΔΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 

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

ςημ  Παοαρκεσή 04/02/2022 και ώοα 13.30 π.μ. απϊ ςξ αομϊδιξ, πιρςξπξιημΪμξ ρςξ ρϋρςημα, 

ρσλλξγικϊ ϊογαμξ (ΔπιςοξπΫ διεμΪογειαπ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ απξςελερμΩςχμ ςξσ Διαγχμιρμξϋ 

[ετενΫπ : «ΔπιςοξπΫ ςξσ Διαγχμιρμξϋ»]) ϊπχπ αμαλσςικΩ πεοιγοΩτεςαι ρςημ παοΩγοατξ 3.1.1 

ςηπ διακΫοσνηπ 08/21, εταομξζϊμεμχμ ςχμ κεάμεμχμ διαςΩνεχμ για ςημ αμΩθερη δημξράχμ 

ρσμβΩρεχμ και διαδικαριόμ 

ΙαςΩ ςα λξιπΩ, ξ διαγχμιρμϊπ θα γάμει ρϋμτχμα με:  

 ημ ΟοξκΫοσνη ςηπ Ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςΫ Ϊυει δημξριεσςεά ρςημ Δπάρημη Δτημεοάδα 

ςηπ ΔσοχπαψκΫπ Έμχρηπ 

 ξ Δμιαάξ Δσοχπαψκϊ Έμςσπξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) πξσ πεοιλαμβΩμεςαι ρςξ παοΩοςημα V 

ςηπ διακΫοσνηπ 8/21 και θα εάμαι αμαοςημΪμξ ρε μξοτΫ αουεάξσ xml ρςξμ ιρςϊςξπξ 

ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ 

 ημ διακΫοσνη (αο. 8/21) και ςα παοαοςΫμαςΩ ςηπ: I.Σπϊδειγμα εγγσηςικΫπ επιρςξλΫπ 

ρσμμεςξυΫπ  II. Σπϊδειγμα ξικξμξμικΫπ ποξρτξοΩπ III: Σπϊδειγμα εγγσηςικΫπ 

επιρςξλΫπ καλΫπ εκςΪλερηπ  ). 

 ιπ ρσμπληοχμαςικΪπ πληοξτξοάεπ πξσ ςσυϊμ παοΪυξμςαι ρςξ πλαάριξ ςηπ 

διαδικαράαπ, ιδάχπ ρυεςικΩ με ςιπ ποξδιαγοατΪπ και ςα ρυεςικΩ δικαιξλξγηςικΩ 

 ξ ρυΪδιξ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ πεοιλαμβΩμεςαι ρςξ ΟαοΩοςημα IV ςηπ παοξϋραπ 
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 ημ εμημΪοχρη για ςημ επενεογαράα ποξρχπικόμ δεδξμΪμχμ πξσ πεοιλαμβΩμεςαι ρςξ 

ΟαοΩοςημα VI ςηπ διακ. 8/21. 

 

 

vii. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΤΓΩΝ 

 

Ρε πεοάπςχρη ποξρτσγΫπ καςΩ ποΩνηπ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ η ποξθερμάα για ςημ Ωρκηρη 

ςηπ ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ εάμαι:  

(α) δΪκα (10) ημΪοεπ απϊ ςημ κξιμξπξάηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποΩνηπ ρςξμ εμδιατεοϊμεμξ 

ξικξμξμικϊ τξοΪα αμ η ποΩνη κξιμξπξιΫθηκε με ηλεκςοξμικΩ μΪρα Ϋ ςηλεξμξιξςσπάα Ϋ 

(β) δεκαπΪμςε (15) ημΪοεπ απϊ ςημ κξιμξπξάηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποΩνηπ ρςξμ 

εμδιατεοϊμεμξ ξικξμξμικϊ τξοΪα, αμ υοηριμξπξιΫθηκαμ Ωλλα μΪρα επικξιμχμάαπ, Ωλλχπ, 

(γ) δΪκα (10) ημΪοεπ απϊ ςημ πλΫοη, ποαγμαςικΫ Ϋ ςεκμαιοϊμεμη, γμόρη ςηπ ποΩνηπ πξσ 

βλΩπςει ςα ρσμτΪοξμςα ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ ξικξμξμικξϋ τξοΪα. ΔιδικΩ για ςημ Ωρκηρη 

ποξρτσγΫπ καςΩ ποξκΫοσνηπ, η πλΫοηπ γμόρη ασςΫπ ςεκμαάοεςαι μεςΩ ςημ πΩοξδξ 

δεκαπΪμςε (15) ημεοόμ απϊ ςη δημξράεσρη ρςξ ΙΖΛΔΖΡ. 

Ρε πεοάπςχρη παοΩλειφηπ, η ποξθερμάα για ςημ Ωρκηρη ςηπ ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ εάμαι 

δεκαπΪμςε (15) ημΪοεπ απϊ ςημ επξμΪμη ςηπ ρσμςΪλερηπ ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ παοΩλειφηπ 

Ξι ποξθερμάεπ χπ ποξπ ςημ σπξβξλΫ ςχμ ποξδικαρςικόμ ποξρτσγόμ και ςχμ παοεμβΩρεχμ 

αουάζξσμ ςημ επξμΪμη ςηπ ημΪοαπ ςηπ ποξαματεοθεάραπ καςΩ πεοάπςχρη κξιμξπξάηρηπ Ϋ γμόρηπ 

και λΫγξσμ ϊςαμ πεοΩρει ξλϊκληοη η ςελεσςαάα ημΪοα και όοα 23:59:59 και, αμ ασςΫ εάμαι 

εναιοεςΪα Ϋ ΡΩββαςξ, ϊςαμ πεοΩρει ξλϊκληοη η επξμΪμη εογΩριμη ημΪοα και όοα 23:59:59. 

Ζ ποξδικαρςικΫ ποξρτσγΫ ρσμςΩρρεςαι σπξυοεχςικΩ με ςη υοΫρη ςξσ ςσπξπξιημΪμξσ εμςϋπξσ 

ςξσ ΟαοαοςΫμαςξπ Θ ςξσ π.δ/ςξπ 39/2017 και καςαςάθεςαι ηλεκςοξμικΩ μΪρχ ςηπ 

λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμάα» ρςημ ηλεκςοξμικΫ πεοιξυΫ ςξσ ρσγκεκοιμΪμξσ διαγχμιρμξϋ, 

επιλΪγξμςαπ ςημ Ϊμδεινη «ΟοξδικαρςικΫ ΟοξρτσγΫ»ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 18 ςηπ Ι.Σ.Α. 

ΟοξμΫθειεπ και Σπηοεράεπ. 

Για ςξ παοαδεκςϊ ςηπ Ωρκηρηπ ςηπ ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ καςαςάθεςαι παοΩβξλξ απϊ ςξμ 

ποξρτεϋγξμςα σπΪο ςξσ Δλλημικξϋ Δημξράξσ, ρϋμτχμα με ϊρα ξοάζξμςαι ρςξ Ωοθοξ 363 Μ. 

4412/2016. Ζ επιρςοξτΫ ςξσ παοαβϊλξσ ρςξμ ποξρτεϋγξμςα γάμεςαι: α) ρε πεοάπςχρη ξλικΫπ Ϋ 

μεοικΫπ απξδξυΫπ ςηπ ποξρτσγΫπ ςξσ, β) ϊςαμ η αμαθΪςξσρα αουΫ αμακαλεά ςημ ποξρβαλλϊμεμη 

ποΩνη Ϋ ποξβαάμει ρςημ ξτειλϊμεμη εμΪογεια ποιμ απϊ ςημ Ϊκδξρη ςηπ απϊταρηπ ςηπ ΑΔΟΟ επά 

ςηπ ποξρτσγΫπ, γ) ρε πεοάπςχρη παοαάςηρηπ ςξσ ποξρτεϋγξμςα απϊ ςημ ποξρτσγΫ ςξσ Ϊχπ και 

δΪκα (10) ημΪοεπ απϊ ςημ καςΩθερη ςηπ ποξρτσγΫπ.  

Ζ ποξθερμάα για ςημ Ωρκηρη ςηπ ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ και η ΩρκηρΫ ςηπ κχλϋξσμ ςη 

ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ επά πξιμΫ ακσοϊςηςαπ, η ξπξάα διαπιρςόμεςαι με απϊταρη ςηπ ΑΔΟΟ μεςΩ 

απϊ Ωρκηρη ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ, ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 368 ςξσ μ. 4412/2016 και 20 π.δ. 

39/2017. Όμχπ, μϊμη η Ωρκηρη ςηπ ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ δεμ κχλϋει ςημ ποϊξδξ ςηπ 

διαγχμιρςικΫπ διαδικαράαπ, σπϊ ςημ επιτϋλανη υξοΫγηρηπ απϊ ςξ ΙλιμΩκιξ ποξρχοιμΫπ 

ποξρςαράαπ ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 366 παο. 1-2 μ. 4412/2016 και 15 παο. 1-4 π.δ. 39/2017.  

 

Ζ ποξηγξϋμεμη παοΩγοατξπ δεμ εταομϊζεςαι ρςημ πεοάπςχρη πξσ, καςΩ ςη διαδικαράα ρϋμαφηπ 

ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, σπξβληθεά μϊμξ μάα (1) ποξρτξοΩ. 

ΛεςΩ ςημ, καςΩ ςα χπ Ωμχ, ηλεκςοξμικΫ καςΩθερη ςηπ ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ η αμαθΪςξσρα 

αουΫ, μΪρχ ςηπ λειςξσογάαπ «Δπικξιμχμάα»  :  

α) Ιξιμξπξιεά ςημ ποξρτσγΫ ςξ αογϊςεοξ Ϊχπ ςημ επξμΪμη εογΩριμη ημΪοα απϊ ςημ καςΩθερΫ 

ςηπ ρε κΩθε εμδιατεοϊμεμξ ςοάςξ, ξ ξπξάξπ μπξοεά μα θάγεςαι απϊ ςημ απξδξυΫ ςηπ ποξρτσγΫπ, 
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ποξκειμΪμξσ μα αρκΫρει ςξ, ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςα Ωοθοα 362 παο. 3 και 7 π.δ. 39/2017, 

δικαάχμα παοΪμβαρΫπ ςξσ ρςη διαδικαράα ενΪςαρηπ ςηπ ποξρτσγΫπ, για ςη διαςΫοηρη ςηπ ιρυϋξπ 

ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποΩνηπ, ποξρκξμάζξμςαπ ϊλα ςα κοάριμα Ϊγγοατα πξσ Ϊυει ρςη διΩθερΫ 

ςξσ. 

β) ΔιαβιβΩζει ρςημ ΑΔΟΟ, ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ δεκαπΪμςε (15) ημεοόμ απϊ ςημ ημΪοα καςΩθερηπ, 

ςξμ πλΫοη τΩκελξ ςηπ σπϊθερηπ, ςα απξδεικςικΩ κξιμξπξάηρηπ ρςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ςοάςξσπ 

αλλΩ και ςημ Έκθερη Απϊφεόμ ςηπ επά ςηπ ποξρτσγΫπ. Ρςημ Έκθερη Απϊφεχμ η αμαθΪςξσρα 

αουΫ μπξοεά μα παοαθΪρει αουικΫ Ϋ ρσμπληοχμαςικΫ αιςιξλξγάα για ςημ σπξρςΫοινη ςηπ 

ποξρβαλλϊμεμηπ με ςημ ποξδικαρςικΫ ποξρτσγΫ ποΩνηπ. 

γ) Ιξιμξπξιεά ρε ϊλα ςα μΪοη ςημ Έκθερη Απϊφεχμ, ςιπ ΟαοεμβΩρειπ και ςα ρυεςικΩ Ϊγγοατα πξσ 

ςσυϊμ ςη ρσμξδεϋξσμ, μΪρχ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ ςϊπξσ ςξσ διαγχμιρμξϋ ςξ αογϊςεοξ Ϊχπ ςημ 

επξμΪμη εογΩριμη ημΪοα απϊ ςημ καςΩθερΫ ςξσπ. 

δ)ΡσμπληοχμαςικΩ σπξμμΫμαςα καςαςάθεμςαι απϊ ξπξιξδΫπξςε απϊ ςα μΪοη μΪρχ ςηπ 

πλαςτϊομαπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ πΪμςε (5) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξάηρη ςχμ 

απϊφεχμ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ. 

Ζ Ωρκηρη ςηπ ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ απξςελεά ποξωπϊθερη για ςημ Ωρκηρη ςχμ Ϊμδικχμ 

βξηθημΩςχμ ςηπ αάςηρηπ αμαρςξλΫπ και ςηπ αάςηρηπ ακϋοχρηπ ςξσ Ωοθοξσ 372 μ. 4412/2016 

καςΩ ςχμ εκςελερςόμ ποΩνεχμ Ϋ παοαλεάφεχμ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ. 

 

Όπξιξπ Ϊυει Ϊμμξμξ ρσμτΪοξμ μπξοεά μα ζηςΫρει, με ςξ άδιξ δικϊγοατξ εταομξζϊμεμχμ 

αμαλξγικΩ ςχμ διαςΩνεχμ ςξσ π.δ. 18/1989, ςημ αμαρςξλΫ εκςΪλερηπ ςηπ απϊταρηπ ςηπ ΑΔΟΟ 

και ςημ ακϋοχρΫ ςηπ εμόπιξμ ςξσ Διξικηςικξϋ Δτεςεάξσ Ηερραλξμάκηπ. ξ ασςϊ ιρυϋει και ρε 

πεοάπςχρη ριχπηοΫπ απϊοοιφηπ ςηπ ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ απϊ ςημ Α.Δ.Ο.Ο. Δικαάχμα 

Ωρκηρηπ ςξσ χπ Ωμχ Ϊμδικξσ βξηθΫμαςξπ Ϊυει και η αμαθΪςξσρα αουΫ, αμ η Α.Δ.Ο.Ο. κΩμει δεκςΫ 

ςημ ποξδικαρςικΫ ποξρτσγΫ, αλλΩ και ασςϊπ ςξσ ξπξάξσ Ϊυει γάμει εμ μΪοει δεκςΫ η 

ποξδικαρςικΫ ποξρτσγΫ. 

Λε ςημ απϊταρη ςηπ ΑΔΟΟ λξγάζξμςαι χπ ρσμποξρβαλλϊμεμεπ και ϊλεπ ξι ρσματεάπ ποξπ ςημ 

αμχςΪοχ απϊταρη ποΩνειπ Ϋ παοαλεάφειπ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ, ετϊρξμ Ϊυξσμ εκδξθεά Ϋ 

ρσμςελερςεά αμςιρςξάυχπ Ϊχπ ςη ρσζΫςηρη ςηπ χπ Ωμχ αάςηρηπ ρςξ ΔικαρςΫοιξ. 

Ζ αάςηρη αμαρςξλΫπ και ακϋοχρηπ πεοιλαμβΩμει μϊμξ αιςιΩρειπ πξσ εάυαμ ποξςαθεά με ςημ 

ποξδικαρςικΫ ποξρτσγΫ Ϋ ατξοξϋμ ρςη διαδικαράα εμόπιξμ ςηπ Α.Δ.Ο.Ο. Ϋ ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ 

απξτΩρεόμ ςηπ. Ζ αμαθΪςξσρα αουΫ, ετϊρξμ αρκΫρει ςημ αάςηρη ςηπ παο. 1 ςξσ Ωοθοξσ 372 ςξσ 

μ. 4412/2016, μπξοεά μα ποξβΩλει και ξφιγεμεάπ ιρυσοιρμξϋπ αματξοικΩ με ςξσπ επιςακςικξϋπ 

λϊγξσπ δημξράξσ ρσμτΪοξμςξπ, ξι ξπξάξι καθιρςξϋμ αμαγκαάα ςημ Ωμερη αμΩθερη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ζ χπ Ωμχ αάςηρη καςαςάθεςαι ρςξ χπ αομϊδιξ δικαρςΫοιξ μΪρα ρε ποξθερμάα δΪκα (10) ημεοόμ 

απϊ  κξιμξπξάηρη Ϋ ςημ πλΫοη γμόρη ςηπ απϊταρηπ Ϋ απϊ ςημ παοΪλεσρη ςηπ ποξθερμάαπ για 

ςημ Ϊκδξρη ςηπ απϊταρηπ επά ςηπ ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ, εμό η δικΩριμξπ για ςημ εκδάκαρη 

ςηπ αάςηρηπ ακϋοχρηπ δεμ ποΪπει μα απΪυει πΪοαμ ςχμ ενΫμςα (60) ημεοόμ απϊ ςημ καςΩθερη 

ςξσ δικξγοΩτξσ. 

Αμςάγοατξ ςηπ αάςηρηπ με κλΫρη κξιμξπξιεάςαι με ςη τοξμςάδα ςξσ αιςξϋμςξπ ποξπ ςημ Α.Δ.Ο.Ο., 

ςημ αμαθΪςξσρα αουΫ, αμ δεμ Ϊυει αρκΫρει ασςΫ ςημ αάςηρη, και ποξπ κΩθε ςοάςξ εμδιατεοϊμεμξ, 

ςημ κλΫςεσρη ςξσ ξπξάξσ διαςΩρρει με ποΩνη ςξσ ξ Οοϊεδοξπ Ϋ ξ ποξεδοεϋχμ ςξσ αομϊδιξσ 

Δικαρςηοάξσ Ϋ μΫμαςξπ Ϊχπ ςημ επϊμεμη ημΪοα απϊ ςημ καςΩθερη ςηπ αάςηρηπ. Ξ αιςόμ 

σπξυοεξϋςαι επά πξιμΫ απαοαδΪκςξσ ςξσ εμδάκξσ βξηθΫμαςξπ μα ποξβεά ρςιπ παοαπΩμχ 

κξιμξπξιΫρειπ εμςϊπ απξκλειρςικΫπ ποξθερμάαπ δϋξ (2) ημεοόμ απϊ ςημ Ϊκδξρη και ςημ 

παοαλαβΫ ςηπ χπ Ωμχ ποΩνηπ ςξσ Δικαρςηοάξσ. Δμςϊπ απξκλειρςικΫπ ποξθερμάαπ δΪκα (10) 

ημεοόμ απϊ ςημ χπ Ωμχ κξιμξπξάηρη ςηπ αάςηρηπ καςαςάθεςαι η παοΪμβαρη και διαβιβΩζξμςαι ξ 
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τΩκελξπ και ξι απϊφειπ ςχμ παθηςικόπ μξμιμξπξιξϋμεμχμ. Δμςϊπ ςηπ άδιαπ ποξθερμάαπ 

καςαςάθεμςαι ρςξ ΔικαρςΫοιξ και ςα ρςξιυεάα πξσ σπξρςηοάζξσμ ςξσπ ιρυσοιρμξϋπ ςχμ διαδάκχμ. 

Δπιποϊρθεςα, η παοΪμβαρη κξιμξπξιεάςαι με επιμΪλεια ςξσ παοεμβαάμξμςξπ ρςα λξιπΩ μΪοη ςηπ 

δάκηπ εμςϊπ δϋξ (2) ημεοόμ απϊ ςημ καςΩθερΫ ςηπ, αλλιόπ λξγάζεςαι χπ απαοΩδεκςη. ξ 

διαςακςικϊ ςηπ δικαρςικΫπ απϊταρηπ εκδάδεςαι εμςϊπ δεκαπΪμςε (15) ημεοόμ απϊ ςη ρσζΫςηρη 

ςηπ αάςηρηπ Ϋ απϊ ςημ ποξθερμάα για ςημ σπξβξλΫ σπξμμημΩςχμ. 

 

Ξι ποξδικαρςικΪπ ποξρτσγΪπ σπξβΩλλξμςαι εμόπιξμ ςηπ ΑουΫπ ενΪςαρηπ Οοξδικαρςικόμ 

ποξρτσγόμ, απϊ ςημ ξπξάα επάρηπ παοΪυξμςαι και ξι ρυεςικΪπ πληοξτξοάεπ 

ΑΠΥΖ ΔΝΔΑΡΖΡ ΟΠΞΔΘΙΑΡΘΙΩΜ ΟΠΞΡΤΣΓΩΜ Κεχτ. Ηηβόμ 196-198,Ιςάοιξ ΙεοΩμηπ Άγ. ΘχΩμμηπ 

ΠΪμςηπ, ΑΗΖΜΑ 18233 ΔΚΚΑΔΑ ηλΪτχμξ: +30 2132141216, Ταν: +30 2132141229 Ζλεκςοξμικϊ 

ςαυσδοξμεάξ: aepp@aepp-procurement.gr Διεϋθσμρη ρςξ διαδάκςσξ: http://www.aepp-

procurement.gr 

2. ημ Ϊγκοιρη ςχμ εγγοΩτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ ςξσ θΪμαςξπ: δηλαδΫ ςξσ ςεϋυξσπ διακΫοσνηπ 

8/2021 και ςχμ ρσμημμΪμχμ ρε ασςϊ παοαοςημΩςχμ (I-VI) ϊπχπ ασςΩ αματΪοξμςαι ρςξ 

παοαπΩμχ ρημεάξ 1. vi ςηπ παοξϋραπ και απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μΪοξπ ςηπ. 

 

          Ξ ΡΣΜΞΜΘΡΖΡ Α.Δ.Λ.-Η. 

 

 

           ΔΠ. ΘΩΑΜΜΖΡ Ι. ΡΑΒΒΑΡ  

ΡσμημμΪμα: 

Αμαλσςικϊ εϋυξπ ΔιακΫοσνηπ 08/2021 με  

ςα παοαοςΫμαςα I-VI 

Ιξιμξπξίηρη: 

μΫμα ΞικξμξμικΫπ Διαυεάοιρηπ 

 
 
  

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
http://www.aepp-procurement.gr/
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                                                                                                                                         ΚΑΣΑΧΩΡΗΣΕΑ ΣΟ ΚΗΜΔΗ 
                                                                                                                                        Α/Α ΕΗΔΗ 146381 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ 
& ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΣΩΝ 

ΣΕΤΧΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ αρ  8/2021 

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ  ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ (ΑΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ)ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΓΡΩΝ 
ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΗ 

ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΔΑΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-
ΘΡΑΚΗ (Α.Δ.Μ.-Θ.) ΜΕΧΡΙ 31.12.2022 (ΦΟΡΕΑ- ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 1907-999/02, 

ΑΛΕ:2410301001,2410302001) 

Προχπολογιςμόσ 

Εκτιμϊμενη ςυνολική αξία, για το υπόλοιπο 
ζτουσ 2022 (ήτοι μζχρι 31.12.2022) επτακόςιεσ 
μια χιλιάδεσ τριακόςια πενήντα τζςςερα ευρϊ 
και εξήντα ζνα λεπτά (701.354,61€) 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. ή πεντακόςιεσ 
εξήντα πζντε χιλιάδων ευρϊ και εξακόςια οκτϊ 
ευρϊ και πενήντα ζξι λεπτά (565608,56 €) χωρίσ 
Φ.Π.Α.  

Ημερομηνία Αποςτολήσ προσ Δημοςίευςη ςτην 
επίςημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτήτων: 

Παραςκευή,  24/12/2021 

Ημερομηνία ανάρτηςησ τησ προκήρυξησ και τησ 
διακήρυξησ ςτη διαδικτυακή πφλη του ΚΗΜΔΗ 

Σρίτη,28/12/2021 

Αναθζτουςα Αρχή: Αποκεντρωμζνη Διοίκηςη Μακεδονίασ – Θράκησ 

Διαδικτυακή Πφλη Διενζργειασ Ηλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ: 

www.promitheus.gov.gr  του Ε..Η.ΔΗ.. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΗ 
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΣΟΤ ΕΗΔΗ 

Σρίτη, 28/12/2021 

Ημερομηνία-ϊρα Ζναρξησ Τποβολήσ Προςφορϊν: Σετάρτη,29/12/2021,8.00 π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία και ϊρα Τποβολήσ 
Προςφορϊν: 

Δευτζρα,31/01/2022,15.00μ.μ. 

Ημερομηνία και ϊρα Αποςφράγιςησ Προςφορϊν: Παραςκευή,4/02/2022, 13.30μ.μ. 

 

 

  

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

1.1 Ρςξιυεία Αμαθέςξσραπ Αουήπ 

 

Δπχμσμάα ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-
ΗΠΑΙΖΡ 

αυσδοξμικΫ διεϋθσμρη ΙΑΗΖΓΖΖ ΠΩΡΡΘΔΖ 11 

Οϊλη ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 

αυσδοξμικϊπ Ιχδικϊπ 54655 

Υόοα ΔΚΚΑΔΑ 

Ιχδικϊπ ΜUTS EL51-EL52 

ηλΪτχμξ 2313 309437-151 

Ζλεκςοξμικϊ αυσδοξμεάξ  tpdy@damt.gov.gr,helavra@damt.gov.gr 

Αομϊδιξπ για πληοξτξοάεπ Δστοξρϋμη ΙιξσοκςρΫ,ΔλΪμη Αβοαμάδξσ 

ΓεμικΫ Διεϋθσμρη ρςξ διαδάκςσξ  (URL) https://www.m-t.gov.gr 

 

Δίδξπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ  

Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ (ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ-ΗοΩκηπ) εάμαι KεμςοικΫ ΙσβεομηςικΫ 

ΑουΫ (ΙΙΑ) και αμΫκει ρςη ΓεμικΫ ΙσβΪομηρη. 

Ιϋοια δοαρςηοιϊςηςα Α.Α.  

Ζ κϋοια δοαρςηοιϊςηςα ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ εάμαι η παοξυΫ γεμικόμ δημϊριχμ σπηοεριόμ. 

Ρςξιυεία Δπικξιμχμίαπ  

α) α Ϊγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ εάμαι διαθΪριμα για ελεϋθεοη, πλΫοη, Ωμερη & δχοεΩμ 
ηλεκςοξμικΫ ποϊρβαρη μΪρχ ςηπ διαδικςσακΫπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ,  

β) ΙΩθε εάδξσπ επικξιμχμάα και αμςαλλαγΫ πληοξτξοιόμ ποαγμαςξπξιεάςαι μΪρχ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ 
ΟοξμΫθειεπ και Σπηοεράεπ (ετενΫπ ΔΡΖΔΖΡ), ςξ ξπξάξ εάμαι ποξρβΩριμξ απϊ ςη ΔιαδικςσακΫ 
Οϋλη (www.promitheus.gov.gr) ςξσ ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ. 

γ) H ηλεκςοξμικΫ επικξιμχμάα απαιςεά ςημ υοΫρη εογαλεάχμ και ρσρκεσόμ πξσ δεμ εάμαι γεμικόπ 
διαθΪριμα. Ζ απεοιϊοιρςη, πλΫοηπ, Ωμερη και δχοεΩμ ποϊρβαρη ρςα εμ λϊγχ εογαλεάα και 
ρσρκεσΪπ εάμαι δσμαςΫ ρςημ διεϋθσμρη (URL) : www.promitheus.gov.gr 

δ) α Ϊγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ εάμαι επάρηπ εάμαι διαθΪριμα μΪρχ ςηπ ιρςξρελάδαπ ςηπ ΑΔΛΗ 
www.m-t.gov.gr/Αμακξιμόρειπ/διαγχμιρμξά  

1.2 Ρςξιυεία Διαδικαρίαπ-Υοημαςξδϊςηρη 

Δίδξπ διαδικαρίαπ  

Ξ διαγχμιρμϊπ θα διεναυθεά με ςημ αμξικςΫ διαδικαράα ςξσ Ωοθοξσ 27 ςξσ μ. 4412/16.  

 
Υοημαςξδϊςηρη ςηπ ρϋμβαρηπ 

Ζ δαπΩμη βαοϋμει ςιπ πιρςόρειπ ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ ςηπ Α.Δ.Λ. – Η. Ϊςξσπ 2022, 

ρϋμτχμα με ςημ απϊταρη Ϊγκοιρηπ αμΩληφηπ πξλσεςξϋπ σπξυοΪχρηπ για ςημ ποξμΫθεια σγοόμ 

κασράμχμ κάμηρηπ και θΪομαμρηπ μΪυοι 31.12.2022 με αο.ποχς. 5473/14-12-2021 

(ΑΔΑΛ:21REQ009736584) ρσμξλικξϋ πξρξϋ επςακξράχμ μάαπ υιλιΩδχμ ςοιακξράχμ πεμΫμςα 

ςερρΩοχμ εσοό και ενΫμςα εμϊπ λεπςόμ (701.354,61€) ρσμπεοιλαμβαμξμΪμξσ Τ.Ο.Α. Ϋ 

mailto:helavra@damt.gov.gr,do@damt.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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πεμςακξράχμ ενΫμςα πΪμςε υιλιΩδχμ εσοό και ενακξράχμ ξκςό εσοό και πεμΫμςα Ϊνι λεπςόμ 

(565608,56 €) υχοάπ Τ.Ο.Α. τξοΪαπ-ειδικϊπ ΤξοΪαπ 1907-999/02 και ειδικϊςεοα πεμςακϊριεπ 

δεκαςοεάπ υιλιΩδεπ εκαςϊμ εμεμΫμςα ςΪρρεοα εσοό και ςοιΩμςα Ϊμα λεπςΩ (513.194,31€) ρςξμ 

ΑΚΔ:2410301001 (Ιαϋριμα κάμηρηπ), και εκαςϊμ ξγδϊμςα ξκςό υιλιΩδεπ εκαςϊμ ενΫμςα εσοό και 

ςοιΩμςα λεπςΩ (188.160,30€) 2410302001(ΟεςοΪλαιξ θΪομαμρηπ). 

 

1.3 Ρσμξπςική Οεοιγοατή τσρικξϋ και ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ 

 

Ζ ρϋμβαρη ατξοΩ ρςημ επιλξγΫ ποξμηθεσςόμ σγοόμ κασράμχμ κάμηρηπ-θΪομαμρηπ (πεςοΪλαιξ 

κάμηρηπ DIESEL κχδικϊπ - CPV 09134100-8, αμϊλσβδη βεμζάμη - κχδικϊπ CPV 09132100-4 και 

πεςοελαάξσ θΪομαμρηπ - κχδικϊπ CPV 09135100-5), για ςιπ αμΩγκεπ ςχμ Δαρικόμ σπηοεριόμ 

δικαιξδξρίαπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ μέυοι 31.12.2022,τξοέαπ-

ειδικϊπ Τξοέαπ 1907-999/02, ΑΚΔ:  2410301001,2410302001.  

Ζ διάοκειά ςηπ θα είμαι απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ έχπ ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2022, ρςξ 

μέςοξ πξσ δεμ θα σπάονει καςά ςξ υοϊμξ ασςϊ, σπέοβαρη ςηπ ρσμβαςικήπ κας' είδξπ ανίαπ. 

Δκςιμόμεμη ρσμξλική ανία, για ςξ σπϊλξιπξ Ϊςξσπ 2022 (Ϋςξι μΪυοι 31.12.2022) επςακϊριεπ μια 

υιλιΩδεπ ςοιακϊρια πεμΫμςα ςΪρρεοα εσοό και ενΫμςα Ϊμα λεπςΩ (701.354,61€) 

ρσμπεοιλαμβαμξμΪμξσ Τ.Ο.Α. Ϋ πεμςακϊριεπ ενΫμςα πΪμςε υιλιΩδχμ εσοό και ενακϊρια ξκςό 

εσοό και πεμΫμςα Ϊνι λεπςΩ (565608,56 €) υχοάπ Τ.Ο.Α.  

ΡυεςικΩ με ςιπ σπϊ ποξμΫθεια πξρϊςηςεπ, ρημειόμεςαι ϊςι καθάρςαςαι αδϋμαςξπ ξ επακοιβΫπ 

ποξρδιξοιρμϊπ ςξσπ. Ξι ρσμβαςικΪπ πξρϊςηςεπ καςΩ εάδξπ μπξοεά ςελικΩ μα διατξοξπξιηθξϋμ, ρε 

ρσμΩοςηρη με ςημ εκΩρςξςε ιρυϋξσρα ςιμΫ ςξσ εάδξσπ, ρε κΩθε πεοάπςχρη ϊμχπ η αμςάρςξιυη 

ποξωπξλξγιρθεάρα ανάα δεμ μπξοεά μα νεπεοαρςεά. 

Δπιρημαάμεςαι ϊςι εάμαι δσμαςΫ η μεςαβξλΫ ςχμ πξρξςΫςχμ ςχμ λάςοχμ μεςανϋ ςχμ διατξοεςικόμ 
ειδόμ κασράμχμ κάμηρηπ (βεμζάμη αμϊλσβδη, πεςοΪλαιξ κάμηρηπ) ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. 
καςΩ ςη διΩοκεια ιρυϋξπ ςχμ ρσμβΩρεχμ, ϊπχπ απξςσπόμξμςαι, υχοάπ χρςϊρξ πεοαιςΪοχ 
αϋνηρη ςξσ ρσμξλικξϋ ξικξμξμικξϋ ρσμβαςικξϋ αμςικειμΪμξσ ςχμ επιμΪοξσπ ειδόμ κασράμχμ 
κάμηρηπ. 
 

Ξι διαγχμιζϊμεμξι Ϊυξσμ ςη δσμαςϊςηςα μα σπξβΩλξσμ ποξρτξοΪπ αμΩ εάδξπ/εάδη- cpv (π.υ. 

μϊμξ για αμϊλσβδη βεμζάμη), για μάα, πεοιρρϊςεοεπ Ϋ και για ϊλεπ ςιπ Οϊλειπ–ΟξλεξδξμικΩ 

ρσγκοξςΫμαςα / ΟεοιτεοειακΫ εμϊςηςα/επ, χρςϊρξ σπξυοεχςικΩ για ςξμ τξοΪα 1907-999/02. 

ΔηλαδΫ θα μπξοξϋμ μα σπξβΩλλξσμ ποξρτξοΩ για Ϊμα, πεοιρρϊςεοα Ϋ και για ϊλα ςα ςμΫμαςα 

ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

Ζ πξιϊςηςα ςχμ κασράμχμ θα εάμαι ρϋμτχμη  με ασςΫ πξσ παοΩγεςαι ρςα κοαςικΩ δισλιρςΫοια 

και ποξξοάζεςαι για καςαμΩλχρη, ςξσπ ϊοξσπ πξσ θΪςει ςξ Σπξσογεάξ ΑμΩπςσνηπ και ςιπ εκΩρςξςε 

ποξδιαγοατΪπ πξσ καθξοάζξμςαι απϊ ςξ Γεμικϊ Υημεάξ ςξσ ΙοΩςξσπ καθόπ επάρηπ και ςιπ 

μεθϊδξσπ ελΪγυξσ ςηπ με αοιθμϊ 467/2002 (ΣΔΙ1531/16-10-2003 ς.Β’) ΙξιμΫπ ΣπξσογικΫπ 

Απϊταρηπ ςχμ Σπξσογόμ Ξικξμξμάαπ και Ξικξμξμικόμ, ΑμΩπςσνηπ και ΟεοιβΩλλξμςξπ, 

Υχοξςανάαπ και Δημξράχμ Έογχμ. 

Ζ ρϋμβαρη θα αμαςεθεά με ςξ κοιςΫοιξ ςηπ πλΪξμ ρσμτΪοξσραπ απϊ ξικξμξμικΫ Ωπξφη 
ποξρτξοΩπ βΩρει ςηπ ςιμΫπ αμΩ ςμΫμα. 
 
Λειξδϊςηπ ςξσ εκΩρςξςε ςμΫμαςξπ αμαδεικμϋεςαι εκεάμξπ πξσ ποξρτΪοει ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ 
Ϊκπςχρηπ (δϋμαςαι μα εάμαι και αομηςικϊ δάυχπ μα σπεοβαάμει ςξ πΪμςε ςξιπ εκαςϊ 5%),. 
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ΙαςΩ ςημ ςιμξλϊγηρη ςξ ποξρτεοθΪμ πξρξρςϊ Ϊκπςχρηπ θα εταομϊζεςαι, ρςη διαμξοτξϋμεμη 
για ςημ ημΪοα παοΩδξρηπ ςχμ κασράμχμ (Ϋ ςηπ αμΪρχπ ποξηγξϋμεμηπ ετϊρξμ δεμ σπΩουει 
Δελςάξ ιμόμ ςηπ ρσγκεκοιμΪμηπ ημΪοαπ) μΪρη ςιμΫ λιαμικΫπ πόληρηπ ςξσπ αμΩ ΟεοιτεοειακΫ 
Δμϊςηςα, ςξσ Οαοαςηοηςηοάξσ ιμόμ Σγοόμ Ιασράμχμ ςξσ Σπξσογεάξσ ΑμΩπςσνηπ και 
Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ.  
 
Για ςξμ ςοϊπξ σπξβξλΫπ ςηπ ξικξμξμικΫπ ποξρτξοΩπ και απξςϋπχρηπ ςξσ πξρξρςξϋ ασςξϋ 
υοηριμξπξιξϋμςαι ςιμΪπ αματξοΩπ, ρυεςικϊ δε παοΩδειγμα παοαςάθεςαι ρςημ παοΩγοατξ 2.4.4 
ςηπ παοξϋραπ. Ξι εμ λϊγχ ςιμΪπ αματξοΩπ δεμ απξςελξϋμ ξικξμξμικϊ ϊοξ ςηπ ρϋμβαρηπ. 
 
Ξι παοαδϊρειπ ςχμ κασρίμχμ θα ποέπει σπξυοεχςικά μα γίμξμςαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα 

ρςημ παοξϋρα. 

Ζ ανάα για κΩθε εάδξπ κασράμξσ αμΩ Οϊλη και για ςξμ ειδικϊ τξοΪα , ξι πξρϊςηςεπ καθόπ και ςα 

ςμΫμαςα(γοαμμΪπ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ) για ςα ξπξάα θα καςαςεθεά ποξρτξοΩ 

πεοιλαμβΩμξμςαι ρςξσπ παοακΩςχ Οάμακεπ 1-3. 

Οίμακαπ 1 : (ΑΝΘΑ ΙΑΣΡΘΛΩΜ ΑΜΑ ΟΞΚΖ) ΔΞΡ 2022 

 

   1907-999-0200000  
2022 

  

   Α.Κ.Δ 2410301001 Α.Κ.Δ 
2410302001 

 

Α/Α ΟΔΠΘΤΔΠΔΘΑΙΖ 
ΔΜΞΖΑ 

ΟΞΚΖ - 
ΟΞΚΔΞΔΞΛΘΙΞ 
ΡΣΓΙΠΞΖΛΑ 

ΟεςοΪλαιξ 
κάμηρηπ ρε €  

Αμϊλσβδη 
βεμζάμη ρε €  

ΟεςοΪλαιξ 
ΗΪομαμρηπ 
ρε εσοό €  

ΡΣΜΞΚΑ ΛΔ 
ΤΟΑ 

1 ΔοΩμαπ ΔοΩμα 15.247,50 27.500,00 21.600,00 64347,5 

2 ΔοΩμαπ Μεσοξκϊπι 8.125,00 3.125,00 22.216,95 33466,95 

       

3 Έβοξσ Αλεν/πξλη 11.250,00 22.500,00 0,00 33.750,00 

4 Έβοξσ Ρξστλά 5.000,00 6.250,00 4.233,60 15.483,60 

5 Έβοξσ Διδσμϊςειυξ 2.000,00 16.030,00 1.620,00 19.650,00 

6 Έβοξσ ΞοερςιΩδα 0,00 2.668,75 0,00 2.668,75 

7 Έβοξσ ΡαμξθοΩκη 0,00 1.750,00 675,00 2.425,00 

       

8 Ζμαθάαπ ΒΪοξια 1.250,00 11.875,00 5.400,00 18.525,00 

9 Ζμαθάαπ ΜΩξσρα 5.180,00 13.341,25 6.291,00 24.812,25 

       

10 Ηερραλξμάκηπ Ηερραλξμάκη 11.250,00 23.906,25 9.180,00 44.336,25 

11 Ηερραλξμάκηπ ΚαγκαδΩπ 12.500,00 8.750,00 5.400,00 26.650,00 

12 Ηερραλξμάκηπ Ρςασοϊπ 0,00 5.625,00 3.111,75 8.736,75 

       

13 ΙαβΩλαπ ΙαβΩλα 6.875,00 13.500,00 4.050,00 24.425,00 

14 ΙαβΩλαπ ΗΩρξπ 2.000,00 4.668,75 4.687,20 11.355,95 

15 ΙαβΩλαπ Υοσρξϋπξλη 1.500,00 1.750,00 2.295,00 5.545,00 

       

16 Ιιλκάπ Ιιλκάπ 9.605,65 8.163,35 7.627,50 25.396,50 

17 Ιιλκάπ ΓξσμΪμιρρα 7.875,00 3.389,06 3.645,00 14.909,06 
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18 ΝΩμθηπ ΝΩμθη 9.835,00 11.250,00 0,00 21.085,00 

19 ΝΩμθηπ Ρςασοξϋπξλη 4.250,00 5.250,00 3.545,10 13.045,10 

       

20 ΟΪλλαπ Έδερρα 9.393,75 15.556,25 7.152,30 32.102,30 

21 ΟΪλλαπ Αοιδαάα 9.790,00 7.687,50 3.402,00 20.879,50 

       

22 Οιεοάαπ Ιαςεοάμη 7.030,00 20.073,75 10.665,00 37.768,75 

       

23 Πξδϊπηπ ΙξμξςημΫ 8.750,00 28.362,50 17.415,00 54.527,50 

       

24 Ρεοοόμ ΡΪοοεπ 8.750,00 25.000,00 11.475,00 45.225,00 

25 Ρεοοόμ Μιγοάςα 4.250,00 8.750,00 2.367,90 15.367,90 

26 Ρεοοόμ Ριδηοϊκαρςοξ 2.312,50 11.365,00 2.430,00 16.107,50 

       

27 ΥαλκιδικΫπ Οξλϋγσοξπ 6.250,00 16.250,00 13.500,00 36.000,00 

28 ΥαλκιδικΫπ ΙαρρΩμδοα 2.500,00 6.087,50 3.375,00 11.962,50 

29 ΥαλκιδικΫπ Αομαάα 2.500,00 7.500,00 10.800,00 20.800,00 

       

 ΡΣΜΞΚΞ  175.269,40 337.924,91 188.160,30 701.354,61 

     ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 565.608,56 

 

Οίμακαπ 2 : Οξρϊςηςεπ ρε λίςοα αμά CPV 

  

ΟεςοΪλαιξ 
κάμηρηπ ρε 
εσοό (€) 

Αμϊλσβδη 
βεμζάμη ρε 
εσοό (€) 

ΟεςοΪλαιξ 
ΗΪομαμρηπ 

ρε εσοό ΡΣΜΞΚΑ 

ΡΟΣΑ ΜΕ ΦΡΑ 175.269,40 337.924,91 188.160,30 701354,61 

ΤΙΜΗ ΛΙΤΟΥ ΜΕ ΦΡΑ 
1,550 1,880 1,250 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΤΑ (Lt) 140215,52 222905,61 186666,96 549788,09 

 

Οίμακαπ 3: μήμαςα για ςα ξπξία θα δξθεί ποξρτξοά  

(Γοαμμέπ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ξγδϊμςα μια) 

Α/Α Ρεριγραφι είδουσ ανά Ρόλθ/Ρ.Σ. 
Ρροχπ. Αξία χωρίσ 

ΦΡΑ 
Τιμι λίτρου 
χωρίσ ΦΡΑ 

Ροςότθτα 

1 Δράμασ-Δράμα-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  12.296,37 
1,25 

9837,096 

2 Δράμασ-Δράμα-Αμόλυβδθ βενηίνθ 22.177,42 
1,516 

14628,905 

3 Δράμασ-Δράμα-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 17.419,35 
1,008 

17281,101 

4 Δράμασ-Νευροκόπι-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  6.552,42 
1,25 

17774,702 

5 Δράμασ-Νευροκόπι-Αμόλυβδθ βενηίνθ 2.520,16 
1,516 

1662,375 

6 Δράμασ-Νευροκόπι-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 17.916,90 
1,008 

17774,702 
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7 Ζβρου-Αλεξ/πολθ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  9.072,58 
1,25 

7258,064 

8 Ζβρου-Αλεξ/πολθ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 18.145,16 
1,516 

11969,103 

9 Ζβρου-Σουφλί-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  4.032,26 
1,25 

3225,808 

10 Ζβρου-Σουφλί-Αμόλυβδθ βενηίνθ 5.040,32 
1,516 

3324,749 

11 Ζβρου-Σουφλί-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 3.414,19 
1,008 

3387,093 

12 Ζβρου-Διδυμότειχο-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  1612,90 
1,25 

1290,32 

13 Ζβρου-Διδυμότειχο-Αμόλυβδθ βενηίνθ 12927,42 
1,516 

8527,322 

14 Ζβρου-Διδυμότειχο-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 1306,45 
1,008 

1296,081 

15 Ζβρου-Ορεςτιάδα-Αμόλυβδθ βενηίνθ 2152,22 
1,516 

1419,67 

16 Ζβρου-Σαμοκράκθ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 1.411,29 
1,516 

930,93 

17 Ζβρου-Σαμοκράκθ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 544,35 
1,008 

540,03 

18 Ημακίασ-Νάουςα-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  4.177,42 
1,25 

3341,935 

19 Ημακίασ-Νάουςα-Αμόλυβδθ βενηίνθ 10.759,07 
1,516 

7097,012 

20 Ημακίασ-Νάουςα-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 5.073,39 
1,008 

5033,125 

21 Ημακίασ-Βζροια-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  1.008,06 
1,25 

806,448 

22 Ημακίασ-Βζροια-Αμόλυβδθ βενηίνθ 9.576,61 
1,516 

6317,025 

23 Ημακίασ-Βζροια-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 4.354,84 
1,008 

4320,278 

24 
Θεςςαλονίκθσ-Θεςςαλονίκθ-Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ  
9.072,58 

1,25 
7258,064 

25 
Θεςςαλονίκθσ-Θεςςαλονίκθ-Αμόλυβδθ 

βενηίνθ 
19.279,23 

1,516 
12717,17 

26 
Θεςςαλονίκθσ-Θεςςαλονίκθ-Ρετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 
7.403,23 

1,008 
7344,474 

27 
Θεςςαλονίκθσ-Λαγκαδάσ-Ρετρζλαιο 

κίνθςθσ  
10.080,65 

1,25 
8064,52 

28 
Θεςςαλονίκθσ-Λαγκαδάσ-Αμόλυβδθ 

βενηίνθ 
7.056,45 

1,516 
4654,65 

29 
Θεςςαλονίκθσ-Λαγκαδάσ-Ρετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 
4.354,84 

1,008 
4320,278 

30 Θεςςαλονίκθσ-Σταυρόσ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 4.536,29 
1,516 

2992,276 

31 
Θεςςαλονίκθσ-Σταυρόσ-Ρετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 
2.509,48 

1,008 
2489,563 

32 Καβάλασ-Καβάλα-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  5.544,35 
1,25 

4435,48 

33 Καβάλασ-Καβάλα-Αμόλυβδθ βενηίνθ 10.887,10 
1,516 

7181,464 

34 Καβάλασ-Καβάλα-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 3.266,13 
1,008 

3240,208 

35 Καβάλασ-Θάςοσ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  1.612,90 
1,25 

1.290,32 

36 Καβάλασ-Θάςοσ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 3.765,12 
1,516 

2.483,588 
 

 

37 Καβάλασ-Θάςοσ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 3.780,00 
1,008 

3750 
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38 Καβάλασ-Χρυςοφπολθ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  1.209,68 
1,25 

967,744 

39 Καβάλασ-Χρυςοφπολθ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 1.411,29 
1,516 

930,93 

40 
Καβάλασ-Χρυςοφπολθ-Ρετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 
1.850,81 

1,008 
1836,121 

41 Κιλκίσ-Κιλκίσ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  7.746,49 
1,25 

6197,192 

42 Κιλκίσ-Κιλκίσ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 6.583,35 
1,516 

4342,579 

43 Κιλκίσ-Κιλκίσ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 6.151,21 
1,008 

6102,391 

44 Κιλκίσ- Γουμζνιςςα -Ρετρζλαιο κίνθςθσ  6.350,81 
1,25 

5080,648 

45 Κιλκίσ- Γουμζνιςςα -Αμόλυβδθ βενηίνθ 2.733,11 
1,516 

1802,843 

46 Κιλκίσ- Γουμζνιςςα -Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 2.939,52 
1,008 

2916,19 

47 Ξάνκθσ-Ξάνκθ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  7.931,45 
1,25 

6345,16 

48 Ξάνκθσ-Ξάνκθ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 9.072,58 
1,516 

5984,551 

49 Ξάνκθσ-Σταυροφπολθ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  3.427,42 
1,25 

2741,936 

50 Ξάνκθσ-Σταυροφπολθ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 4.233,87 
1,516 

2792,79 

51 
Ξάνκθσ-Σταυροφπολθ-Ρετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 

2.858,95 

1,008 

2836,26 

52 Ρζλλασ- Ζδεςςα -Ρετρζλαιο κίνθςθσ  7.575,60 
1,25 

6060,48  

53 Ρζλλασ- Ζδεςςα -Αμόλυβδθ βενηίνθ 12.545,36 
1,516 

8275,303 

54 Ρζλλασ- Ζδεςςα -Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 5.767,98 
1,008 

5722,202 

55 Ρζλλασ-Αριδαία-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  7.895,16 
1,25 

6316,128 

56 Ρζλλασ-Αριδαία-Αμόλυβδθ βενηίνθ 6.199,60 
1,516 

4089,446 

57 Ρζλλασ-Αριδαία-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 2.743,55 
1,008 

2721,776 

58 Ριερίασ-Κατερίνθ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  5.669,35 
1,25 

4535,48 

59 Ριερίασ-Κατερίνθ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 16.188,51 
1,516 

10678,437 

60 Ριερίασ-Κατερίνθ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 8.600,81 
1,008 

8532,55 

61 οδόπθσ-Κομοτθνι-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  7.056,45 
1,25 

5645,16 

62 οδόπθσ-Κομοτθνι-Αμόλυβδθ βενηίνθ 22.872,98 
1,516 

15087,718 

63 οδόπθσ-Κομοτθνι-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 14.044,35 
1,008 

13932,887 

64 Σερρϊν-Σζρρεσ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  7.056,45 
1,25 

5645,16 

65 Σερρϊν-Σζρρεσ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 20.161,29 
1,516 

13299,004 

66 Σερρϊν-Σζρρεσ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 9.254,03 
1,008 

9180,585 

67 Σερρϊν-Νιγρίτα-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  3.427,42 
1,25 

2741,936 

68 Σερρϊν-Νιγρίτα-Αμόλυβδθ βενηίνθ 7.056,45 
1,516 

4654,65 
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69 Σερρϊν-Νιγρίτα-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 1.909,60 
1,008 

1894,444 

70 Σερρϊν-Σιδθρόκαςτρο-Αμόλυβδθ βενηίνθ 9.165,32 
1,516 

6045,726 

71 
Σερρϊν-Σιδθρόκαςτρο-Ρετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 
1.959,68 

1,008 
1944,127 

72 Σερρϊν-Σιδθρόκαςτρο-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  1.864,92 
1,25 

1491,936 

73 Χαλκιδικισ-Ρολφγυροσ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  5.040,32 
1,25 

4.032,256 

74 Χαλκιδικισ-Ρολφγυροσ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 13.104,84 
1,516 

8.644,354 

75 
Χαλκιδικισ-Ρολφγυροσ-Ρετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 
10.887,10 

1,008 
10.800,694 

76 Χαλκιδικισ-Καςςάνδρα-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  2.016,13 
1,25 

1.612,904 

77 Χαλκιδικισ-Καςςάνδρα-Αμόλυβδθ βενηίνθ 4.909,27 
1,516 

3.238,305 

78 
Χαλκιδικισ-Καςςάνδρα-Ρετρζλαιο 

Θζρμανςθσ 
2.721,77 

1,008 
2.700,169 

 

 

79 Χαλκιδικισ-Αρναία-Ρετρζλαιο κίνθςθσ  2.016,13 
1,25 

1.612,904 

80 Χαλκιδικισ-Αρναία-Αμόλυβδθ βενηίνθ 6.048,39 
1,516 

3.989,703 

81 Χαλκιδικισ-Αρναία-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 8.709,68 
1,008 

8.640,556 

 
ΤΝΟΛΟ 565.608,56 5656,08 

 

 

1.4 Ηερμικϊ πλαίριξ 

Ζ αμΩθερη και εκςΪλερη ςηπ ρϋμβαρηπ διΪπεςαι απϊ ςημ κεάμεμη μξμξθεράα και ςιπ κας΄ 

ενξσριξδϊςηρη ασςΫπ εκδξθεάρεπ καμξμιρςικΪπ ποΩνειπ, ϊπχπ ιρυϋξσμ και ιδάχπ: 

Α. 

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

2019, για ςημ ςοξπξπξάηρη ςηπ ξδηγάαπ 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και 

ςξσ Ρσμβξσλάξσ ϊρξμ ατξοΩ ςα καςόςαςα ϊοια για δημϊριεπ ρσμβΩρειπ ποξμηθειόμ, 

σπηοεριόμ και Ϊογχμ και για διαγχμιρμξϋπ μελεςόμ. ημ Ξδηγάα 2014/24/ΔΔ ςξσ 

Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ ςηπ 26ηπ Τεβοξσαοάξσ 2014, ρυεςικΩ με 

ςιπ διαδικαράεπ ρϋμαφηπ δημξράχμ ρσμβΩρεχμ και ςημ καςΩογηρη ςηπ Ξδηγάαπ 

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

23. ξμ Μ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημϊριεπ ΡσμβΩρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ 
(ποξραομξγΫ ρςιπ Ξδηγάεπ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε και 
ιρυϋει. 

24. ξμ  Μ. 4270/2014 (Α' 143) «ΑουΪπ δημξριξμξμικΫπ διαυεάοιρηπ και επξπςεάαπ 
(εμρχμΩςχρη ςηπ Ξδηγάαπ 2011/85/ΔΔ) – δημϊριξ λξγιρςικϊ και Ωλλεπ διαςΩνειπ», ϊπχπ 
ςοξπξπξιΫθηκε και ιρυϋει. 

25. ξμ Μ. 4250/2014 (Α' 74) «ΔιξικηςικΪπ Απλξσρςεϋρειπ - ΙαςαογΫρειπ, Ρσγυχμεϋρειπ 
Μξμικόμ Οοξρόπχμ και Σπηοεριόμ ςξσ Δημξράξσ ξμΪα-οξπξπξάηρη ΔιαςΩνεχμ ςξσ 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λξιπΪπ οσθμάρειπ» και ειδικϊςεοα ςιπ διαςΩνειπ ςξσ Ωοθοξσ 1.   

26. ημ παο. Ε ςξσ Μ. 4152/2013 (Α' 107) «ΟοξραομξγΫ ςηπ ελλημικΫπ μξμξθεράαπ ρςημ 
Ξδηγάα 2011/7 ςηπ 16.2.2011 για ςημ καςαπξλΪμηρη ςχμ καθσρςεοΫρεχμ πληοχμόμ ρςιπ 
εμπξοικΪπ ρσμαλλαγΪπ»,  
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27. ςξσ μ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δμιαάξ κεάμεμξ Δικξμξμάαπ για ςξ Δλεγκςικϊ ΡσμΪδοιξ, 
ξλξκληοχμΪμξ μξμξθεςικϊ πλαάριξ για ςξμ ποξρσμβαςικϊ Ϊλεγυξ, ςοξπξπξιΫρειπ ρςξμ 
Ιόδικα Μϊμχμ για ςξ Δλεγκςικϊ ΡσμΪδοιξ, διαςΩνειπ για ςημ απξςελερμαςικΫ απξμξμΫ ςηπ 
δικαιξρϋμηπ και Ωλλεπ διαςΩνειπ», 

28. μ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δςαιοικξά µεςαρυηµαςιρµξά και εμαοµϊμιρη ςξσ μξµξθεςικξϋ 
πλαιράξσ µε ςιπ διαςΩνειπ ςηπ Ξδηγάαπ 2014/55/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ 
Ρσµβξσλάξσ ςηπ 16ηπ Αποιλάξσ 2014 για ςημ Ϊκδξρη ηλεκςοξμικόμ ςιµξλξγάχμ ρςξ πλαάριξ 
δηµϊριχμρσµβΩρεχμ και λξιπΪπ διαςΩνειπ» 

29. ξμ Μ. 4013/2011 (Α’ 204) «Ρϋρςαρη εμιαάαπ ΑμενΩοςηςηπ ΑουΫπ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ 

και Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ…», ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε και 

ιρυϋει, 

30. ξμ μ. 4727/2020 (Α’ 184) «ΦητιακΫ ΔιακσβΪομηρη (ΔμρχμΩςχρη ρςημ ΔλλημικΫ 
Μξμξθεράα ςηπ Ξδηγάαπ (ΔΔ) 2016/2102 και ςηπ Ξδηγάαπ (ΔΔ) 2019/1024) – ΖλεκςοξμικΪπ 
Δπικξιμχμάεπ (ΔμρχμΩςχρη ρςξ Δλλημικϊ Δάκαιξ ςηπ Ξδηγάαπ (ΔΔ) 2018/1972 και Ωλλεπ 
διαςΩνειπ, ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε και ιρυϋει,, 

31. ξμ Μ. 2859/2000 (Α’ 248) «Ιϋοχρη Ιόδικα Τϊοξσ ΟοξρςιθΪμεμηπ Ανάαπ», ϊπχπ 
ςοξπξπξιΫθηκε κα ιρυϋει, 

32. ξμ Μ.2690/1999 (Α' 45) “Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα ΔιξικηςικΫπ Διαδικαράαπ και Ωλλεπ 
διαςΩνειπ”  και ιδάχπ ςχμ Ωοθοχμ 7 και 13 Ϊχπ 15, 

33. ξμ Μ. 2121/1993 (Α' 25) “ΟμεσμαςικΫ Θδιξκςηράα, ΡσγγεμικΩ Δικαιόμαςα και ΟξλιςιρςικΩ 
ΗΪμαςα”,  

34. ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2016/679 ςξσ ΔΙ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ, ςηπ 27ηπ Αποιλάξσ 2016, για 
ςημ ποξρςαράα ςχμ τσρικόμ ποξρόπχμ Ϊμαμςι ςηπ επενεογαράαπ ςχμ δεδξμΪμχμ 
ποξρχπικξϋ υαοακςΫοα και για ςημ ελεϋθεοη κσκλξτξοάα ςχμ δεδξμΪμχμ ασςόμ και ςημ 
καςΩογηρη ςηπ ξδηγάαπ 95/46/ΔΙ (Γεμικϊπ Ιαμξμιρμϊπ για ςημ Οοξρςαράα ΔεδξμΪμχμ) 
(Ιεάμεμξ πξσ παοξσριΩζει εμδιατΪοξμ για ςξμ ΔΞΥ) OJ L 119,  

35. ςξσ μ. 4624/2019 (Α’ 137) «ΑουΫ Οοξρςαράαπ ΔεδξμΪμχμ Οοξρχπικξϋ ΥαοακςΫοα, μΪςοα 

εταομξγΫπ ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2016/679 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ 

Ρσμβξσλάξσ ςηπ 27ηπ Αποιλάξσ 2016 για ςημ ποξρςαράα ςχμ τσρικόμ ποξρόπχμ Ϊμαμςι 

ςηπ επενεογαράαπ δεδξμΪμχμ ποξρχπικξϋ υαοακςΫοα και εμρχμΩςχρη ρςημ εθμικΫ 

μξμξθεράα ςηπ Ξδηγάαπ (ΔΔ) 2016/680 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ 

ςηπ 27ηπ Αποιλάξσ 2016 και Ωλλεπ διαςΩνειπ», 

36. ςημ απϊ 13-08-2021 ΟοΩνη Μξμξθεςικξϋ ΟεοιευξμΪμξσ (ΤΔΙ 143/ς. Α΄/13-8-2021) ςηπ 

ΟοξΪδοξσ ςηπ ΔλλημικΫπ Δημξκοαςάαπ με θΪμα: «Έκςακςα μΪςοα για ςημ απξςελερμαςικΫ 

ποξρςαράα και ςημ ςαυεάα απξκαςΩρςαρη ςξσ τσρικξϋ πεοιβΩλλξμςξπ, ςημ Ωμερη ρςΫοινη 

ςχμ πληγΪμςχμ απϊ ςιπ πσοκαγιΪπ ςξσ Θξσλάξσ/Ασγξϋρςξσ 2021 και ρσματεάπ διαςΩνειπ», 

ϊπχπ κσοόθηκε με ςξ μ.4824/2021 (ΤΔΙ156Α/02.9.2021), και ειδικϊςεοα ςξ Ωοθοξ ςοάςξ, 

καθόπ και ςξ ρυεςικϊ με αοιθ. ποχς. 2/106893/ΔΟΓΙ/10-11-2021 Ϊγγοατξ ςξσ 

Σπξσογεάξσ Ξικξμξμικόμ με θΪμα: «Πσθμάρειπ ζηςημΩςχμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ 

σπαγχγΫ ςχμ δαρικόμ σπηοεριόμ ρςξ Σπξσογεάξ ΟεοιβΩλλξμςξπ και ΔμΪογειαπ» 

37. ξ Μ. 3668/2008 "Αμαθεόοηρη ςχμ διαςΩνεχμ πεοά κσοόρεχμ ςξσ μ.δ. 136/1946 «Οεοά 
Αγξοαμξμικξϋ Ιόδικα» και Ωλλεπ διαςΩνειπ" (Τ.Δ.Ι. 115/Α΄/18-6-2008) 

38. ξ Μ. 4257/2014 (ΤΔΙ 93/.Α΄/14-04-2014) «Δπεάγξσρεπ οσθμάρειπ αομξδιϊςηςαπ 

Σπξσογεάξσ Δρχςεοικόμ» και ρσγκεκοιμΪμα ςξ Ωοθοξ 63, ϊπξσ αματΪοεςαι ϊςι ςξ 

πξρξρςϊ Ϊκπςχρηπ πξσ ποξβλΪπεςαι ρςξ Ωοθοξ 41 ςξσ π.δ. 173/1990 και ρςξ Ωοθοξ 42 

ςηπ σπ’ αοιθμ. 11389/1993 απϊταρηπ ςξσ Σπξσογξϋ Δρχςεοικόμ (ΔΙΟΞΑ), ρςξσπ 

διαγχμιρμξϋπ πεςοελαιξειδόμ, σπξλξγάζεςαι ρςη διαμξοτξϋμεμη, για Ϊκαρςξ εάδξπ, μΪρη 
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ςιμΫ ςηπ πεοιξυΫπ, ςξσ Οαοαςηοηςηοάξσ ιμόμ Σγοόμ Ιασράμχμ ςξσ Σπξσογεάξσ 

ΑμΩπςσνηπ και Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ, ϊπχπ ασςΫ ξοάζεςαι ρςη διακΫοσνη ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

ξ αμχςΪοχ πξρξρςϊ μπξοεά μα εάμαι και αομηςικϊ, υχοάπ μα σπεοβαάμει ςξ 5%. 

39. ξ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Ιχδικξπξάηρη διαςΩνεχμ για ςημ ποϊρβαρη ρε δημϊρια Ϊγγοατα 
και ρςξιυεάα”,  

40. ξ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “ΑμΩληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ ΔιαςΩκςεπ” 

41. ςξσ π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Ιαμξμιρμϊπ ενΪςαρηπ ποξδικαρςικόμ ποξρτσγόμ εμόπιχμ τθσ 

Α.Ε.Ρ.Ρ.» 

42. ςα ρε εκςΪλερη ςχμ αμχςΪοχ μϊμχμ εκδξθειρόμ καμξμιρςικόμ ποΩνεχμ, ςχμ λξιπόμ 

διαςΩνεχμ πξσ αματΪοξμςαι οηςΩ Ϋ απξοοΪξσμ απϊ ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικΩ ςεϋυη 

ςηπ παοξϋραπ, καθόπ και ςξ ρϋμξλξ ςχμ διαςΩνεχμ ςξσ αρταλιρςικξϋ, εογαςικξϋ, 

κξιμχμικξϋ, πεοιβαλλξμςικξϋ και τξοξλξγικξϋ δικαάξσ πξσ διΪπει ςημ αμΩθερη και 

εκςΪλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, Ϊρςχ και αμ δεμ αματΪοξμςαι οηςΩ παοαπΩμχ. 

 

Β.Ιαθόπ επάρηπ και απϊ ςιπ απξτΩρειπ : 

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

ΑμΩπςσνηπ και Δπεμδϋρεχμ και ΦητιακΫπ ΔιακσβΪομηρηπ με θΪμα «Πσθμάρειπ ςευμικόμ 

ζηςημΩςχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ αμΩθερη ςχμ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ 

με υοΫρη ςχμ επιμΪοξσπ εογαλεάχμ και διαδικαριόμ ςξσ Δθμικξϋ ΡσρςΫμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ 

Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ)» 

17. ΣΑ με αο 76928 (ΤΔΙ Β' 3075/13.07.2021) «Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμΩςχμ λειςξσογάαπ και 
διαυεάοιρηπ ςξσ Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ)» 

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

πλαάριξ ςχμ Δημϊριχμ ΡσμβΩρεχμ δσμΩμει ςξσ μ. 4601/2019» (Α΄44) 

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

ηλεκςοξμικξϋ ςιμξλξγάξσ ρςξ πλαάριξ ςχμ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ» 

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

σπξλξγιρμξϋ ςηπ διαδικαράαπ παοακοΩςηρηπ και απϊδξρηπ ςηπ κοΩςηρηπ 0,06% σπΪο ςηπ 

ΑουΫπ ΔνΪςαρηπ Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ (Α.Δ.Ο.Ο.), καθόπ και ςχμ λξιπόμ λεπςξμεοειόμ 

εταομξγΫπ ςηπ παοαγοΩτξσ 3, ςξσ Ωοθοξσ 350 ςξσ μ. 4412/2016. 

21. ΣΑ με αο 5143/2014 (ΤΔΙ Β' 3335) «Ιαθξοιρμϊπ ςξσ ςοϊπξσ σπξλξγιρμξϋ, παοακοΩςηρηπ και 

απϊδξρηπ ςηπ κοΩςηρηπ 0,10% σπΪο ΔΑΑΔΖΡΣ», ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε με ςημ αοιθμ. 

3491/2017 ΣΑ (ΤΔΙ 1992Β) και  ακξλξϋθχπ ςα Ωοθοα 44 ςξσ μ.4605/2019 και 235 παο.1 ςξσ 

μ. 4610/2019, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξάαπ αμΪουεςαι πλΪξμ ρε 0,07%,  και η ξπξάα σπξλξγάζεςαι επά 

ςηπ ανάαπ κΩθε πληοχμΫπ, ποξ τϊοχμ και κοαςΫρεχμ, κΩθε αουικΫπ, ρσμπληοχμαςικΫπ Ϋ 

ςοξπξπξιηςικΫπ ρϋμβαρηπ, με καθαοΫ ανάα Ωμχ ςχμ υιλάχμ (1.000) εσοό ποξ ΤΟΑ. 

22. Σ.Α. με αο Ο1/3306 (ΤΔΙ 1789 Β/12-11-2010) πεοά «Δναάοερηπ ποξμηθειόμ απϊ ςημ Ϊμςανη 

ςξσπ ρςξ Δμιαάξ Οοϊγοαµµα Οοξμηθειόμ (Δ.Ο.Ο.)» 

23. ιπ αοιθ. 468/2002 "Διαδικαράεπ υοχμαςιρμξϋ και ιυμηθΪςηρηπ πεςοελαάξσ θΪομαμρηπ" και 
469/2002 "ΟοξδιαγοατΪπ και ΛΪθξδξι ΔλΪγυξσ κηοξζάμηπ θΪομαμρηπ" ΑπξτΩρειπ ςχμ 
Σπξσογόμ Ξικξμξμάαπ και Ξικξμξμικόμ- ΑμΩπςσνηπ -ΟεοιβΩλλξμςξπ, Υχοξςανάαπ και 
Δημξράχμ Έογχμ (ΤΔΙ 1273/ Β'/5-9-2003) 

 

24. Την απιθ. 467/2002 "Πποδιαγπαθέρ και μέθοδοι ελέγσος ηος πεηπελαίος θέπμανζηρ" Απόθαζη 
ηων Υποςπγών Οικονομίαρ και Οικονομικών- Ανάπηςξηρ -Πεπιβάλλονηορ, Φωποηαξίαρ και 
Γημοζίων Έπγων (ΦΔΚ 1531/Β'/16-10-2003) 
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25. ημ αοιθ. 286/2004 "Δμαομϊμιρη ςηπ ΔλλημικΫπ μξμξθεράαπ ποξπ ςημ Ξδηγάα 1999/32/ΔΙ ςξσ 

Ρσμβξσλάξσ ρυεςικΩ με ςη μεάχρη ςηπ πεοιεκςικϊςηςαπ ξοιρμΪμχμ σγοόμ κασράμχμ ρε θεάξ 
και για ςημ ςοξπξπξάηρη ςηπ Ξδηγάαπ 93/12/ΔΞΙ και ποξπ ςημ Ξδηγάα 2005/33/ΔΙ ςξσ 
Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ για ςημ ςοξπξπξάηρη ςηπ ξδηγάαπ 1999/32/ΔΙ 
ρυεςικΩ με ςημ πεοιεκςικϊςηςα ςχμ κασράμχμ πλξάχμ ρε θεάξ" Απϊταρη ςχμ Σπξσογόμ 
Ξικξμξμάαπ και Ξικξμξμικόμ- ΑμΩπςσνηπ -ΟεοιβΩλλξμςξπ, Υχοξςανάαπ και Δημξράχμ Έογχμ- 
ΔμπξοικΫπ Μασςιλάαπ (ΤΔΙ 1736/Β'/30-8-2007) 

26. ημ απξτ. Σπξσογξϋ Δρχςεοικόμ με αοιθμ. 14138/15-05-2017 (ΤΔΙ εϋυξπ Σ.Ξ.Δ.Δ./ 
250/26-5-2017 «Διξοιρμϊπ ςξσ ΘχΩμμη ΡΩββα ςξσ Ιχμρςαμςάμξσ, χπ ΡσμςξμιρςΫ ςηπ 
ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ»). 

27. ημ απξτ. ΡσμςξμιρςΫ Α.Δ.Λ.-Η. αο. 35748/30-05-2017 (ΤΔΙ 1971 /Β΄/07-06-2017), με θΪμα: 
«ΑμΩθερη Ωρκηρηπ αομξδιξςΫςχμ ρε ξογαμικΪπ μξμΩδεπ ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ 
Λακεδξμάαπ - ΗοΩκηπ και παοξυΫ ενξσριξδϊςηρηπ σπξγοατΫπ ποΩνεχμ και εγγοΩτχμ «Λε 
εμςξλΫ ΡσμςξμιρςΫ» ρςξσπ ποξψρςαμΪμξσπ ςχμ ξογαμικόμ μξμΩδχμ ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ 
Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ - ΗοΩκηπ». 

28. ημ απϊταρη ΡσμςξμιρςΫ Α.Δ.Λ.-Η. με αο.ποχς. 309556/10-12-2021 (ΑΔΑ: 62ΟΥΞΠ1Σ-8ΩΑ) 
πεοά ρσγκοϊςηρηπ ΔπιςοξπΫπ ΔιεμΪογειαπ και Ανιξλϊγηρηπ ποξρτξοόμ για ςξσπ 
ηλεκςοξμικξϋπ διαγχμιρμξϋπ, Ωμχ και κΩςχ ςχμ ξοάχμ, ποξμηθειόμ και παοξυΫπ γεμικόμ 
σπηοεριόμ, ποξωπξλξγιρμξϋ Ωμχ ςχμ ςοιΩμςα υιλιΩδχμ εσοό (30.000€) υχοάπ Τ.Ο.Α. 

29. To αοιθ. ποχς. 300917/07-12-2021 (ΑΔΑΛ:21REQ009687282) Δρχςεοικϊ Ρημεάχμα- 
ΟοχςξγεμΪπ αάςημα ςξσ μΫμαςξπ Οοξμηθειόμ, Διαυεάοιρηπ Σλικξϋ και Ιοαςικόμ ΞυημΩςχμ 
ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ - ΗοΩκηπ. 

30. ημ απϊταρη Ϊγκοιρηπ αμΩληφηπ πξλσεςξϋπ σπξυοΪχρηπ για ςημ ποξμΫθεια σγοόμ 
κασράμχμ κάμηρηπ και θΪομαμρηπ δαρικόμ σπηοεριόμ δικαιξδξράαπ ΑΔΛΗ μΪυοι 31.12.2022 
με αο.ποχς. ξικ. 5473/14-12-2021 (ΑΔΑΛ:21REQ009736584) ρσμξλικξϋ πξρξϋ επςακξράχμ 
υιλιΩδχμ ςοιακξράχμ πεμΫμςα ςερρΩοχμ εσοό και ενΫμςα εμϊπ λεπςόμ (701.354,61€) 
ρσμπεοιλαμβαμξμΪμξσ Τ.Ο.Α., τξοΪαπ-ειδικϊπ ΤξοΪαπ 1907-999/02,03: ΑΚΔ  2410301001, 
2410302001. 

31. Απϊταρη ΡσμςξμιρςΫ Α.Δ.Λ.-Η. με αο.ποχς. 319708/21-12-2021 (ΑΔΑ: ΠΚ6ΛΞΠ1Σ-ΖΓΥ) πεοά 

διεμΪογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ ςξσ θΪμαςξπ 

Γ. ιπ ρε εκςΪλερη ςχμ αμχςΪοχ μϊμχμ εκδξθεάρεπ καμξμιρςικΪπ ποΩνειπ, ςιπ λξιπΪπ διαςΩνειπ 
πξσ αματΪοξμςαι οηςΩ Ϋ απξοοΪξσμ απϊ ςα ξοιζϊμεμα ρςα ρσμβαςικΩ ςεϋυη ςηπ παοξϋραπ,  
καθόπ και ςξ ρϋμξλξ ςχμ διαςΩνεχμ ςξσ αρταλιρςικξϋ, εογαςικξϋ, κξιμχμικξϋ, πεοιβαλλξμςικξϋ 
και τξοξλξγικξϋ δικαάξσ πξσ διΪπει ςημ αμΩθερη και εκςΪλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, Ϊρςχ 
και αμ δεμ αματΪοξμςαι οηςΩ παοαπΩμχ. 

 

1.5 Οοξθερμία παοαλαβήπ ποξρτξοόμ και διεμέογεια διαγχμιρμξϋ 

 

Ζ καςαληκςικΫ ημεοξμημάα παοαλαβΫπ ςχμ ποξρτξοόμ εάμαι η ΔεσςΪοα 31/12/2021 και όοα  

15.00μ.μ. 

Ζ διαδικαράα θα διεμεογηθεά με υοΫρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ ΡσρςΫμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ 
Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ), ΟοξμΫθειεπ και Σπηοεράεπ ςξσ  ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ (ΔιαδικςσακΫ Οϋλη 
www.promitheus.gov.gr).  

1.6 Δημξριϊςηςα 

 

Α. Δημξρίεσρη ρςημ Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΟοξκΫοσνη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ απερςΩλη με ηλεκςοξμικΩ μΪρα για δημξράεσρη ρςιπ 

24/12/2021 ρςημ Σπηοεράα Δκδϊρεχμ ςηπ ΔσοχπαψκΫπ Έμχρηπ. 

 

Β. Δημξρίεσρη ρε εθμικϊ επίπεδξ  

Ζ ποξκΫοσνη και ςξ πλΫοεπ κεάμεμξ ςηπ παοξϋραπ ΔιακΫοσνηπ καςαυχοΫθηκαμ ρςξ Ιεμςοικϊ 

Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ).  

α Ϊγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ ςηπ παοξϋραπ ΔιακΫοσνηπ καςαυχοΫθηκαμ ρςη ρυεςικΫ ηλεκςοξμικΫ 
διαδικαράα ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, η ξπξάα Ϊλαβε Ρσρςημικϊ Αϋνξμςα 
Αοιθμϊ:146381  και αμαοςΫθηκαμ ρςη ΔιαδικςσακΫ Οϋλη (www.promitheus.gov.gr) ςξσ ΞΟΡ 
ΔΡΖΔΖΡ.  

Οεοάληφη ςηπ παοξϋραπ ΔιακΫοσνηπ ϊπχπ ποξβλΪπεςαι ρςημ πεοάπςχρη (ιρς) ςηπ παοαγοΩτξσ 3 
ςξσ Ωοθοξσ 76 ςξσ Μ.4727/2020, αμαοςΫθηκε ρςξ διαδάκςσξ, ρςξμ 
ιρςϊςξπξhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΔΘΑΣΓΔΘΑ). 

Ζ ΔιακΫοσνη καςαυχοΫθηκε ρςξ διαδάκςσξ, ρςημ ιρςξρελάδα ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ, ρςη 

διεϋθσμρη (URL) : https://www.m-t.gov.gr/ ρςη διαδοξμΫ : Αμακξιμόρειπ/Διαγχμιρμξά,  

1.7 Αουέπ εταομξζϊμεμεπ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ 

 
Ξι ξικξμξμικξά τξοεάπ δερμεϋξμςαι ϊςι: 

α) ςηοξϋμ και θα ενακξλξσθΫρξσμ μα ςηοξϋμ καςΩ ςημ εκςΪλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, ετϊρξμ 

επιλεγξϋμ, ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ απξοοΪξσμ απϊ ςιπ διαςΩνειπ ςηπ πεοιβαλλξμςικΫπ, 

κξιμχμικξαρταλιρςικΫπ και εογαςικΫπ μξμξθεράαπ, πξσ Ϊυξσμ θερπιρςεά με ςξ δάκαιξ ςηπ Έμχρηπ, 

ςξ εθμικϊ δάκαιξ, ρσλλξγικΪπ ρσμβΩρειπ Ϋ διεθμεάπ διαςΩνειπ πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξϋ και 

εογαςικξϋ δικαάξσ, ξι ξπξάεπ απαοιθμξϋμςαι ρςξ ΟαοΩοςημα Υ ςξσ ΟοξραοςΫμαςξπ Α ςξσ μ. 

4412/2016. Ζ ςΫοηρη ςχμ εμ λϊγχ σπξυοεόρεχμ ελΪγυεςαι και βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα πξσ 

επιβλΪπξσμ ςημ εκςΪλερη ςχμ δημξράχμ ρσμβΩρεχμ και ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουΪπ και 

σπηοεράεπ πξσ εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ ξοάχμ ςηπ εσθϋμηπ και ςηπ αομξδιϊςηςΩπ ςξσπ. 

β) δεμ θα εμεογΫρξσμ αθΪμιςα, παοΩμξμα Ϋ καςαυοηρςικΩ καθ΄ϊλη ςη διΩοκεια ςηπ διαδικαράαπ 

αμΩθερηπ, αλλΩ και καςΩ ςξ ρςΩδιξ εκςΪλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ετϊρξμ επιλεγξϋμ 

γ) λαμβΩμξσμ ςα καςΩλληλα μΪςοα για μα διατσλΩνξσμ ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ 

πξσ Ϊυξσμ υαοακςηοιρθεά χπ ςΪςξιεπ. 

2. ΓΔΜΘΙΞΘ ΙΑΘ ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 

2.1 Γεμικέπ Οληοξτξοίεπ 

2.1.1 Έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ 

α Ϊγγοατα ςηπ παοξϋραπ διαδικαράαπ ρϋμαφηπ  εάμαι ςα ακϊλξσθα: 

1. Ζ ΟοξκΫοσνη ςηπ Ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςΫ Ϊυει δημξριεσςεά ρςημ Δπάρημη Δτημεοάδα ςηπ 

ΔσοχπαψκΫπ Έμχρηπ 

2. To Δμιαάξ Δσοχπαψκϊ Έμςσπξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) πξσ πεοιλαμβΩμεςαι ρςξ παοΩοςημα Vςηπ 

παοξϋραπ και θα εάμαι αμαοςημΪμξ ρε μξοτΫ αουεάξσ xml ρςξμ ιρςϊςξπξ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ 

διαγχμιρμξϋ,  

http://et.diavgeia.gov.gr/
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3. Ζ παοξϋρα διακΫοσνη (αο. 8/21)  και ςα παοαοςΫμαςΩ ςηπ (I:Σπϊδειγμα εγγσηςικΫπ 

επιρςξλΫπ ρσμμεςξυΫπ  II. Σπϊδειγμα ξικξμξμικΫπ ποξρτξοΩπ III: Σπϊδειγμα εγγσηςικΫπ 

επιρςξλΫπ καλΫπ εκςΪλερηπ ). 

4. Ξι ρσμπληοχμαςικΪπ πληοξτξοάεπ πξσ ςσυϊμ παοΪυξμςαι ρςξ πλαάριξ ςηπ διαδικαράαπ, 
ιδάχπ ρυεςικΩ με ςιπ ποξδιαγοατΪπ και ςα ρυεςικΩ δικαιξλξγηςικΩ 

5.   ξ ρυΪδιξ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ πεοιλαμβΩμεςαι ρςξ ΟαοΩοςημα IV ςηπ παοξϋραπ 

6. Ζ εμημΪοχρη για ςημ επενεογαράα ποξρχπικόμ δεδξμΪμχμ πεοιλαμβΩμεςαι ρςξ ΟαοΩοςημα 
VI ςηπ παοξϋραπ 

 

2.1.2 Δπικξιμχμάα - Οοϊρβαρη ρςα Ϊγγοατα ςηπ Ρϋμβαρηπ 

 

Όλεπ ξι επικξιμχμάεπ ρε ρυΪρη με ςα βαρικΩ ρςξιυεάα ςηπ διαδικαράαπ ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

καθόπ και ϊλεπ ξι αμςαλλαγΪπ πληοξτξοιόμ, ιδάχπ η ηλεκςοξμικΫ σπξβξλΫ, εκςελξϋμςαι με ςη 

υοΫρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ ΡσρςΫμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ), 

η ξπξάα εάμαι ποξρβΩριμη μΪρχ ςηπ ΔιαδικςσακΫπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr. 

 

2.1.3  ΟαοξυΫ Διεσκοιμάρεχμ 

 
α ρυεςικΩ αιςΫμαςα παοξυΫπ διεσκοιμάρεχμ σπξβΩλλξμςαι ηλεκςοξμικΩ, ςξ αογϊςεοξ δΪκα (10) 

ημΪοεπ ποιμ ςημ καςαληκςικΫ ημεοξμημάα σπξβξλΫπ ποξρτξοόμ και απαμςόμςαι αμςάρςξιυα, ρςξ 

πλαάριξ ςηπ παοξϋραπ, ρςη ρυεςικΫ ηλεκςοξμικΫ διαδικαράα ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ ρςημ 

πλαςτϊομα ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, η ξπξάα εάμαι ποξρβΩριμη μΪρχ ςηπ διαδικςσακΫπ πϋληπ 

www.promitheus.gov.gr. ΑιςΫμαςα παοξυΫπ ρσμπληοχμαςικόμ πληοξτξοιόμ – διεσκοιμάρεχμ 

σπξβΩλλξμςαι απϊ εγγεγοαμμΪμξσπ  ρςξ ρϋρςημα ξικξμξμικξϋπ τξοεάπ, δηλαδΫ απϊ εκεάμξσπ 

πξσ διαθΪςξσμ ρυεςικΩ διαπιρςεσςΫοια πξσ ςξσπ Ϊυξσμ υξοηγηθεά (ϊμξμα υοΫρςη και κχδικϊ 

ποϊρβαρηπ) και απαοαάςηςα ςξ ηλεκςοξμικϊ αουεάξ με ςξ κεάμεμξ ςχμ εοχςημΩςχμ εάμαι 

ηλεκςοξμικΩ σπξγεγοαμμΪμξ. ΑιςΫμαςα παοξυΫπ διεσκοιμΫρεχμ πξσ εάςε σπξβΩλλξμςαι με Ωλλξ 

ςοϊπξ εάςε ςξ ηλεκςοξμικϊ αουεάξ πξσ ςα ρσμξδεϋει δεμ εάμαι ηλεκςοξμικΩ σπξγεγοαμμΪμξ, δεμ 

ενεςΩζξμςαι.  

Ζ αμαθΪςξσρα αουΫ παοαςεάμει ςημ ποξθερμάα παοαλαβΫπ ςχμ ποξρτξοόμ, ξϋςχπ όρςε ϊλξι ξι 

εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξά τξοεάπ μα μπξοξϋμ μα λΩβξσμ γμόρη ϊλχμ ςχμ αμαγκαάχμ 

πληοξτξοιόμ για ςημ καςΩοςιρη ςχμ ποξρτξοόμ ρςιπ ακϊλξσθεπ πεοιπςόρειπ: 

α) ϊςαμ, για ξπξιξμδΫπξςε λϊγξ, ποϊρθεςεπ πληοξτξοάεπ, αμ και ζηςΫθηκαμ απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ 

τξοΪα Ϊγκαιοα, δεμ Ϊυξσμ παοαρυεθεά ςξ αογϊςεοξ Ϊνι (6) ημΪοεπ ποιμ απϊ ςημ ποξθερμάα πξσ 

ξοάζεςαι για ςημ παοαλαβΫ ςχμ ποξρτξοόμ,  

β) ϊςαμ ςα Ϊγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ στάρςαμςαι ρημαμςικΪπ αλλαγΪπ. 

Ζ διΩοκεια ςηπ παοΩςαρηπ θα εάμαι αμΩλξγη με ςη ρπξσδαιϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ Ϋ ςχμ 

αλλαγόμ. 

Όςαμ ξι ποϊρθεςεπ πληοξτξοάεπ δεμ Ϊυξσμ ζηςηθεά Ϊγκαιοα Ϋ δεμ Ϊυξσμ ρημαράα για ςημ 
ποξεςξιμαράα καςΩλληλχμ ποξρτξοόμ, η παοΩςαρη ςηπ ποξθερμάαπ εμαπϊκειςαι ρςη διακοιςικΫ 
εσυΪοεια ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ. 

 

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

 
α Ϊγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ Ϊυξσμ ρσμςαυθεά ρςημ ελλημικΫ γλόρρα. 

συϊμ ποξδικαρςικΪπ ποξρτσγΪπ σπξβΩλλξμςαι ρςημ ελλημικΫ γλόρρα. 

Ξι ποξρτξοέπ και ςα πεοιλαμβαμϊμεμα ρε ασςΪπ ρςξιυεάα καθόπ και ςα απξδεικςικά έγγοατα 

ρυεςικΩ με ςη μη ϋπαονη λϊγξσ απξκλειρμξϋ και ςημ πλΫοχρη ςχμ κοιςηοάχμ πξιξςικΫπ επιλξγΫπ 

ρσμςΩρρξμςαι ρςημ ελλημικΫ γλόρρα Ϋ ρσμξδεϋξμςαι απϊ επάρημη μεςΩτοαρΫ ςξσπ ρςημ 

ελλημικΫ γλόρρα.  

 Ρςα αλλξδαπΩ δημϊρια Ϊγγοατα και δικαιξλξγηςικΩ εταομϊζεςαι η ΡσμθΫκη ςηπ ΥΩγηπ ςηπ 
5ηπ.10.1961, πξσ κσοόθηκε με ςξμ μ. 1497/1984 (Α’ 188). α αλλξδαπά ιδιχςικά έγγοατα 
ρσμξδεϋξμςαι απϊ μεςΩτοαρΫ ςξσπ ρςημ ελλημικΫ γλόρρα, επικσοχμΪμη εάςε απϊ ποϊρχπξ 
αομϊδιξ καςΩ ςιπ διαςΩνειπ ςηπ εθμικΫπ μξμξθεράαπ εάςε απϊ ποϊρχπξ καςΩ μϊμξμ αομϊδιξ ςηπ 
υόοαπ ρςημ ξπξάα Ϊυει ρσμςαυθεά ςξ Ϊγγοατξ. 
 

ΔμημεοχςικΩ και ςευμικΩ τσλλΩδια και Ωλλα Ϊμςσπα, εςαιοικΩ Ϋ μη, με ειδικϊ ςευμικϊ 

πεοιευϊμεμξ, δηλαδΫ Ϊμςσπα με αμιγόπ ςευμικΩ υαοακςηοιρςικΩ, ϊπχπ αοιθμξϋπ, απξδϊρειπ ρε 

διεθμεάπ μξμΩδεπ, μαθημαςικξϋπ ςϋπξσπ και ρυΪδια, πξσ εάμαι δσμαςϊμ μα διαβαρςξϋμ ρε κΩθε 

γλόρρα και δεμ εάμαι απαοαάςηςη η μεςΩτοαρη ςξσπ, μπξοξϋμ μα σπξβΩλλξμςαι  και ρςημ 

αγγλικΫ γλόρρα, υχοάπ μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ μεςΩτοαρη ρςημ ελλημικΫ. 

ΙΩθε μξοτΫπ επικξιμχμάα με ςημ αμαθΪςξσρα αουΫ, καθόπ και μεςανϋ ασςΫπ και ςξσ αμαδϊυξσ, 

θα γάμξμςαι σπξυοεχςικΩ ρςημ ελλημικΫ γλόρρα. 

2.1.5 ΔγγσΫρειπ 

 
Ξι εγγσηςικΪπ επιρςξλΪπ ςχμ παοαγοΩτχμ 2.2.2 και 4.1 εκδάδξμςαι απϊ πιρςχςικΩ ιδοϋμαςα Ϋ 

υοημαςξδξςικΩ ιδοϋμαςα Ϋ αρταλιρςικΪπ επιυειοΫρειπ καςΩ ςημ Ϊμμξια ςχμ πεοιπςόρεχμ β΄ και 

γ΄ ςηπ παο. 1 ςξσ Ωοθοξσ 14 ςξσ μ. 4364/ 2016 (Α΄13)  πξσ λειςξσογξϋμ μϊμιμα ρςα κοΩςη - 

μΪλη ςηπ Έμχρηπ Ϋ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ Ϋ ρςα κοΩςη-μΪοη ςηπ ΡΔΡ και Ϊυξσμ, 

ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςΩνειπ, ςξ δικαάχμα ασςϊ. Λπξοξϋμ, επάρηπ, μα εκδάδξμςαι απϊ ςξ 

.Λ.Δ.Δ.Δ. Ϋ μα παοΪυξμςαι με γοαμμΩςιξ ςξσ αμεάξσ Οαοακαςαθηκόμ και Δαμεάχμ με 

παοακαςΩθερη ρε ασςϊ ςξσ αμςάρςξιυξσ υοημαςικξϋ πξρξϋ. Αμ ρσρςαθεά παοακαςαθΫκη με 

γοαμμΩςιξ παοακαςΩθερηπ υοεξγοΩτχμ ρςξ αμεάξ Οαοακαςαθηκόμ και Δαμεάχμ, ςα 

ςξκξμεοάδια Ϋ μεοάρμαςα πξσ λΫγξσμ καςΩ ςη διΩοκεια ςηπ εγγϋηρηπ επιρςοΪτξμςαι μεςΩ ςη λΫνη 

ςξσπ ρςξμ σπΪο ξσ η εγγϋηρη ξικξμξμικϊ τξοΪα. 

Ξι εγγσηςικΪπ επιρςξλΪπ εκδάδξμςαι κας’ επιλξγΫ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοΪχμ απϊ Ϊμαμ Ϋ 

πεοιρρϊςεοξσπ εκδϊςεπ ςηπ παοαπΩμχ παοαγοΩτξσ. 

Ξι εγγσΫρειπ ασςΪπ πεοιλαμβΩμξσμ κας’ ελΩυιρςξμ ςα ακϊλξσθα ρςξιυεάα: α) ςημ ημεοξμημάα 

Ϊκδξρηπ, β) ςξμ εκδϊςη, γ) ςημ αμαθΪςξσρα αουΫ ποξπ ςημ ξπξάα απεσθϋμξμςαι, δ) ςξμ αοιθμϊ 

ςηπ εγγϋηρηπ, ε) ςξ πξρϊ πξσ καλϋπςει η εγγϋηρη, ρς) ςημ πλΫοη επχμσμάα, ςξμ Α.Τ.Λ. και ςη 

διεϋθσμρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοΪα σπΪο ςξσ ξπξάξσ εκδάδεςαι η εγγϋηρη (ρςημ πεοάπςχρη 

Ϊμχρηπ αμαγοΩτξμςαι ϊλα ςα παοαπΩμχ για κΩθε μΪλξπ ςηπ Ϊμχρηπ),  ζ) ςξσπ ϊοξσπ ϊςι: αα) η 

εγγϋηρη παοΪυεςαι αμΪκκληςα και αμεπιτϋλακςα, ξ δε εκδϊςηπ παοαιςεάςαι ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ 

διαιοΪρεχπ και ςηπ διζΫρεχπ, και ββ) ϊςι ρε πεοάπςχρη καςΩπςχρηπ ασςΫπ, ςξ πξρϊ ςηπ 

καςΩπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκΩρςξςε ιρυϋξμ ςΪλξπ υαοςξρΫμξσ, η) ςα ρςξιυεάα ςηπ ρυεςικΫπ 

διακΫοσνηπ και ςημ καςαληκςικΫ ημεοξμημάα σπξβξλΫπ ποξρτξοόμ, θ) ςημ ημεοξμημάα λΫνηπ Ϋ 

ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ, ι) ςημ αμΩληφη σπξυοΪχρηπ απϊ ςξμ εκδϊςη ςηπ εγγϋηρηπ μα 
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καςαβΩλει ςξ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ξλικΩ Ϋ μεοικΩ εμςϊπ πΪμςε (5) ημεοόμ μεςΩ απϊ απλΫ Ϊγγοατη 

ειδξπξάηρη εκεάμξσ ποξπ ςξμ ξπξάξ απεσθϋμεςαι και ια) ρςημ πεοάπςχρη ςχμ εγγσΫρεχμ καλΫπ 

εκςΪλερηπ και ποξκαςαβξλΫπ, ςξμ αοιθμϊ και ςξμ ςάςλξ ςηπ ρυεςικΫπ ρϋμβαρηπ.  

Ζ πεο. αα’ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατάξσ ζ΄ δεμ εταομϊζεςαι για ςιπ εγγσΫρειπ πξσ παοΪυξμςαι με 
γοαμμΩςιξ ςξσ αμεάξσ Οαοακαςαθηκόμ και Δαμεάχμ. 

Ζ αμαθΪςξσρα αουΫ επικξιμχμεά με ςξσπ εκδϊςεπ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ ποξκειμΪμξσ μα 

διαπιρςόρει ςημ εγκσοϊςηςΩ ςξσπ. 

Σπξδεάγμαςα ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ (ρσμμεςξυΫπ, καλΫπ εκςΪλερηπ) πξσ απαιςξϋμςαι ρςξ 

πλαάριξ ςηπ ΔιακΫοσνηπ βοάρκξμςαι για ςη διεσκϊλσμρη ςχμ ξικξμξμικόμ τξοΪχμ και ϊυι 

δερμεσςικΩ, ρςα ρυεςικΩ παοαοςΫμαςα ςηπ παοξϋραπ διακΫοσνηπ. 

 

2.1.6  Οοξρςαρία Οοξρχπικόμ Δεδξμέμχμ 

Ζ αμαθΪςξσρα αουΫ εμημεοόμει ςξ τσρικϊ ποϊρχπξ πξσ σπξγοΩτει ςημ ποξρτξοΩ χπ 

ΟοξρτΪοχμ Ϋ χπ Μϊμιμξπ Δκποϊρχπξπ ΟοξρτΪοξμςξπ, ϊςι η άδια Ϋ και ςοάςξι, κας’ εμςξλΫ και 

για λξγαοιαρμϊ ςηπ, θα επενεογΩζξμςαι ποξρχπικΩ δεδξμΪμα πξσ πεοιΪυξμςαι ρςξσπ τακΪλξσπ 

ςηπ ποξρτξοΩπ και ςα απξδεικςικΩ μΪρα ςα ξπξάα σπξβΩλλξμςαι ρε ασςΫμ, ρςξ πλαάριξ ςξσ 

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

Ϊςεοχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρε ασςϊμ, λαμβΩμξμςαπ κΩθε εϋλξγξ μΪςοξ για ςη διαρτΩλιρη ςξσ 

απϊοοηςξσ και ςηπ αρτΩλειαπ ςηπ επενεογαράαπ ςχμ δεδξμΪμχμ και ςηπ ποξρςαράαπ ςξσπ απϊ 

κΩθε μξοτΫπ αθΪμιςη επενεογαράα, ρϋμτχμα με ςιπ διαςΩνειπ ςηπ κεάμεμηπ μξμξθεράαπ πεοά 

ποξρςαράαπ ποξρχπικόμ δεδξμΪμχμ, καςΩ ςα αμαλσςικόπ αματεοϊμεμα ρςημ αμαλσςικΫ 

εμημΪοχρη πξσ επιρσμΩπςεςαι ρςημ παοξϋρα. 

2.2 Δικαίχμα Ρσμμεςξυήπ - Ιοιςήοια Οξιξςικήπ Δπιλξγήπ 

2.2.1  Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ 

1. Δικαάχμα ρσμμεςξυΫπ ρςη διαδικαράα ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ Ϊυξσμ τσρικΩ Ϋ 

μξμικΩ ποϊρχπα και, ρε πεοάπςχρη εμόρεχμ ξικξμξμικόμ τξοΪχμ, ςα μΪλη ασςόμ, πξσ 

εάμαι εγκαςερςημΪμα ρε: 

α) κοΩςξπ-μΪλξπ ςηπ Έμχρηπ, 

β) κοΩςξπ-μΪλξπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ (Δ.Ξ.Υ.), 

γ) ςοάςεπ υόοεπ πξσ Ϊυξσμ σπξγοΩφει και κσοόρει ςη ΡΔΡ, ρςξ βαθμϊ πξσ η σπϊ αμΩθερη 

δημϊρια ρϋμβαρη καλϋπςεςαι απϊ ςα ΟαοαοςΫμαςα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και ςιπ γεμικΪπ ρημειόρειπ 

ςξσ ρυεςικξϋ με ςημ Έμχρη ΟοξραοςΫμαςξπ I ςηπ χπ Ωμχ Ρσμτχμάαπ, καθόπ και  

δ) ρε ςοάςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπάπςξσμ ρςημ πεοάπςχρη γ΄ ςηπ παοξϋραπ παοαγοΩτξσ και Ϊυξσμ 

ρσμΩφει διμεοεάπ Ϋ πξλσμεοεάπ ρσμτχμάεπ με ςημ Έμχρη ρε θΪμαςα διαδικαριόμ αμΩθερηπ 

δημξράχμ ρσμβΩρεχμ. 

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

ςξσ ρυεςικξϋ με ςημ Έμχρη ΟοξραοςΫμαςξπ I ςηπ ΡΔΡ, καθόπ και ςιπ λξιπΪπ διεθμεάπ ρσμτχμάεπ 

απϊ ςιπ ξπξάεπ δερμεϋεςαι η Έμχρη, ξι αμαθΪςξσρεπ αουΪπ επιτσλΩρρξσμ για ςα Ϊογα, ςα αγαθΩ, 

ςιπ σπηοεράεπ και ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοεάπ ςχμ υχοόμ πξσ Ϊυξσμ σπξγοΩφει ςιπ εμ λϊγχ 

ρσμτχμάεπ μεςαυεάοιρη ενάρξσ εσμξψκΫ με ασςΫμ πξσ επιτσλΩρρξσμ για ςα Ϊογα, ςα αγαθΩ, ςιπ 

σπηοεράεπ και ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοεάπ ςηπ Έμχρηπ. 



ΑΔΑ: ΩΖΧ3ΟΡ1Υ-3Μ5



Σελίδα 30 από 111 

 

2. Ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ ρσμμεςΪυει εάςε μεμξμχμΪμα εάςε χπ μΪλξπ Ϊμχρηπ. Ξι εμόρειπ 

ξικξμξμικόμ τξοΪχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμΪμχμ και ςχμ ποξρχοιμόμ ρσμποΩνεχμ, δεμ 

απαιςεάςαι μα πεοιβληθξϋμ ρσγκεκοιμΪμη μξμικΫ μξοτΫ για ςημ σπξβξλΫ ποξρτξοΩπ. Ζ 

αμαθΪςξσρα αουΫ  μπξοεά μα απαιςΫρει απϊ ςιπ εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοΪχμ μα 

πεοιβληθξϋμ ρσγκεκοιμΪμη μξμικΫ μξοτΫ, ετϊρξμ ςξσπ αμαςεθεά η ρϋμβαρη. 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ σπξβξλΫπ ποξρτξοΩπ απϊ Ϊμχρη ξικξμξμικόμ τξοΪχμ, ϊλα ςα μΪλη ςηπ 

εσθϋμξμςαι Ϊμαμςι ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ αλληλΪγγσα και ειπ ξλϊκληοξμ. 

2.2.2 Δγγϋηρη ρσμμεςξυήπ 

 

2.2.2.1. Για ςημ Ϊγκσοη ρσμμεςξυΫ ρςη διαδικαράα ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, 

καςαςάθεςαι απϊ ςξσπ ρσμμεςΪυξμςεπ ξικξμξμικξϋπ τξοεάπ (ποξρτΪοξμςεπ), εγγσηςικΫ επιρςξλΫ 

ρσμμεςξυΫπ, πξσ αμΪουεςαι ρε πξρξρςϊ 1% ςηπ ποξ ΤΟΑ ποξωπξλξγιρθεάραπ ανάαπ κΩθε 

ςμΫμαςξπ  για ςξ ξπξάξ δάδεςαι ποξρτξοΩ(μη ρσμσπξλξγιζϊμεμχμ ςχμ δικαιχμΩςχμ ποξαάοερηπ 

και παοΩςαρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ), ρε πεοάπςχρη ποξρτξοΩπ για πεοιρρϊςεοα ςμΫμαςα εάςε θα 

εκδξθξϋμ ξι αμςάρςξιυεπ εγγσηςικΪπ εάςε δϋμαςαι μα εκδξθεά μια εγγσηςικΫ επιρςξλΫ ρσμμεςξυΫπ 

πξρξϋ πξσ θα ιρξδσμαμεά με ςξ Ωθοξιρμα ςχμ ανιόμ εγγσηςικΫπ (βλ. παοακΩςχ Οάμακα 7) ςχμ 

επιμΪοξσπ ποξρτεοϊμεμχμ ςμημΩςχμ. 

 

Οίμακαπ 7 : ΑΝΘΔΡ ΔΓΓΣΖΘΙΩΜ ΔΟΘΡΞΚΩΜ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΑΜΑ ΛΖΛΑ 

 

Α/Α Ρεριγραφι είδουσ ανά Ρόλθ/Ρ.Σ. 
ΟΠΞΨΟΞΚΞΓΘΡΛΞΡ ΛΖΛΑΞΡ 

ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 
ΑΝΘΑ 

ΔΓΓΣΖΘΙΖΡ 

1 Δράμασ-Δράμα-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 12.296,37 122,96 

2 Δράμασ-Δράμα-Αμόλυβδθ βενηίνθ 22.177,42 221,77 

3 Δράμασ-Δράμα-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 17.419,35 174,19 

4 Δράμασ-Νευροκόπι-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 6.552,42 65,52 

5 Δράμασ-Νευροκόπι-Αμόλυβδθ βενηίνθ 2.520,16 25,2 

6 Δράμασ-Νευροκόπι-Ρετρ. Θζρμανςθσ 17.916,90 179,17 

7 Ζβρου-Αλεξ/πολθ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 9.072,58 90,73 

8 Ζβρου-Αλεξ/πολθ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 18.145,16 181,45 

9 Ζβρου-Σουφλί-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 4.032,26 40,32 

10 Ζβρου-Σουφλί-Αμόλυβδθ βενηίνθ 5.040,32 50,4 

11 Ζβρου-Σουφλί-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 3.414,19 34,14 

12 Ζβρου-Ορεςτιάδα-Αμόλυβδθ βενηίνθ 2152,22 21,52 

13 Ζβρου-Σαμοκράκθ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 1.411,29 14,11 

14 Ζβρου-Σαμοκράκθ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 544,35 5,44 

15 Ζβρου-Διδυμότειχο-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 1612,9 16,13 

16 Ζβρου-Διδυμότειχο-Αμόλυβδθ βενηίνθ 12927,42 129,27 

17 Ζβρου-Διδυμότειχο-Ρετρ. Θζρμανςθσ 1306,45 13,06 

18 Ημακίασ-Βζροια-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 1.008,06 10,08 

19 Ημακίασ-Βζροια-Αμόλυβδθ βενηίνθ 9.576,61 95,77 

20 Ημακίασ-Βζροια-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 4.354,84 43,55 

21 Ημακίασ-Νάουςα-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 4.177,42 41,77 

22 Ημακίασ-Νάουςα-Αμόλυβδθ βενηίνθ 10.759,07 107,59 

23 Ημακίασ-Νάουςα-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 5.073,39 50,73 

24 Θεςςαλονίκθσ-Θεςςαλονίκθ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 9.072,58 90,73 

25 Θεςςαλονίκθσ-Θεσ/νίκθ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 19.279,23 192,79 

26 Θεςςαλονίκθσ-Θεσ/νίκθ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 7.403,23 74,03 
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27 Θεςςαλονίκθσ-Λαγκαδάσ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 10.080,65 100,81 

28 Θεςςαλονίκθσ-Λαγκαδάσ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 7.056,45 70,56 

29 Θεςςαλονίκθσ-Λαγκαδάσ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 4.354,84 43,55 

30 Θεςςαλονίκθσ-Σταυρόσ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 4.536,29 45,36 

31 Θεςςαλονίκθσ-Σταυρόσ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 2.509,48 25,09 

32 Καβάλασ-Θάςοσ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 1.612,90 16,13 

33 Καβάλασ-Θάςοσ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 3.765,12 37,65 

34 Καβάλασ-Θάςοσ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 3.780,00 37,8 

35 Καβάλασ-Καβάλα-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 5.544,35 55,44 

36 Καβάλασ-Καβάλα-Αμόλυβδθ βενηίνθ 10.887,10 108,87 

37 Καβάλασ-Καβάλα-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 3.266,13 32,66 

38 Καβάλασ-Χρυςοφπολθ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 1.209,68 12,1 

39 Καβάλασ-Χρυςοφπολθ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 1.411,29 14,11 

40 Καβάλασ-Χρυςοφπολθ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 1.850,81 18,51 

41 Κιλκίσ-Κιλκίσ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 7.746,49 77,46 

42 Κιλκίσ-Κιλκίσ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 6.583,35 65,83 

43 Κιλκίσ-Κιλκίσ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 6.151,21 61,51 

44 Κιλκίσ- Γουμζνιςςα -Ρετρζλαιο κίνθςθσ 6.350,81 63,51 

45 Κιλκίσ- Γουμζνιςςα -Αμόλυβδθ βενηίνθ 2.733,11 27,33 

46 Κιλκίσ- Γουμζνιςςα -Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 2.939,52 29,4 

47 Ξάνκθσ-Ξάνκθ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 7.931,45 79,31 

48 Ξάνκθσ-Ξάνκθ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 9.072,58 90,73 

49 Ξάνκθσ-Σταυροφπολθ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 3.427,42 34,27 

50 Ξάνκθσ-Σταυροφπολθ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 4.233,87 42,34 

51 Ξάνκθσ-Σταυροφπολθ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 2.858,95 28,59 

52 Ρζλλασ- Ζδεςςα -Ρετρζλαιο κίνθςθσ 7.575,60 75,76 

53 Ρζλλασ- Ζδεςςα -Αμόλυβδθ βενηίνθ 12.545,36 125,45 

54 Ρζλλασ- Ζδεςςα -Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 5.767,98 57,68 

55 Ρζλλασ-Αριδαία-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 7.895,16 78,95 

56 Ρζλλασ-Αριδαία-Αμόλυβδθ βενηίνθ 6.199,60 62 

57 Ρζλλασ-Αριδαία-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 2.743,55 27,44 

58 Ριερίασ-Κατερίνθ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 5.669,35 56,69 

59 Ριερίασ-Κατερίνθ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 16.188,51 161,89 

60 Ριερίασ-Κατερίνθ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 8.600,81 86,01 

61 οδόπθσ-Κομοτθνι-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 7.056,45 70,56 

62 οδόπθσ-Κομοτθνι-Αμόλυβδθ βενηίνθ 22.872,98 228,73 

63 οδόπθσ-Κομοτθνι-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 14.044,35 140,44 

64 Σερρϊν-Σζρρεσ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 7.056,45 70,56 

65 Σερρϊν-Σζρρεσ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 20.161,29 201,61 

66 Σερρϊν-Σζρρεσ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 9.254,03 92,54 

67 Σερρϊν-Νιγρίτα-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 3.427,42 34,27 

68 Σερρϊν-Νιγρίτα-Αμόλυβδθ βενηίνθ 7.056,45 70,56 

69 Σερρϊν-Νιγρίτα-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 1.909,60 19,1 

70 Σερρϊν-Σιδθρόκαςτρο-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 1.864,92 18,65 

71 Σερρϊν-Σιδθρόκαςτρο-Αμόλυβδθ βενηίνθ 9.165,32 91,65 

72 Σερρϊν-Σιδθρόκαςτρο-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 1.959,68 19,6 

73 Χαλκιδικισ-Ρολφγυροσ-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 5.040,32 50,4 

74 Χαλκιδικισ-Ρολφγυροσ-Αμόλυβδθ βενηίνθ 13.104,84 131,05 

75 Χαλκιδικισ-Ρολφγυροσ-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 10.887,10 108,87 

76 Χαλκιδικισ-Καςςάνδρα-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 2.016,13 20,16 

77 Χαλκιδικισ-Καςςάνδρα-Αμόλυβδθ βενηίνθ 4.909,27 49,09 

78 Χαλκιδικισ-Καςςάνδρα-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 2.721,77 27,22 

79 Χαλκιδικισ-Αρναία-Ρετρζλαιο κίνθςθσ 2.016,13 20,16 
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80 Χαλκιδικισ-Αρναία-Αμόλυβδθ βενηίνθ 6.048,39 60,48 

81 Χαλκιδικισ-Αρναία-Ρετρζλαιο Θζρμανςθσ 8.709,68 87,1 

 
ΤΝΟΛΟ 565.608,56 5656,08 

 

 

Ρςημ πεοάπςχρη Ϊμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοΪχμ, η εγγϋηρη ρσμμεςξυΫπ πεοιλαμβΩμει και ςξμ ϊοξ 

ϊςι η εγγϋηρη καλϋπςει ςιπ σπξυοεόρειπ ϊλχμ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοΪχμ πξσ ρσμμεςΪυξσμ ρςημ 

Ϊμχρη. 

Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυΫπ ποΪπει μα ιρυϋει ςξσλΩυιρςξμ για ςοιΩμςα (30) ημΪοεπ μεςΩ ςη λΫνη ςξσ 

υοϊμξσ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοΩπ ςξσ Ωοθοξσ 2.4.5 ςηπ παοξϋραπ,Ωλλχπ η ποξρτξοΩ 

απξοοάπςεςαι. Ζ αμαθΪςξσρα αουΫ μπξοεά, ποιμ ςη λΫνη ςηπ ποξρτξοΩπ, μα ζηςΩ απϊ ςξσπ 

ποξρτΪοξμςεπ μα παοαςεάμξσμ, ποιμ ςη λΫνη ςξσπ, ςη διΩοκεια ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοΩπ και ςηπ 

εγγϋηρηπ ρσμμεςξυΫπ. 

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 ρσμμεςξυΫπ επιρςοΪτεςαι ρςξμ αμΩδξυξ με ςημ ποξρκϊμιρη ςηπ εγγϋηρηπ 

καλΫπ εκςΪλερηπ.  

Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυΫπ επιρςοΪτεςαι ρςξσπ λξιπξϋπ ποξρτΪοξμςεπ, ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα 

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

2.2.2.3. Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυΫπ καςαπάπςει εΩμ ξ ποξρτΪοχμ: α) απξρϋοει ςημ ποξρτξοΩ ςξσ 

καςΩ ςη διΩοκεια ιρυϋξπ ασςΫπ, β) παοΪυει, εμ γμόρει ςξσ, φεσδΫ ρςξιυεάα Ϋ πληοξτξοάεπ πξσ 

αματΪοξμςαι ρςιπ παοαγοΩτξσπ 2.2.3 Ϊχπ 2.2.4, γ) δεμ ποξρκξμάρει εγκαάοχπ ςα ποξβλεπϊμεμα 

απϊ ςημ παοξϋρα δικαιξλξγηςικΩ (παοΩγοατξι 2.2.5 και 3.2), δ) δεμ ποξρΪλθει εγκαάοχπ για 

σπξγοατΫ ςξσ ρσμτχμηςικξϋ, ε) σπξβΩλει μη καςΩλληλη ποξρτξοΩ, με ςημ Ϊμμξια ςηπ πεο. 46 

ςηπ παο. 1 ςξσ Ωοθοξσ 2 ςξσ μ. 4412/2016, ρς) δεμ αμςαπξκοιθεά ρςη ρυεςικΫ ποϊρκληρη ςηπ 

αμαθΪςξσραπ αουΫπ μα ενηγΫρει ςημ ςιμΫ Ϋ ςξ κϊρςξπ ςηπ ποξρτξοΩπ ςξσ εμςϊπ ςηπ ςεθεάραπ 

ποξθερμάαπ και η ποξρτξοΩ ςξσ απξοοιτθεά, ζ) ρςιπ πεοιπςόρειπ ςχμ παο. 3, 4 και 5 ςξσ 

Ωοθοξσ 103 ςξσ μ. 4412/2016, πεοά ποϊρκληρηπ για σπξβξλΫ δικαιξλξγηςικόμ απϊ ςξμ 

ποξρχοιμϊ αμΩδξυξ, αμ, καςΩ ςξμ Ϊλεγυξ ςχμ παοαπΩμχ δικαιξλξγηςικόμ, ρϋμτχμα με ςιπ 

παοαγοΩτξσπ 3.2 και 3.4 ςηπ παοξϋραπ, διαπιρςχθεά ϊςι ςα ρςξιυεάα πξσ δηλόθηκαμ ρςξ ΔΔΔΡ 

εάμαι εκ ποξθΪρεχπ απαςηλΩ, Ϋ ϊςι Ϊυξσμ σπξβληθεά πλαρςΩ απξδεικςικΩ ρςξιυεάα, Ϋ αμ, απϊ ςα 

παοαπΩμχ δικαιξλξγηςικΩ πξσ ποξρκξμάρθηκαμ μξμάμχπ και εμποξθΪρμχπ, δεμ απξδεικμϋεςαι η 

μη ρσμδοξμΫ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοΩτξσ 2.2.3 Ϋ η πλΫοχρη μιαπ Ϋ πεοιρρϊςεοχμ 

απϊ ςιπ απαιςΫρειπ ςχμ κοιςηοάχμ πξιξςικΫπ επιλξγΫπ. 

2.2.3 Κϊγξι απξκλειρμξϋ 

 

Απξκλεάεςαι απϊ ςη ρσμμεςξυΫ ρςημ παοξϋρα διαδικαράα ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ (διαγχμιρμϊ) 

ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ, ετϊρξμ ρσμςοΪυει ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ (εΩμ ποϊκειςαι για μεμξμχμΪμξ τσρικϊ 

Ϋ μξμικϊ ποϊρχπξ) Ϋ ρε Ϊμα απϊ ςα μΪλη ςξσ (εΩμ ποϊκειςαι για Ϊμχρη ξικξμξμικόμ τξοΪχμ) 

Ϊμαπ Ϋ πεοιρρϊςεοξι απϊ ςξσπ ακϊλξσθξσπ λϊγξσπ: 
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2.2.3.1. Όςαμ σπΩουει ρε βΩοξπ ςξσ αμεςΩκληςη καςαδικαρςικΫ απϊταρη για Ϊμα απϊ ςα 
ακϊλξσθα εγκλΫμαςα:  

α) ρσμμεςξυΫ ρε εγκλημαςικΫ ξογΩμχρη, ϊπχπ ασςΫ ξοάζεςαι ρςξ Ωοθοξ 2 ςηπ απϊταρηπ-πλαάριξ 

2008/841/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλάξσ ςηπ 24ηπ Ξκςχβοάξσ 2008, για ςημ καςαπξλΪμηρη ςξσ 

ξογαμχμΪμξσ εγκλΫμαςξπ (ΔΔ L 300 ςηπ 11.11.2008 ρ.42), και ςα εγκλΫμαςα ςξσ Ωοθοξσ 187 ςξσ 

Οξιμικξϋ Ιόδικα (εγκλημαςικΫ ξογΩμχρη), 

β) εμεογηςικΫ δχοξδξκάα, ϊπχπ ξοάζεςαι ρςξ Ωοθοξ 3 ςηπ ρϋμβαρηπ πεοά ςηπ καςαπξλΪμηρηπ ςηπ 

διατθξοΩπ ρςημ ξπξάα εμΪυξμςαι σπΩλληλξι ςχμ Δσοχπαψκόμ ΙξιμξςΫςχμ Ϋ ςχμ κοαςόμ-μελόμ 

ςηπ Έμχρηπ (ΔΔ C 195 ςηπ 25.6.1997, ρ. 1) και ρςημ παο. 1 ςξσ Ωοθοξσ 2 ςηπ απϊταρηπ-πλαάριξ 

2003/568/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλάξσ ςηπ 22απ Θξσλάξσ 2003, για ςημ καςαπξλΪμηρη ςηπ δχοξδξκάαπ 

ρςξμ ιδιχςικϊ ςξμΪα (ΔΔ L 192 ςηπ 31.7.2003, ρ. 54), καθόπ και ϊπχπ ξοάζεςαι ρςξ εθμικϊ δάκαιξ 

ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοΪα, και ςα εγκλΫμαςα ςχμ Ωοθοχμ 159Α (δχοξδξκάα πξλιςικόμ ποξρόπχμ), 

236 (δχοξδξκάα σπαλλΫλξσ), 237 παο. 2-4 (δχοξδξκάα δικαρςικόμ λειςξσογόμ), 237Α παο. 2 

(εμπξοάα επιοοξΫπ – μερΩζξμςεπ), 396 παο. 2 (δχοξδξκάα ρςξμ ιδιχςικϊ ςξμΪα) ςξσ Οξιμικξϋ 

Ιόδικα, 

γ) απΩςη ειπ βΩοξπ ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςηπ Έμχρηπ, καςΩ ςημ Ϊμμξια ςχμ Ωοθοχμ 3 

και 4 ςηπ Ξδηγάαπ (ΔΔ) 2017/1371 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ ςηπ 5ηπ 

Θξσλάξσ 2017 ρυεςικΩ με ςημ καςαπξλΪμηρη, μΪρχ ςξσ πξιμικξϋ δικαάξσ, ςηπ απΩςηπ ειπ βΩοξπ 

ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςηπ Έμχρηπ (L 198/28.07.2017) και ςα εγκλΫμαςα ςχμ Ωοθοχμ 

159Α (δχοξδξκάα πξλιςικόμ ποξρόπχμ), 216 (πλαρςξγοατάα), 236 (δχοξδξκάα σπαλλΫλξσ), 237 

παο. 2-4 (δχοξδξκάα δικαρςικόμ λειςξσογόμ), 242 (φεσδΫπ βεβαάχρη, μϊθεσρη κ.λπ.) 374 

(διακεκοιμΪμη κλξπΫ), 375 (σπεναάοερη), 386 (απΩςη), 386Α (απΩςη με σπξλξγιρςΫ), 386Β (απΩςη 

ρυεςικΫ με ςιπ επιυξοηγΫρειπ), 390 (απιρςάα) ςξσ Οξιμικξϋ Ιόδικα και ςχμ Ωοθοχμ 155 επ. ςξσ 

Δθμικξϋ ελχμειακξϋ Ιόδικα (μ. 2960/2001, Α’ 265), ϊςαμ ασςΩ ρςοΪτξμςαι καςΩ ςχμ 

ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςηπ ΔσοχπαψκΫπ Έμχρηπ Ϋ ρσμδΪξμςαι με ςημ ποξρβξλΫ ασςόμ ςχμ 

ρσμτεοϊμςχμ, καθόπ και ςα εγκλΫμαςα ςχμ Ωοθοχμ 23 (διαρσμξοιακΫ απΩςη ρυεςικΩ με ςξμ 

ΤΟΑ) και 24 (επικξσοικΪπ διαςΩνειπ για ςημ πξιμικΫ ποξρςαράα ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ 

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

δ) ςοξμξκοαςικΩ εγκλΫμαςα Ϋ εγκλΫμαςα ρσμδεϊμεμα με ςοξμξκοαςικΪπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ 

ξοάζξμςαι, αμςιρςξάυχπ, ρςα Ωοθοα 3-4 και 5-12 ςηπ Ξδηγάαπ (ΔΔ) 2017/541 ςξσ Δσοχπαψκξϋ 

Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ ςηπ 15ηπ Λαοςάξσ 2017 για ςημ καςαπξλΪμηρη ςηπ ςοξμξκοαςάαπ 

και ςημ αμςικαςΩρςαρη ςηπ απϊταρηπ-πλαιράξσ 2002/475/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλάξσ και για ςημ 

ςοξπξπξάηρη ςηπ απϊταρηπ 2005/671/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλάξσ (ΔΔ L 88/31.03.2017) Ϋ ηθικΫ 

ασςξσογάα Ϋ ρσμΪογεια Ϋ απϊπειοα διΩποανηπ εγκλΫμαςξπ, ϊπχπ ξοάζξμςαι ρςξ Ωοθοξ 14 ασςΫπ, 

και ςα εγκλΫμαςα ςχμ Ωοθοχμ 187Α και 187Β ςξσ Οξιμικξϋ Ιόδικα, καθόπ και ςα εγκλΫμαςα ςχμ 

Ωοθοχμ 32-35 ςξσ μ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) μξμιμξπξάηρη ερϊδχμ απϊ παοΩμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ Ϋ υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςάαπ, 

ϊπχπ ασςΪπ ξοάζξμςαι ρςξ Ωοθοξ 1 ςηπ Ξδηγάαπ (ΔΔ) 2015/849 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και 

ςξσ Ρσμβξσλάξσ ςηπ 20ηπ Λαΐξσ 2015, ρυεςικΩ με ςημ ποϊληφη ςηπ υοηριμξπξάηρηπ ςξσ 

υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςΫμαςξπ για ςη μξμιμξπξάηρη ερϊδχμ απϊ παοΩμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ Ϋ 

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

ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ, και ςημ καςΩογηρη ςηπ ξδηγάαπ 2005/60/ΔΙ 

ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ και ςηπ ξδηγάαπ 2006/70/ΔΙ ςηπ ΔπιςοξπΫπ 

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

ρς) παιδικΫ εογαράα και Ωλλεπ μξοτΪπ εμπξοάαπ αμθοόπχμ, ϊπχπ ξοάζξμςαι ρςξ Ωοθοξ 2 ςηπ 

Ξδηγάαπ 2011/36/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλάξσ και ςξσ Ρσμβξσλάξσ ςηπ 5ηπ Αποιλάξσ 2011, 
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για ςημ ποϊληφη και ςημ καςαπξλΪμηρη ςηπ εμπξοάαπ αμθοόπχμ και για ςημ ποξρςαράα ςχμ 

θσμΩςχμ ςηπ, καθόπ και για ςημ αμςικαςΩρςαρη ςηπ απϊταρηπ-πλαάριξ 2002/629/ΔΔΣ ςξσ 

Ρσμβξσλάξσ (ΔΔ L 101 ςηπ 15.4.2011, ρ. 1), και ςα εγκλΫμαςα ςξσ Ωοθοξσ 323Α ςξσ Οξιμικξϋ 

Ιόδικα (εμπξοάα αμθοόπχμ).  

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ απξκλεάεςαι, επάρηπ, ϊςαμ ςξ ποϊρχπξ ειπ βΩοξπ ςξσ ξπξάξσ εκδϊθηκε 
αμεςΩκληςη καςαδικαρςικΫ απϊταρη εάμαι μΪλξπ ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ Ϋ επξπςικξϋ 
ξογΩμξσ ςξσ Ϋ Ϊυει ενξσράα εκποξρόπηρηπ, λΫφηπ απξτΩρεχμ Ϋ ελΪγυξσ ρε ασςϊ. Ζ σπξυοΪχρη 
ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατάξσ ατξοΩ:  

-ρςιπ πεοιπςόρειπ εςαιοειόμ πεοιξοιρμΪμηπ εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.), ιδιχςικόμ κεταλαιξσυικόμ 
εςαιοειόμ (Θ.Ι.Δ.) και ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ξ.Δ. και Δ.Δ.) ςξσπ διαυειοιρςΪπ. 

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

Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλάξσ, καθόπ και ςα ποϊρχπα ρςα ξπξάα με απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ 

Ρσμβξσλάξσ Ϊυει αμαςεθεά ςξ ρϋμξλξ ςηπ διαυεάοιρηπ και εκποξρόπηρηπ ςηπ εςαιοεάαπ. 

- ρςιπ πεοιπςόρειπ Ρσμεςαιοιρμόμ, ςα μΪλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλάξσ. 

- ρε ϊλεπ ςιπ σπϊλξιπεπ πεοιπςόρειπ μξμικόμ ποξρόπχμ, ςξμ καςΩ πεοάπςχρη  μϊμιμξ 

εκποϊρχπξ. 

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

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

ημεοξμημία ςηπ καςαδίκηπ με αμεςάκληςη απϊταρη.  

2.2.3.2. Ρςιπ ακϊλξσθεπ πεοιπςόρειπ : 

α) ϊςαμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ Ϊυει αθεςΫρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοΩ ρςημ καςαβξλΫ 

τϊοχμ Ϋ ειρτξοόμ κξιμχμικΫπ αρτΩλιρηπ και ασςϊ Ϊυει διαπιρςχθεά απϊ δικαρςικΫ Ϋ διξικηςικΫ 

απϊταρη με ςελεράδικη και δερμεσςικΫ ιρυϋ, ρϋμτχμα με διαςΩνειπ ςηπ υόοαπ ϊπξσ εάμαι 

εγκαςερςημΪμξπ  Ϋ ςημ εθμικΫ μξμξθεράα Ϋ 

β) ϊςαμ η αμαθΪςξσρα αουΫ μπξοεά μα απξδεάνει με ςα καςΩλληλα μΪρα ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ 

Ϊυει αθεςΫρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοΩ ςημ καςαβξλΫ τϊοχμ Ϋ ειρτξοόμ κξιμχμικΫπ 

αρτΩλιρηπ. 

Αμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ εάμαι Έλλημαπ πξλάςηπ Ϋ Ϊυει ςημ εγκαςΩρςαρΫ ςξσ ρςημ ΔλλΩδα, ξι 

σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοΪπ κξιμχμικΫπ αρτΩλιρηπ καλϋπςξσμ ςϊρξ ςημ κϋοια 

ϊρξ και ςημ επικξσοικΫ αρτΩλιρη. 

Ξι σπξυοεόρειπ ςχμ πεο. α’ και β’ ςηπ παο. 2.2.3.2  θεχοεάςαι ϊςι δεμ Ϊυξσμ αθεςηθεά ετϊρξμ 
δεμ Ϊυξσμ καςαρςεά ληνιποϊθερμεπ Ϋ ετϊρξμ ασςΪπ Ϊυξσμ σπαυθεά ρε δερμεσςικϊ διακαμξμιρμϊ 
πξσ ςηοεάςαι. 
 

Δεμ απξκλεάεςαι ξ ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ, ϊςαμ Ϊυει εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ εάςε 

καςαβΩλλξμςαπ ςξσπ τϊοξσπ Ϋ ςιπ ειρτξοΪπ κξιμχμικΫπ αρτΩλιρηπ πξσ ξτεάλει, 

ρσμπεοιλαμβαμξμΪμχμ, καςΩ πεοάπςχρη, ςχμ δεδξσλεσμΪμχμ ςϊκχμ Ϋ ςχμ ποξρςάμχμ εάςε 

σπαγϊμεμξπ ρε δερμεσςικϊ διακαμξμιρμϊ για ςημ καςαβξλΫ ςξσπ ρςξ μΪςοξ πξσ ςηοεά ςξσπ ϊοξσπ 

ςξσ δερμεσςικξϋ καμξμιρμξϋ. 

2.2.3.3. Απξκλεάεςαι απϊ ςη ρσμμεςξυΫ ρςη διαδικαράα ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, 

ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ ρε ξπξιαδΫπξςε απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ καςαρςΩρειπ:  

(α) εΩμ Ϊυει αθεςΫρει ςιπ σπξυοεόρειπ πξσ ποξβλΪπξμςαι ρςημ παο. 2 ςξσ Ωοθοξσ 18 ςξσ μ. 

4412/2016, πεοά αουόμ πξσ εταομϊζξμςαι ρςιπ διαδικαράεπ ρϋμαφηπ δημξράχμ ρσμβΩρεχμ, 
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(β) εΩμ ςελεά σπϊ πςόυεσρη Ϋ Ϊυει σπαυθεά ρε διαδικαράα ειδικΫπ εκκαθΩοιρηπΫ ςελεά σπϊ 

αμαγκαρςικΫ διαυεάοιρη απϊ εκκαθαοιρςΫ Ϋ απϊ ςξ δικαρςΫοιξ Ϋ Ϊυει σπαυθεά ρε διαδικαράα 

πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ Ϋ Ϊυει αμαρςεάλει ςιπ επιυειοημαςικΪπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπΫ Ϊυει 

σπαυθεά ρε διαδικαράα ενσγάαμρηπ και δεμ ςηοεά ςξσπ ϊοξσπ ασςΫπ Ϋ εΩμ βοάρκεςαι ρε 

ξπξιαδΫπξςε αμΩλξγη καςΩρςαρη ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαράα, ποξβλεπϊμεμη ρε 

εθμικΪπ διαςΩνειπ μϊμξσ. Ζ αμαθΪςξσρα αουΫ μπξοεά μα μημ απξκλεάει Ϊμαμ ξικξμξμικϊ τξοΪα ξ 

ξπξάξπ βοάρκεςαι ρε μάα εκ ςχμ καςαρςΩρεχμ πξσ αματΪοξμςαι ρςημ πεοάπςχρη ασςΫ, σπϊ ςημ 

ποξωπϊθερη ϊςι απξδεικμϋει ϊςι ξ εμ λϊγχ τξοΪαπ εάμαι ρε θΪρη μα εκςελΪρει ςη ρϋμβαρη, 

λαμβΩμξμςαπ σπϊφη ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςΩνειπ και ςα μΪςοα για ςη ρσμΪυιρη ςηπ επιυειοημαςικΫπ 

ςξσ λειςξσογάαπ, 

(γ) εΩμ, με ςημ επιτϋλανη ςηπ παοαγοΩτξσ 3β ςξσ Ωοθοξσ 44 ςξσ μ. 3959/2011 πεοά πξιμικόμ 
κσοόρεχμ και Ωλλχμ διξικηςικόμ ρσμεπειόμ, σπΩουξσμ επαοκόπ εϋλξγεπ εμδεάνειπ πξσ ξδηγξϋμ 
ρςξ ρσμπΪοαρμα ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ ρσμΫφε ρσμτχμάεπ με Ωλλξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοεάπ με 
ρςϊυξ ςη ρςοΪβλχρη ςξσ αμςαγχμιρμξϋ,  

δ) εΩμ μάα καςΩρςαρη ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ καςΩ ςημ Ϊμμξια ςξσ Ωοθοξσ 24 ςξσ μ. 

4412/2016 δεμ μπξοεά μα θεοαπεσθεά απξςελερμαςικΩ με Ωλλα, λιγϊςεοξ παοεμβαςικΩ, μΪρα,  

(ε) εΩμ μάα καςΩρςαρη ρςοΪβλχρηπ ςξσ αμςαγχμιρμξϋ απϊ ςημ ποϊςεοη ρσμμεςξυΫ ςξσ 

ξικξμξμικξϋ τξοΪα καςΩ ςημ ποξεςξιμαράα ςηπ διαδικαράαπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με ϊρα 

ξοάζξμςαι ρςξ Ωοθοξ 48 ςξσ μ. 4412/2016, δεμ μπξοεά μα θεοαπεσθεά με Ωλλα, λιγϊςεοξ 

παοεμβαςικΩ, μΪρα,  

(ρς) εΩμ Ϊυει επιδεάνει ρξβαοΫ Ϋ επαμαλαμβαμϊμεμη πλημμΪλεια καςΩ ςημ εκςΪλερη ξσριόδξσπ 

απαάςηρηπ ρςξ πλαάριξ ποξηγξϋμεμηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ, ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ με 

αμαθΪςξμςα τξοΪα Ϋ ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ παοαυόοηρηπ πξσ εάυε χπ απξςΪλερμα ςημ 

ποϊχοη καςαγγελάα ςηπ ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ, απξζημιόρειπ Ϋ Ωλλεπ παοϊμξιεπ κσοόρειπ,  

(ζ) εΩμ Ϊυει κοιθεά Ϊμξυξπ εκ ποξθΪρεχπ ρξβαοόμ απαςηλόμ δηλόρεχμ καςΩ ςημ παοξυΫ ςχμ 

πληοξτξοιόμ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ ενακοάβχρη ςηπ απξσράαπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ Ϋ ςημ 

πλΫοχρη ςχμ κοιςηοάχμ επιλξγΫπ, Ϊυει απξκοϋφει ςιπ πληοξτξοάεπ ασςΪπ Ϋ δεμ εάμαι ρε θΪρη μα 

ποξρκξμάρει ςα δικαιξλξγηςικΩ πξσ απαιςξϋμςαι κας’ εταομξγΫ ςηπ παοαγοΩτξσ 2.2.5.2 ςηπ 

παοξϋραπ, 

(η) εΩμ επιυεάοηρε μα επηοεΩρει με αθΪμιςξ ςοϊπξ ςη διαδικαράα λΫφηπ απξτΩρεχμ ςηπ 
αμαθΪςξσραπ αουΫπ, μα απξκςΫρει εμπιρςεσςικΪπ πληοξτξοάεπ πξσ εμδΪυεςαι μα ςξσ απξτΪοξσμ 
αθΪμιςξ πλεξμΪκςημα ρςη διαδικαράα ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ Ϋ μα παοΩρυει με απαςηλϊ ςοϊπξ 
παοαπλαμηςικΪπ πληοξτξοάεπ πξσ εμδΪυεςαι μα επηοεΩρξσμ ξσριχδόπ ςιπ απξτΩρειπ πξσ 
ατξοξϋμ ςξμ απξκλειρμϊ, ςημ επιλξγΫ Ϋ ςημ αμΩθερη,  

(θ) εΩμ η αμαθΪςξσρα αουΫ μπξοεά μα απξδεάνει, με καςΩλληλα μΪρα ϊςι Ϊυει διαποΩνει ρξβαοϊ 

επαγγελμαςικϊ παοΩπςχμα, ςξ ξπξάξ θΪςει εμ αμτιβϊλχ ςημ ακεοαιϊςηςΩ 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 τξοΪαπ απξκλεάεςαι ρε ξπξιξδΫπξςε υοξμικϊ ρημεάξ καςΩ ςη διΩοκεια ςηπ 

διαδικαράαπ ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, ϊςαμ απξδεικμϋεςαι ϊςι βοάρκεςαι, λϊγχ ποΩνεχμ 

Ϋ παοαλεάφεόμ ςξσ, εάςε ποιμ εάςε καςΩ ςη διαδικαράα, ρε μάα απϊ ςιπ χπ Ωμχ πεοιπςόρειπ. 

2.2.3.5.Ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ πξσ εμπάπςει ρε μια απϊ ςιπ καςαρςΩρειπ πξσ αματΪοξμςαι ρςιπ 

παοαγοΩτξσπ 2.2.3.1και 2.2.3.3,εκςϊπ απϊ ςημ πεο. β ασςΫπ,μπξοεά μα ποξρκξμάζει ρςξιυεάα, 

ποξκειμΪμξσ μα απξδεάνει ϊςι ςα μΪςοα πξσ Ϊλαβε επαοκξϋμ για μα απξδεάνξσμ ςημ ανιξπιρςάα 
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ςξσ, παοϊςι ρσμςοΪυει ξ ρυεςικϊπ λϊγξπ απξκλειρμξϋ (ασςoκΩθαορη). Για ςξμ ρκξπϊ ασςϊμ, ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ απξδεικμϋει ϊςι Ϊυει καςαβΩλει Ϋ Ϊυει δερμεσθεά μα καςαβΩλει απξζημάχρη 

για ζημάεπ πξσ ποξκλΫθηκαμ απϊ ςξ πξιμικϊ αδάκημα Ϋ ςξ παοΩπςχμα, ϊςι Ϊυει διεσκοιμάρει ςα 

γεγξμϊςα και ςιπ πεοιρςΩρειπ με ξλξκληοχμΪμξ ςοϊπξ, μΪρχ εμεογξϋ ρσμεογαράαπ με ςιπ 

εοεσμηςικΪπ αουΪπ, και Ϊυει λΩβει ρσγκεκοιμΪμα ςευμικΩ και ξογαμχςικΩ μΪςοα, καθόπ και μΪςοα 

ρε επάπεδξ ποξρχπικξϋ καςΩλληλα για ςημ απξτσγΫ πεοαιςΪοχ πξιμικόμ αδικημΩςχμ Ϋ 

παοαπςχμΩςχμ. α μΪςοα πξσ λαμβΩμξμςαι απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοεάπ ανιξλξγξϋμςαι ρε 

ρσμΩοςηρη με ςη ρξβαοϊςηςα και ςιπ ιδιαάςεοεπ πεοιρςΩρειπ ςξσ πξιμικξϋ αδικΫμαςξπ Ϋ ςξσ 

παοαπςόμαςξπ. ΔΩμ ςα ρςξιυεάα κοιθξϋμ επαοκΫ, ξ εμ λϊγχ ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ δεμ απξκλεάεςαι 

απϊ ςη διαδικαράα ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ. Αμ ςα μΪςοα κοιθξϋμ αμεπαοκΫ, γμχρςξπξιεάςαι ρςξμ 

ξικξμξμικϊ τξοΪα ςξ ρκεπςικϊ ςηπ απϊταρηπ ασςΫπ. Ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ πξσ Ϊυει απξκλειρςεά, 

ρϋμτχμα με ςιπ κεάμεμεπ διαςΩνειπ, με ςελεράδικη απϊταρη, ρε εθμικϊ επάπεδξ, απϊ ςη 

ρσμμεςξυΫ ρε διαδικαράεπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ Ϋ αμΩθερηπ παοαυόοηρηπ δεμ μπξοεά μα κΩμει 

υοΫρη ςηπ αμχςΪοχ δσμαςϊςηςαπ καςΩ ςημ πεοάξδξ ςξσ απξκλειρμξϋ πξσ ξοάζεςαι ρςημ εμ λϊγχ 

απϊταρη. 

2.2.3.6. Ζ απϊταρη για ςημ διαπάρςχρη ςηπ επΩοκειαπ Ϋ μη ςχμ επαμξοθχςικόμ μΪςοχμ καςΩ 

ςημ ποξηγξϋμεμη παοΩγοατξ εκδάδεςαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ παο. 8 και 9 ςξσ Ωοθοξσ 

73 ςξσ μ. 4412/2016. 

2.2.3.7. Ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ, ρε βΩοξπ ςξσ ξπξάξσ Ϊυει επιβληθεά η κϋοχρη ςξσ ξοιζϊμςιξσ 

απξκλειρμξϋ ρϋμτχμα με ςιπ κεάμεμεπ διαςΩνειπ και για ςξ υοξμικϊ διΩρςημα πξσ ασςΫ ξοάζει, 

απξκλεάεςαι απϊ ςημ παοξϋρα διαδικαράα ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ.   

Ρε πεοάπςχρη πξσ ξ σπξφΫτιξπ ΑμΩδξυξπ απξςελεά Έμχρη/Ιξιμξποανάα ξι παοαπΩμχ λϊγξι 

απξκλειρμξϋιρυϋξσμ για καθΪμαμ απϊ ςξσπ ρσμμεςΪυξμςεπ ρςημ κξιμΫ ποξρτξοΩ. ΔΩμ ρσμςοΪυει 

λϊγξπ απξκλειρμξϋ γιαΪμαμ μϊμξ ρσμμεςΪυξμςα ρε κξιμΫ ποξρτξοΩ, η σπξβληθεάρα κξιμΫ 

ποξρτξοΩ απξκλεάεςαι απϊ ςξδιαγχμιρμϊ. 

 

2.2.4 Ιοιςήοια Δπιλξγήπ 

 

Ιαςαλληλϊςηςα άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ 

 

Ξι ξικξμξμικξά τξοεάπ πξσ ρσμμεςΪυξσμ ρςη διαδικαράα ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ 

απαιςεάςαι μα αρκξϋμ εμπξοικΫ Ϋ βιξμηυαμικΫ Ϋ βιξςευμικΫ δοαρςηοιϊςηςα ρσματΫ με ςξ 

αμςικεάμεμξ ςηπ ποξμΫθειαπ. 

Ξι ξικξμξμικξά τξοεάπ πξσ εάμαι εγκαςερςημΪμξι ρε κοΩςξπ μΪλξπ ςηπ ΔσοχπαψκΫπ Έμχρηπ 

απαιςεάςαι μα εάμαι εγγεγοαμμΪμξι ρε Ϊμα απϊ ςα επαγγελμαςικΩ Ϋ εμπξοικΩ μηςοόα πξσ 

ςηοξϋμςαι ρςξ κοΩςξπ εγκαςΩρςαρΫπ ςξσπ Ϋ μα ικαμξπξιξϋμ ξπξιαδΫπξςε Ωλλη απαάςηρη ξοάζεςαι 

ρςξ ΟαοΩοςημα XI ςξσ ΟοξραοςΫμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016.  

Ρςημ πεοάπςχρη ξικξμξμικόμ τξοΪχμ εγκαςερςημΪμχμ ρε κοΩςξπ μΪλξσπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ 

Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ (Δ.Ξ.Υ) Ϋ ρε ςοάςεπ υόοεπ πξσ ποξρυχοΫρει ρςη ΡΔΡ, Ϋ ρε ςοάςεπ υόοεπ πξσ 

δεμ εμπάπςξσμ ρςημ ποξηγξϋμεμη πεοάπςχρη και Ϊυξσμ ρσμΩφει διμεοεάπ Ϋ πξλσμεοεάπ 

ρσμτχμάεπ με ςημ Έμχρη ρε θΪμαςα διαδικαριόμ αμΩθερηπ δημξράχμ ρσμβΩρεχμ, απαιςεάςαι μα 

εάμαι εγγεγοαμμΪμξι ρε αμςάρςξιυα επαγγελμαςικΩ Ϋ εμπξοικΩ μηςοόα.  
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Ξι εγκαςερςημΪμξι ρςημ ΔλλΩδα ξικξμξμικξά τξοεάπ απαιςεάςαι μα εάμαι εγγεγοαμμΪμξι ρςξ 

Βιξςευμικϊ Ϋ Δμπξοικϊ Ϋ Βιξμηυαμικϊ ΔπιμεληςΫοιξΫ ρςξ Ληςοόξ Ιαςαρκεσαρςόμ Αμσμςικξϋ 

Σλικξϋ. 

Ρςημ πεοάπςχρη ποξρτξοΩπ απϊ Ϊμχρη ξικξμξμικόμ τξοΪχμποΪπει η κΩλσφη ςηπ παοαπΩμχ 

απαάςηρηπμα καλϋπςεςαι απϊ κΩθε μΪλξπ ςηπ. 

2.2.5 Ιαμϊμεπ απϊδεινηπ πξιξςικήπ επιλξγήπ 

ξ δικαάχμα ρσμμεςξυΫπ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοΪχμ και ξι ϊοξι και ποξωπξθΪρειπ ρσμμεςξυΫπ 

ςξσπ, ϊπχπ ξοάζξμςαι ρςιπ παοαγοΩτξσπ 2.2.1 Ϊχπ 2.2.4, κοάμξμςαι καςΩ ςημ σπξβξλΫ ςηπ 

ποξρτξοΩπ δια ςξσ ΔΔΔΡ, καςΩ ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παοΩγοατξ 2.2.5.1, καςΩ ςημ σπξβξλΫ ςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παοαγοΩτξσ 2.2.5.2 και καςΩ ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ δια ςηπ σπεϋθσμηπ 

δΫλχρηπ, ςηπ πεο. δ΄ ςηπ παο. 3 ςξσ Ωοθοξσ 105 ςξσ μ. 4412/2016.  

Αμ επΪλθξσμ μεςαβξλΪπ ρςιπ ποξωπξθΪρειπ ςιπ ξπξάεπ ξι ποξρτΪοξμςεπ δηλόρξσμ ϊςι πληοξϋμ, 

ρϋμτχμα με ςξ παοϊμ Ωοθοξ, ξι ξπξάεπ επΪλθξσμ Ϋ για ςιπ ξπξάεπ λΩβξσμ γμόρη μεςΩ ςημ 

ρσμπλΫοχρη ςξσ ΔΔΔΡ και μΪυοι ςημ ημΪοα ςηπ Ϊγγοατηπ ποϊρκληρηπ για ςημ ρϋμαφη ςξσ 

ρσμτχμηςικξϋ ξι ποξρτΪοξμςεπ ξτεάλξσμ μα εμημεοόρξσμ αμελληςά ςημ αμαθΪςξσρα αουΫ. 

2.2.5.1 Οοξκαςαοκςική απϊδεινη καςά ςημ σπξβξλή ποξρτξοόμ 

Οοξπ ποξκαςαοκςικΫ απϊδεινη ϊςι ξι ποξρτΪοξμςεπ ξικξμξμικξά τξοεάπ: α) δεμ βοάρκξμςαι ρε μάα 

απϊ ςιπ καςαρςΩρειπ ςηπ παοαγοΩτξσ 2.2.3 και β) πληοξϋμ ςξ κοιςΫοιξ επιλξγΫπ ςηπ 

παοαγοΩτξσ 2.2.4 ςηπ παοξϋρηπ,ποξρκξμάζξσμ καςΩ ςημ σπξβξλΫ ςηπ ποξρτξοΩπ ςξσπ χπ 

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

Δσοχπαψκϊ Δμιαάξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ),ςξ ξπξάξ ιρξδσμαμεά με εμημεοχμΪμη σπεϋθσμη 

δΫλχρη, με ςιπ ρσμΪπειεπ ςξσ μ. 1599/1986.  

Για ςημ παοξϋρα διακΫοσνη Ϊυει ρσμςαυθεά (βΩρει ςξσ ςσπξπξιημΪμξσ εμςϋπξσ ςξσ ΟαοαοςΫμαςξπ 

2 ςξσ Δκςελερςικξϋ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2016/7 ςηπ ΔπιςοξπΫπ ςηπ 5ηπ Θαμξσαοάξσ 2016) και ςξσ 

Διξοθχςικξϋ ασςξϋ (Δπάρημη Δτημεοάδα ςηπ ΔσοχπαψκΫπ Έμχρηπ L 17/65 ςηπ 23ηπ Θαμξσαοάξσ 

2018) με ςη υοΫρη ςηπ σπηοεράαπ ςηπ διαδικςσακΫπ πλαςτϊομαπ PromitheusESPDint  πξσ πλΪξμ 

διαθΪςει ρε εθμικϊ επάπεδξ ςξ ΔΡΖΔΖΡ, ςξ ποϊςσπξ ΔΔΔΡ με ςιπ πληοξτξοάεπ ςξσ διαγχμιρμξϋ 

και ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ. ξ ΔΔΔΡ,απξςελεά αμαπϊρπαρςξ μΪοξπ ςηπ διακΫοσνηπ 8/2021, και 

βοάρκεςαι ρςξ ΟαοΩοςημα V ασςΫπ. Δπάρηπ αμαοςΩςαι και ρε μξοτΫ XML  μαζά με ςα σπϊλξιπα 

αουεάα ςξσ διαγχμιρμξϋ, για ςημ διεσκϊλσμρη ςχμ ξικξμξμικόμ τξοΪχμ ποξκειμΪμξσ μα 

ρσμςΩνξσμ μΪρχ ςηπ σπηοεράαπ eΔΔΔΡ«PromitheusESPDint»ςξσ ΔΡΖΔΖΡ ςη ρυεςικΫ απΩμςηρη 

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. 

 

ξ ΔΔΔΡ τΪοει σπξγοατΫ με ημεοξμημάα εμςϊπ ςξσ υοξμικξϋ διαρςΫμαςξπ καςΩ ςξ ξπξάξ μπξοξϋμ 

μα σπξβΩλλξμςαι ποξρτξοΪπ. Αμ ρςξ διΩρςημα πξσ μερξλαβεά μεςανϋ ςηπ ημεοξμημάαπ 

σπξγοατΫπ ςξσ ΔΔΔΡ και ςηπ καςαληκςικΫπ ημεοξμημάαπ σπξβξλΫπ ποξρτξοόμ Ϊυξσμ επΪλθει 

μεςαβξλΪπ ρςα δηλχθΪμςα ρςξιυεάα, εκ μΪοξσπ ςξσ, ρςξ ΔΔΔΡ, ξ ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ απξρϋοει 
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ςημ ποξρτξοΩ ςξσ, υχοάπ μα απαιςεάςαι απϊταρη ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ. Ρςη ρσμΪυεια μπξοεά 

μα ςημ σπξβΩλει εκ μΪξσ με επάκαιοξ ΔΔΔΡ. 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ δϋμαςαι μα διεσκοιμάζει ςιπ δηλόρειπ και πληοξτξοάεπ πξσ παοΪυει ρςξ 

ΔΔΔΡ με ρσμξδεσςικΫ σπεϋθσμη δΫλχρη, ςημ ξπξάα σπξβΩλλει μαζά με ασςϊ. 

ΙαςΩ ςημ σπξβξλΫ ςξσ ΔΔΔΡ, καθόπ και ςηπ ρσμξδεσςικΫπ σπεϋθσμηπ δΫλχρηπ, εάμαι δσμαςΫ, με 

μϊμη ςημ σπξγοατΫ ςξσ καςΩ πεοάπςχρη εκποξρόπξσ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοΪα, η ποξκαςαοκςικΫ 

απϊδεινη ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ πξσ αματΪοξμςαι ρςημ παοΩγοατξ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ, για ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ τσρικόμ ποξρόπχμ πξσ εάμαι μΪλη ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ Ϋ επξπςικξϋ 

ξογΩμξσ ςξσ Ϋ Ϊυξσμ ενξσράα εκποξρόπηρηπ, λΫφηπ απξτΩρεχμ Ϋ ελΪγυξσ ρε ασςϊμ. 

Ωπ εκποϊρχπξπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοΪα μξεάςαι ξ μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ ασςξϋ, ϊπχπ ποξκϋπςει 

απϊ ςξ ιρυϋξμ καςαρςαςικϊ Ϋ ςξ ποακςικϊ εκποξρόπηρΫπ ςξσ καςΩ ςξ υοϊμξ σπξβξλΫπ ςηπ 

ποξρτξοΩπ Ϋ ςξ αομξδάχπ ενξσριξδξςημΪμξ τσρικϊ ποϊρχπξ μα εκποξρχπεά ςξμ ξικξμξμικϊ 

τξοΪα για διαδικαράεπ ρϋμαφηπ ρσμβΩρεχμ Ϋ για ρσγκεκοιμΪμη διαδικαράα ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ. 

Ρςημ πεοάπςχρη σπξβξλΫπ ποξρτξοΩπ απϊ Ϊμχρη ξικξμξμικόμ τξοΪχμ ςξ ΔΔΔΡ σπξβΩλλεςαι 

υχοιρςΩ απϊ κΩθε μΪλξπ ςηπ Ϊμχρηπ. Ρςξ ΔΔΔΡ απαοαιςΫςχπ ποΪπει μα ποξρδιξοάζεςαι η Ϊκςαρη 

και ςξ εάδξπ ςηπ ρσμμεςξυΫπ ςξσ (ρσμπεοιλαμβαμξμΪμηπ ςηπ καςαμξμΫπ αμξιβΫπ μεςανϋ ςξσπ) 

κΩθε μΪλξσπ ςηπ Ϊμχρηπ, καθόπ και ξ εκποϊρχπξπ/ρσμςξμιρςΫπ ασςΫπ. 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ τΪοει ςημ ειδικΫ σπξυοΪχρη, μα δηλόρει, μΪρχ ςξσ ΔΔΔΡ, ςημ καςΩρςαρΫ 

ςξσ ρε ρυΪρη με ςξσπ λϊγξσπ πξσ ποξβλΪπξμςαι ρςξ Ωοθοξ 73 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ 

παοΩγοατξ 2.2.3 ςηπ παοξϋρηπ και ςασςϊυοξμα μα επικαλερθεά και ςσυϊμ λητθΪμςα μΪςοα ποξπ 

απξκαςΩρςαρη ςηπ ανιξπιρςάαπ ςξσ. 

Θδάχπ επιρημαάμεςαι ϊςι καςΩ ςημ απΩμςηρη ξικξμξμικξϋ τξοΪα ρςξ ρυεςικϊ πεδάξ ςξσ ΔΔΔΡ για 

ςσυϊμ ρϋμαφη ρσμτχμιόμ με Ωλλξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοεάπ με ρςϊυξ ςη ρςοΪβλχρη ςξσ 

αμςαγχμιρμξϋ, η ρσμδοξμΫ πεοιρςΩρεχμ, ϊπχπ η πΩοξδξπ ςηπ ςοιεςξϋπ πεοιϊδξσ ςηπ ιρυϋξπ ςξσ 

λϊγξσ απξκλειρμξϋ (παοαγοΩτξσ 10 ςξσ Ωοθοξσ 73) Ϋ η εταομξγΫ ςηπ διΩςανηπ ςηπ 

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

2.2.3.3 ςηπ παοξϋρηπ, αμαλϋεςαι ρςξ ρυεςικϊ πεδάξ πξσ ποξβΩλλει καςϊπιμ θεςικΫπ απΩμςηρηπ. 

Όρξμ ατξοΩ ρςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ χπ ποξπ ςημ καςαβξλΫ τϊοχμ Ϋ ειρτξοόμ κξιμχμικΫπ 

αρτΩλιρηπ (πεο. α’ και β’ ςηπ παο. 2 ςξσ Ωοθοξσ 73 ςξσ μ. 4412/2016) ασςΪπ θεχοεάςαι ϊςι δεμ 

Ϊυξσμ αθεςηθεά ετϊρξμ δεμ Ϊυξσμ καςαρςεά ληνιποϊθερμεπ Ϋ ετϊρξμ Ϊυξσμ σπαυθεά ρε 

δερμεσςικϊ διακαμξμιρμϊ πξσ ςηοεάςαι. Ρςημ πεοάπςχρη ασςΫ, ξ ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ δεμ 

σπξυοεξϋςαι μα απαμςΫρει καςαταςικΩ ρςξ ρυεςικϊ πεδάξ ςξσ ΔΔΔΡ με ςξ ξπξάξ εοχςΩςαι εΩμ ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ Ϊυει αμεκπλΫοχςεπ σπξυοεόρειπ ϊρξμ ατξοΩ ρςημ καςαβξλΫ τϊοχμ Ϋ 

ειρτξοόμ κξιμχμικΫπ αρτΩλιρηπ Ϋ, καςΩ πεοάπςχρη, εΩμ Ϊυει αθεςΫρει ςιπ παοαπΩμχ 

σπξυοεόρειπ ςξσ. 

2.2.5.2 Απξδεικςικά μέρα 

Α. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μη ρσμδοξμΫπ λϊγχμ απξκλειρμξϋ κας’ Ωοθοξ 2.2.3 και ςηπ πλΫοχρηπ 
ςχμ κοιςηοάχμ πξιξςικΫπ επιλξγΫπ καςΩ ςημ παοΩγοατξ 2.2.4, ξι ξικξμξμικξά τξοεάπ 
ποξρκξμάζξσμ ςα δικαιξλξγηςικΩ ςξσ παοϊμςξπ. Ζ ποξρκϊμιρη ςχμ εμ λϊγχ δικαιξλξγηςικόμ 
γάμεςαι καςΩ ςα ξοιζϊμεμα ρςξ Ωοθοξ 3.2 απϊ ςξμ ποξρχοιμϊ αμΩδξυξ.Ζ αμαθΪςξσρα αουΫ 
μπξοεά μα ζηςεά απϊ ποξρτΪοξμςεπ, ρε ξπξιξδΫπξςε υοξμικϊ ρημεάξ καςΩ ςη διΩοκεια ςηπ 
διαδικαράαπ, μα σπξβΩλλξσμ ϊλα Ϋ ξοιρμΪμα δικαιξλξγηςικΩ, ϊςαμ ασςϊ απαιςεάςαι για ςημ ξοθΫ 
διεναγχγΫ ςηπ διαδικαράαπ. 

Ξι ξικξμξμικξά τξοεάπ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα σπξβΩλλξσμ δικαιξλξγηςικΩ Ϋ Ωλλα απξδεικςικΩ 

ρςξιυεάα, αμ και ρςξ μΪςοξ πξσ η αμαθΪςξσρα αουΫ Ϊυει ςη δσμαςϊςηςα μα λαμβΩμει ςα 
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πιρςξπξιηςικΩ Ϋ ςιπ ρσματεάπ πληοξτξοάεπ απεσθεάαπ μΪρχ ποϊρβαρηπ ρε εθμικΫ βΩρη 

δεδξμΪμχμ ρε ξπξιξδΫπξςε κοΩςξπ - μΪλξπ ςηπ Έμχρηπ, η ξπξάα διαςάθεςαι δχοεΩμ, ϊπχπ εθμικϊ 

μηςοόξ ρσμβΩρεχμ, εικξμικϊ τΩκελξ επιυεάοηρηπ, ηλεκςοξμικϊ ρϋρςημα απξθΫκεσρηπ 

εγγοΩτχμ Ϋ ρϋρςημα ποξεπιλξγΫπ. Ζ δΫλχρη για ςημ ποϊρβαρη ρε εθμικΫ βΩρη δεδξμΪμχμ 

εμπεοιΪυεςαι  ρςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαάξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ), ρςξ ξπξάξ πεοιΪυξμςαι επάρηπ ξι 

πληοξτξοάεπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςξμ ρσγκεκοιμΪμξ ρκξπϊ, ϊπχπ η ηλεκςοξμικΫ διεϋθσμρη ςηπ 

βΩρηπ δεδξμΪμχμ, ςσυϊμ δεδξμΪμα αμαγμόοιρηπ και, καςΩ πεοάπςχρη, η απαοαάςηςη δΫλχρη 

ρσμαάμερηπ.  

Ξι ξικξμξμικξά τξοεάπ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα σπξβΩλξσμ δικαιξλξγηςικΩ, ϊςαμ η αμαθΪςξσρα αουΫ 
πξσ Ϊυει αμαθΪρει ςη ρϋμβαρη διαθΪςει Ϋδη ςα χπ Ωμχ δικαιξλξγηςικΩ και ασςΩ ενακξλξσθξϋμ μα 
ιρυϋξσμ. 

α δικαιξλξγηςικΩ ςξσ παοϊμςξπ σπξβΩλλξμςαι και γάμξμςαι απξδεκςΩ ρϋμτχμα με ςημ 
παοΩγοατξ 2.4.2.5. και 3.2 ςηπ παοξϋραπ. 

α απξδεικςικΩ Ϊγγοατα ρσμςΩρρξμςαι ρςημ ελλημικΫ γλόρρα Ϋ ρσμξδεϋξμςαι απϊ επάρημη 
μεςΩτοαρΫ ςξσπ ρςημ ελλημικΫ γλόρρα ρϋμτχμα με ςημ παοΩγοατξ 2.1.4. 

 

Β.1. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μη ρσμδοξμΫπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοΩτξσ 2.2.3 ξι 

ποξρτΪοξμςεπ ξικξμξμικξά τξοεάπ ποξρκξμάζξσμ αμςάρςξιυα ςα  δικαιξλξγηςικΩ πξσ αματΪοξμςαι  

παοακΩςχ. 

Αμ ςξ αομϊδιξ για ςημ Ϊκδξρη ςχμ αμχςΪοχ κοΩςξπ-μΪλξπ Ϋ υόοα δεμ εκδάδει ςΪςξιξσ εάδξσπ 

Ϊγγοατα Ϋ πιρςξπξιηςικΩ Ϋ ϊπξσ ςα Ϊγγοατα Ϋ ςα πιρςξπξιηςικΩ ασςΩ δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ 

πεοιπςόρειπ πξσ αματΪοξμςαι ρςιπ παοαγοΩτξσπ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 πεο. α’ και β’, καθόπ και 

ρςημ πεο. β΄ ςηπ παοαγοΩτξσ 2.2.3.3, ςα Ϊγγοατα Ϋ ςα πιρςξπξιηςικΩ μπξοεά μα 

αμςικαθάρςαμςαι απϊ Ϊμξοκη βεβαάχρη Ϋ, ρςα κοΩςη - μΪλη Ϋ ρςιπ υόοεπ ϊπξσ δεμ ποξβλΪπεςαι 

Ϊμξοκη βεβαάχρη, απϊ σπεϋθσμη δΫλχρη ςξσ εμδιατεοξμΪμξσ εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικΫπ Ϋ 

διξικηςικΫπ αουΫπ, ρσμβξλαιξγοΩτξσ Ϋ αομϊδιξσ επαγγελμαςικξϋ Ϋ εμπξοικξϋ ξογαμιρμξϋ ςξσ 

κοΩςξσπ - μΪλξσπ Ϋ ςηπ υόοαπ καςαγχγΫπ Ϋ ςηπ υόοαπ ϊπξσ εάμαι εγκαςερςημΪμξπ ξ ξικξμξμικϊπ 

τξοΪαπ. Ξι αομϊδιεπ δημϊριεπ αουΪπ παοΪυξσμ, ϊπξσ κοάμεςαι αμαγκαάξ, επάρημη δΫλχρη ρςημ 

ξπξάα αματΪοεςαι ϊςι δεμ εκδάδξμςαι ςα Ϊγγοατα Ϋ ςα πιρςξπξιηςικΩ ςηπ παοξϋραπ παοαγοΩτξσ 

Ϋ ϊςι ςα Ϊγγοατα ασςΩ δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ αματΪοξμςαι ρςιπ παοαγοΩτξσπ 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 πεο. α’ και β’, καθόπ και ρςημ πεο. β΄ ςηπ παοαγοΩτξσ 2.2.3.3. Ξι επάρημεπ 

δηλόρειπ καθάρςαμςαι διαθΪριμεπ μΪρχ ςξσ επιγοαμμικξϋ απξθεςηοάξσ πιρςξπξιηςικόμ (e-Certis) 

ςξσ Ωοθοξσ 81 ςξσ μ. 4412/2016. 

Διδικϊςεοα ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ: 

α) για ςημ παοάγοατξ 2.2.3.1 

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

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

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

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

ποξρκϊμιρηπ ςξσ χπ Ωμχ απξρπΩρμαςξπ ατξοΩ και ςα ποϊρχπα ςξσ δεϋςεοξσ εδατάξσ ςηπ 

παοαγοΩτξσ 1 ςξσ Ωοθοξσ 73, δηλαδΫ: 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ εςαιοειόμ πεοιξοιρμΪμηπ εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.) και ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ξ.Δ. και 

Δ.Δ.) και IKE ιδιχςικόμ κεταλαιξσυικόμ εςαιοειόμ, η σπξυοΪχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατάξσ  

ατξοΩ ρςξσπ διαυειοιρςΪπ (ϊλξσπ ςξσπ διαυειοιρςΪπ). 
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Ρςιπ πεοιπςόρειπ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ (Α.Δ.), η σπξυοΪχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατάξσ ατξοΩ 

ρςξμ Διεσθϋμξμςα Ρϋμβξσλξ, καθόπ και ρε ϊλα ςα μΪλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλάξσ. 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ Ρσμεςαιοιρμόμ, η σπξυοΪχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατάξσ ατξοΩ ρςα μΪλη ςξσ 

Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλάξσ. 

Ρε ϊλεπ ςιπ σπϊλξιπεπ πεοιπςόρειπ μξμικόμ ποξρόπχμ, η σπξυοΪχρη ςχμ ποξηγξϋμεμχμ 

εδατάχμ ατξοΩ ρςξσπ μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςξσπ. 

Σα δικαιξλξγηςικά ςηπ παοαπάμω παοαγοάτξσ γίμξμςαι απξδεκςά ετόρξμ έυξσμ εκδξθεί 

εμςόπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ από ςημ σπξβξλή ςξσπ. 

 

β) για ςημ απϊδεινη πεοά ςξσ ϊςι δεμ ρσμςοΪυξσμ ξι λϊγξι απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοΩτξσ 2.2.3.2 

θα ποξρκξμιρθξϋμ πιρςξπξιηςικΩ πξσ θα εκδάδξμςαι απϊ ςημ ξικεάα αουΫ ςξσ ξικεάξσ κοΩςξσπ-

μΪλξσπ Ϋ 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 εκπλΫοχρηπ ςχμ τξοξλξγικόμ σπξυοεόρεχμ ςηπ παοαγοΩτξσ 2.2.3.2 

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

ii) Για ςημ απϊδεινη ςηπ εκπλΫοχρηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ ποξπ ςξσπ ξογαμιρμξϋπ κξιμχμικΫπ 

αρτΩλιρηπ ςηπ παοαγοΩτξσ 2.2.3.2 πεοάπςχρη α’ πιρςξπξιηςικϊ εκδιδϊμεμξ απϊ ςξμ e-ΔΤΙΑ 

καθόπ και σπεϋθσμη δΫλχρη αματξοικΩ με ςξσπ ξογαμιρμξϋπ κξιμχμικΫπ αρτΩλιρηπ (ρςημ 

πεοάπςχρη πξσ ξ ποξρχοιμϊπ αμΩδξυξπ Ϊυει ςημ εγκαςΩρςαρΫ ςξσ ρςημ ΔλλΩδα ατξοΩ 

Ξογαμιρμξϋπ κϋοιαπ και επικξσοικΫπ αρτΩλιρηπ) ρςξσπ ξπξάξσπ ξτεάλει μα καςαβΩλλει ειρτξοΪπ. 

iii) Για ςημ παοΩγοατξ 2.2.3.2 πεοάπςχρη α’, πλΪξμ ςχμ χπ Ωμχ πιρςξπξιηςικόμ, σπεϋθσμη 

δΫλχρη ϊςι δεμ Ϊυει εκδξθεά δικαρςικΫ Ϋ διξικηςικΫ απϊταρη με ςελεράδικη και δερμεσςικΫ ιρυϋ 

για ςημ αθΪςηρη ςχμ σπξυοεόρεόμ ςξσπ ϊρξμ ατξοΩ ρςημ καςαβξλΫ τϊοχμ Ϋ ειρτξοόμ 

κξιμχμικΫπ αρτΩλιρηπ. 

 

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 ξπξάξ μα ποξκϋπςει ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ δεμ ςελεά σπϊ πςόυεσρη Ϋ δεμ Ϊυει σπαυθεά 

ρε διαδικαράα ειδικΫπ εκκαθΩοιρηπ Ϋ δεμ ςελεά σπϊ αμαγκαρςικΫ διαυεάοιρη απϊ εκκαθαοιρςΫ Ϋ 

απϊ ςξ δικαρςΫοιξ Ϋ δεμ Ϊυει σπαυθεά ρε διαδικαράα πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ Ϋ δεμ Ϊυει 

αμαρςεάλει ςιπ επιυειοημαςικΪπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ Ϋ Ϊυει σπαυθεά ρε διαδικαράα ενσγάαμρηπ και 

δεμ ςηοεά ςξσπ ϊοξσπ ασςΫπ Ϋ  ϊςι δεμ βοάρκεςαι ρε ξπξιαδΫπξςε αμΩλξγη καςΩρςαρη πξσ 

ποξκϋπςει απϊ παοϊμξια διαδικαράα, ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικΪπ διαςΩνειπ μϊμξσ. Σα 

πιρςξπξιηςικά ασςά, γίμξμςαι απξδεκςά ετόρξμ έυξσμ εκδξθεί εμςόπ ςξσ ςελεσςαίξσ 

ςοιμήμξσ από ςημ σπξβξλή ςξσπ. 

Θδίχπ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ποξρκξμίζξσμ: 

i) Δμιαάξ Οιρςξπξιηςικϊ ΔικαρςικΫπ Τεοεγγσϊςηςαπ απϊ ςξ αομϊδιξ Οοχςξδικεάξ, απϊ ςξ ξπξάξ 

ποξκϋπςει ϊςι δεμ ςελξϋμ σπϊ πςόυεσρη, πςχυεσςικϊ ρσμβιβαρμϊ Ϋ σπϊ αμαγκαρςικΫ διαυεάοιρη 

Ϋ δικαρςικΫ εκκαθΩοιρη Ϋ ϊςι δεμ Ϊυξσμ σπαυθεά ρε διαδικαράα ενσγάαμρηπ. Για ςιπ ΘΙΔ 

ποξρκξμάζεςαι επιπλΪξμ και πιρςξπξιηςικϊ ςξσ Γ.Δ.Λ.Ζ. πεοά μη Ϊκδξρηπ απϊταρηπ λϋρηπ Ϋ 
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καςΩθερηπ αάςηρηπ λϋρηπ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ, εμό για ςιπ ΔΟΔ ποξρκξμάζεςαι επιπλΪξμ 

πιρςξπξιηςικϊ μεςαβξλόμ. 

ii) Οιρςξπξιηςικϊ ςξσ Γ.Δ.Λ.Ζ. απϊ ςξ ξπξάξ ποξκϋπςει ϊςι ςξ μξμικϊ ποϊρχπξ δεμ Ϊυει λσθεά και 

ςεθεά σπϊ εκκαθΩοιρη με απϊταρη ςχμ εςαάοχμ.  

iii) Δκςϋπχρη ςηπ καοςΪλαπ “Ρςξιυεάα Ληςοόξσ/ Δπιυεάοηρηπ” απϊ ςημ ηλεκςοξμικΫ πλαςτϊομα 

ςηπ ΑμενΩοςηςηπ ΑουΫπ Δημξράχμ Δρϊδχμ, ϊπχπ ασςΩ εμταμάζξμςαι ρςξ taxisnet, απϊ ςημ ξπξάα 

μα ποξκϋπςει η μη αμαρςξλΫ ςηπ επιυειοημαςικΫπ δοαρςηοιϊςηςΩπ ςξσπ. 

ΟοξκειμΪμξσ για ςα ρχμαςεάα και ςξσπ ρσμεςαιοιρμξϋπ, ςξ Δμιαάξ Οιρςξπξιηςικϊ ΔικαρςικΫπ 

Τεοεγγσϊςηςαπ εκδάδεςαι για ςα ρχμαςεάα απϊ ςξ αομϊδιξ Οοχςξδικεάξ, και για ςξσπ 

ρσμεςαιοιρμξϋπ για ςξ υοξμικϊ διΩρςημα Ϊχπ ςιπ 31.12.2019 απϊ ςξ Διοημξδικεάξ και μεςΩ ςημ 

παοαπΩμχ ημεοξμημάα απϊ ςξ Γ.Δ.Λ.Ζ. 

δ) Για ςιπ λξιπΪπ πεοιπςόρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.3,σπεϋθσμη δΫλχρη ςξσ ποξρτΪοξμςξπ 

ξικξμξμικξϋ τξοΪα ϊςι δεμ ρσμςοΪυξσμ ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ ξι ξοιζϊμεμξι ρςημ παοΩγοατξ λϊγξι 

απξκλειρμξϋ, Ϋςξι ϊςι δεμ ρσμςοΪυξσμρςξ ποϊρχπϊ ςξσ ξι ξοιζϊμεμξι ρςημ παοΩγοατξ 4 ςξσ 

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

ε) για ςημ παοάγοατξ 2.2.3.7 σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτΪοξμςξπ ξικξμξμικξϋ τξοΪα πεοά 

μη επιβξλΫπ ρε βΩοξπ ςξσ ςηπ κϋοχρηπ ςξσ ξοιζϊμςιξσ απξκλειρμξϋ, ρϋμτχμα ςιπ διαςΩνειπ ςηπ 

κεάμεμηπ μξμξθεράαπ. 

 

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

Οιρςξπξιηςικϊ/βεβαάχρη ςξσ ξικεάξσ επαγγελμαςικξϋ Ϋ εμπξοικξϋ μηςοόξσ ςξσ κοΩςξσπ 

εγκαςΩρςαρηπ  για ςημ απϊδεινη ςηπ απαάςηρηπ ςξσ Ωοθοξσ 2.2.4. (απϊδεινη καςαλληλϊςηςαπ για 

ςημ Ωρκηρη επαγγελμαςικΫπ δοαρςηοιϊςηςαπ). Ξι ξικξμξμικξά τξοεάπ πξσ εάμαι εγκαςερςημΪμξι 

ρε κοΩςξπ μΪλξπ ςηπ ΔσοχπαψκΫπ Έμχρηπ ποξρκξμάζξσμ πιρςξπξιηςικϊ/βεβαάχρη ςξσ 

αμςάρςξιυξσ επαγγελμαςικξϋ Ϋ εμπξοικξϋ μηςοόξσ ςξσ ΟαοαοςΫμαςξπ XI ςξσ ΟοξραοςΫμαςξπ Α΄ 

ςξσ μ. 4412/2016, με ςξ ξπξάξ πιρςξπξιεάςαι ατεμϊπ η εγγοατΫ ςξσπ ρε ασςϊ και ατεςΪοξσ ςξ 

ειδικϊ επΩγγελμΩ ςξσπ. Ρςημ πεοάπςχρη πξσ υόοα δεμ ςηοεά ςΪςξιξ μηςοόξ, ςξ Ϊγγοατξ Ϋ ςξ 

πιρςξπξιηςικϊ μπξοεά μα αμςικαθάρςαςαι απϊ Ϊμξοκη βεβαάχρη Ϋ, ρςα κοΩςη - μΪλη Ϋ ρςιπ υόοεπ 

ϊπξσ δεμ ποξβλΪπεςαι Ϊμξοκη βεβαάχρη, απϊ σπεϋθσμη δΫλχρη ςξσ εμδιατεοξμΪμξσ εμόπιξμ 

αομϊδιαπ δικαρςικΫπ Ϋ διξικηςικΫπ αουΫπ, ρσμβξλαιξγοΩτξσ Ϋ αομϊδιξσ επαγγελμαςικξϋ Ϋ 

εμπξοικξϋ ξογαμιρμξϋ ςηπ υόοαπ καςαγχγΫπ Ϋ ςηπ υόοαπ ϊπξσ εάμαι εγκαςερςημΪμξπ ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ ϊςι δεμ ςηοεάςαι ςΪςξιξ μηςοόξ και ϊςι αρκεά ςη δοαρςηοιϊςηςα πξσ 

απαιςεάςαι για ςημ εκςΪλερη ςξσ αμςικειμΪμξσ ςηπ σπϊ αμΩθερη ρϋμβαρηπ.  

Ξι  εγκαςερςημΪμξι ρςημ ΔλλΩδα ξικξμξμικξά τξοεάπ ποξρκξμάζξσμ βεβαάχρη εγγοατΫπ ρςξ 

Βιξςευμικϊ Ϋ Δμπξοικϊ Ϋ Βιξμηυαμικϊ ΔπιμεληςΫοιξ. 

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

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

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

 

Β.3.Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ και ρϋρςαρηπ ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ και εγγοΩτεςαι σπξυοεχςικΩ Ϋ ποξαιοεςικΩ, καςΩ 

ςημ κεάμεμη μξμξθεράα, και δηλόμει ςημ εκποξρόπηρη και ςιπ μεςαβξλΪπ ςηπ ρε αομϊδια αουΫ 

(πυ ΓΔΛΖ), ποξρκξμάζει ρυεςικϊ πιρςξπξιηςικϊ ιρυϋξσραπ εκποξρόπηρηπ, ςξ ξπξάξ ποΪπει μα 
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Ϊυει εκδξθεά Ϊχπ ςοιΩμςα (30) εογΩριμεπ ημΪοεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλΫ ςξσ,  εκςϊπ αμ ασςϊ τΪοει 

ρσγκεκοιμΪμξ υοϊμξ ιρυϋξπ.  

Διδικϊςεοα για ςξσπ ημεδαπξϋπ ξικξμξμικξϋπ τξοεάπ ποξρκξμάζξμςαι: 

 

i. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ 

 Οιρςξπξιηςικϊ ιρυϋξσραπ εκποξρόπηρηπ ςξ ξπξάξ ποΪπει μα Ϊυει εκδξθεά Ϊχπ ςοιΩμςα 

(30) εογΩριμεπ ημΪοεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλΫ ςξσ. Θα σπξβληθεί ρςιπ πεοιπςώρειπ πξσ ξ 

ξικξμξμικόπ τξοέαπ  είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ και σπξυοεξϋςαι, καςΩ ςημ κεάμεμη 

μξμξθεράα, μα δηλόμει ςημ εκποξρόπηρη και ςιπ μεςαβξλΪπ ςηπ ρε αομϊδια αουΫ (πυ 

ΓΔΛΖ) 

 Ρςιπ λξιπΪπ πεοιπςόρειπ ξικξμξμικόμ τξοΪχμ σπξβΩλλξμςαι: α καςΩ πεοάπςχρη 

μξμιμξπξιηςικΩ Ϊγγοατα ρϋρςαρηπ και μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ (ϊπχπ καςαρςαςικΩ, 

πιρςξπξιηςικΩ μεςαβξλόμ, αμςάρςξιυα ΤΔΙ, ρσγκοϊςηρη Δ.Ρ. ρε  ρόμα, ρε πεοάπςχρη 

Α.Δ., κλπ., αμΩλξγα με ςη μξμικΫ μξοτΫ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοΪα), ρσμξδεσϊμεμα απϊ 

σπεϋθσμη δΫλχρη ςξσ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ϊςι ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ καςΩ ςημ 

σπξβξλΫ ςξσπ.Ζ σπεϋθσμη δΫλχρη γάμεςαι απξδεκςΫ ετϊρξμ Ϊυει εκδξθεά μεςΩ ςημ 

κξιμξπξάηρη ποϊρκληρηπ για σπξβξλΫ δικαιξλξγηςικόμ. ΣπξβΩλλξμςαι ρςιπ λξιπΪπ 

πεοιπςόρειπ (πξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ εάμαι μξμικϊ ποϊρχπξ υχοάπ σπξυοΪχρη 

δΫλχρηπ ςχμ ρςξιυεάχμ ασςόμ ρε αομϊδια αουΫ). 

 

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

Οιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ αουΫπ (πυ γεμικϊ πιρςξπξιηςικϊ ςξσ ΓΔΛΖ) απϊ ςξ ξπξάξ θα 

ποξκϋπςξσμ ςα παοαπΩμχ πξσ θα Ϊυει εκδξθεά Ϊχπ ςοειπ (3) μΫμεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλΫ 

ςξσ. Θα σπξβληθεί ρςιπ πεοιπςώρειπ πξσ ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ  είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ. 

 Ρςιπ λξιπΪπ πεοιπςόρειπ ξικξμξμικόμ τξοΪχμ ςα καςΩ πεοάπςχρη μξμιμξπξιηςικΩ 

Ϊγγοατα μϊμιμηπ ρϋρςαρηπ και μεςαβξλόμ (ϊπχπ καςαρςαςικΩ, πιρςξπξιηςικΩ 

μεςαβξλόμ, αμςάρςξιυα ΤΔΙ, κλπ., αμΩλξγα με ςη μξμικΫ μξοτΫ ςξσ ξικξμξμικξϋ 

τξοΪα). ΑσςΩ θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ σπεϋθσμη δΫλχρη ςξσ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ϊςι 

ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ καςΩ ςημ σπξβξλΫ ςξσπ. Ζ σπεϋθσμη δΫλχρη γάμεςαι απξδεκςΫ 

ετϊρξμ Ϊυει εκδξθεά μεςΩ ςημ κξιμξπξάηρη ποϊρκληρηπ για σπξβξλΫ δικαιξλξγηςικόμ. 

ΣπξβΩλλξμςαι ρςιπ λξιπΪπ πεοιπςόρειπ (πξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ εάμαι μξμικϊ ποϊρχπξ 

υχοάπ σπξυοΪχρη δΫλχρηπ ςχμ ρςξιυεάχμ ασςόμ ρε αομϊδια αουΫ). 

 

Ρε πεοάπςχρη πξσ για ςη διεμΪογεια ςηπ παοξϋραπ διαδικαράαπ αμΩθερηπ Ϊυξσμ υξοηγηθεά 

ενξσράεπ ρε ποϊρχπξ πλΪξμ ασςόμ πξσ αματΪοξμςαι ρςα παοαπΩμχ Ϊγγοατα, ποξρκξμάζεςαι 

επιπλΪξμ απϊταρη- ποακςικϊ ςξσ αομξδάξσ καςαρςαςικξϋ ξογΩμξσ διξάκηρηπ ςξσ μξμικξϋ 

ποξρόπξσ με ςημ ξπξάα υξοηγΫθηκαμ ξι ρυεςικΪπ ενξσράεπ. Όρξμ ατξοΩ ςα τσρικΩ ποϊρχπα, 

ετϊρξμ Ϊυξσμ υξοηγηθεά ενξσράεπ ρε ςοάςα ποϊρχπα, ποξρκξμάζεςαι ενξσριξδϊςηρη ςξσ 

ξικξμξμικξϋ τξοΪα. 

Ξι αλλξδαπξά ξικξμξμικξά τξοεάπ ποξρκξμάζξσμ ςα ποξβλεπϊμεμα, καςΩ ςη μξμξθεράα ςηπ υόοαπ 

εγκαςΩρςαρηπ, απξδεικςικΩ Ϊγγοατα, και ετϊρξμ δεμ ποξβλΪπξμςαι, σπεϋθσμη δΫλχρη ςξσ 

μϊμιμξσ εκποξρόπξσ, απϊ ςημ ξπξάα απξδεικμϋξμςαι ςα αμχςΪοχ χπ ποξπ ςη μϊμιμη ρϋρςαρη, 

μεςαβξλΪπ και εκποξρόπηρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοΪα. 
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Απϊ ςα αμχςΪοχ Ϊγγοατα ποΪπει μα ποξκϋπςξσμ η μϊμιμη ρϋρςαρη  ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοΪα, 

ϊλεπ ξι ρυεςικΪπ ςοξπξπξιΫρειπ ςχμ καςαρςαςικόμ, ςξ/ςα ποϊρχπξ/α πξσ δερμεϋει/ξσμ μϊμιμα 

ςημ εςαιοάα καςΩ ςημ ημεοξμημάα διεμΪογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ (μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ, δικαάχμα 

σπξγοατΫπ κλπ.), ςσυϊμ ςοάςξι, ρςξσπ ξπξάξσπ Ϊυει υξοηγηθεά ενξσράα εκποξρόπηρηπ, καθόπ 

και η θηςεάα ςξσ/ςχμ Ϋ/και ςχμ μελόμ ςξσ ξογΩμξσ διξάκηρηπ/ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ. 

Β.4. Ξι ξικξμξμικξά τξοεάπ πξσ εάμαι εγγεγοαμμΪμξι ρε επάρημξσπ καςαλϊγξσπ πξσ ποξβλΪπξμςαι 

απϊ ςιπ εκΩρςξςε ιρυϋξσρεπ εθμικΪπ διαςΩνειπ Ϋ διαθΪςξσμ πιρςξπξάηρη απϊ ξογαμιρμξϋπ 

πιρςξπξάηρηπ πξσ ρσμμξοτόμξμςαι με ςα εσοχπαψκΩ ποϊςσπα πιρςξπξάηρηπ, καςΩ ςημ Ϊμμξια 

ςξσ ΟαοαοςΫμαςξπ VII ςξσ ΟοξραοςΫμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016, μπξοξϋμ μα ποξρκξμάζξσμ ρςιπ 

αμαθΪςξσρεπ αουΪπ πιρςξπξιηςικϊ εγγοατΫπ εκδιδϊμεμξ απϊ ςημ αομϊδια αουΫ Ϋ ςξ 

πιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδάδεςαι απϊ ςξμ αομϊδιξ ξογαμιρμϊ πιρςξπξάηρηπ.  

Ρςα πιρςξπξιηςικΩ ασςΩ αματΪοξμςαι ςα δικαιξλξγηςικΩ βΩρει ςχμ ξπξάχμ Ϊγιμε η εγγοατΫ ςχμ 

εμ λϊγχ ξικξμξμικόμ τξοΪχμ ρςξμ επάρημξ καςΩλξγξ Ϋ η πιρςξπξάηρη και η καςΩςανη ρςξμ εμ 

λϊγχ καςΩλξγξ.  

Ζ πιρςξπξιξϋμεμη εγγοατΫ ρςξσπ επάρημξσπ καςαλϊγξσπ απϊ ςξσπ αομϊδιξσπ ξογαμιρμξϋπ Ϋ ςξ 

πιρςξπξιηςικϊ, πξσ εκδάδεςαι απϊ ςξμ ξογαμιρμϊ πιρςξπξάηρηπ, ρσμιρςΩ ςεκμΫοιξ 

καςαλληλϊςηςαπ ϊρξμ ατξοΩ ςιπ απαιςΫρειπ πξιξςικΫπ επιλξγΫπ, ςιπ ξπξάεπ καλϋπςει ξ επάρημξπ 

καςΩλξγξπ Ϋ ςξ πιρςξπξιηςικϊ.  

Ξι ξικξμξμικξά τξοεάπ πξσ εάμαι εγγεγοαμμΪμξι ρε επάρημξσπ καςαλϊγξσπ απαλλΩρρξμςαι απϊ 

ςημ σπξυοΪχρη σπξβξλΫπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ αματΪοξμςαι ρςξ πιρςξπξιηςικϊ εγγοατΫπ 

ςξσπ. Διδικόπ ϊρξμ ατξοΩ ςημ καςαβξλΫ ςχμ ειρτξοόμ κξιμχμικΫπ αρτΩλιρηπ και ςχμ τϊοχμ 

και ςελόμ, ποξρκξμάζξμςαι επιποξρθΪςχπ ςηπ βεβαάχρηπ εγγοατΫπ ρςξμ επάρημξ καςΩλξγξ και 

πιρςξπξιηςικΩ, καςΩ ςα ξοιζϊμεμα αμχςΪοχ ρςημ πεοάπςχρη Β.1, σπξπεο. i, ii και iii ςηπ πεο. β. 

Β.5. Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοΪχμ πξσ σπξβΩλλξσμ κξιμΫ ποξρτξοΩ, σπξβΩλλξσμ ςα 

παοαπΩμχ, καςΩ πεοάπςχρη δικαιξλξγηςικΩ, για κΩθε ξικξμξμικϊ τξοΪα πξσ ρσμμεςΪυει ρςημ 

Ϊμχρη, ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα ποξβλεπϊμεμα ρςξ Ωοθοξ 19 παο. 2 ςξσ μ. 4412/2016. 

Β.6.Β.6. Δπιρημαίμεςαι ϊςι γίμξμςαι απξδεκςέπ: 

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

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

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

κξιμξπξίηρη ςηπ ποϊρκληρηπ για ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ.  

 Όπξσ απαιςεάςαι Σπεϋθσμη ΔΫλχρη, μξεάςαι για ςξσπ μεμ ημεδαπξϋπ Σπεϋθσμη ΔΫλχρη ρϋμτχμα 

με ςξμ Μ. 1599/86 ςξσ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ Ϋ Σπεϋθσμη ΔΫλχρη ςξσ 

τσρικξϋ ποξρόπξσ και για ςξσπ δε αλλξδαπξϋπ, κεάμεμξ αμΩλξγηπ απξδεικςικΫπ ανάαπ ςξ ξπξάξ 

θα ρσμξδεϋεςαι απϊ επάρημη μεςΩτοαρη ςξσ ρςα ΔλλημικΩ καςΩ ςα ξοιζϊμεμα ρςξ Ωοθοξ 454 ςξσ 

Ι.Οξλ.Δικ και ςξσ Ιόδικα πεοά Δικηγϊοχμ.  

 

2.3 Ιοιςήοια Αμάθερηπ 

2.3.1 Ιοιςήοιξ αμάθερηπ 
 
ΙοιςΫοιξ αμΩθερηπ για κΩθε ςμΫμα ςηπ Ρϋμβαρηπ εάμαι η πλΪξμ ρσμτΪοξσρα απϊ ξικξμξμικΫ 
Ωπξφη ποξρτξοΩ βΩρει ςιμΫπ, δηλαδΫ ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ (%) παοευϊμεμηπ Ϊκπςχρηπ ςξ 
ξπξάξ δϋμαςαι μα εάμαι και αομηςικϊ δάυχπ μα σπεοβαάμει ςξ πΪμςε ςξιπ εκαςϊ 5% (Ωοθοξ 63 ςξσ 
Μ. 4257/2014) 
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2.4 Ιαςάοςιρη - Οεοιευϊμεμξ Οοξρτξοόμ 

2.4.1 Γεμικξί ϊοξι σπξβξλήπ ποξρτξοόμ 

Ξι ποξρτξοΪπ σπξβΩλλξμςαι, αμΩ εάδξπ/εάδη- cpv (π.υ. μϊμξ για αμϊλσβδη βεμζάμη), για μάα, 

πεοιρρϊςεοεπ Ϋ και για ϊλεπ ςιπ Οϊλειπ–ΟξλεξδξμικΩ ρσγκοξςΫμαςα / ΟεοιτεοειακΫ εμϊςηςα/επ, 

ΑΚΔ:  2410301001,2410302001. 

Δεμ επιςοΪπξμςαι εμαλλακςικΪπ ποξρτξοΪπ  

Ζ Ϊμχρη ξικξμξμικόμ τξοΪχμ σπξβΩλλει κξιμΫ ποξρτξοΩ, η ξπξάα σπξγοΩτεςαι σπξυοεχςικΩ 

ηλεκςοξμικΩ εάςε απϊ ϊλξσπ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοεάπ πξσ απξςελξϋμ ςημ Ϊμχρη, εάςε απϊ 

εκποϊρχπϊ ςξσπ μξμάμχπ ενξσριξδξςημΪμξ. Ρςημ ποξρτξοΩ, απαοαιςΫςχπ ποΪπει μα 

ποξρδιξοάζεςαι η Ϊκςαρη και ςξ εάδξπ ςηπ ρσμμεςξυΫπ (ρσμπεοιλαμβαμξμΪμηπ ςηπ καςαμξμΫπ 

αμξιβΫπ μεςανϋ ςξσπ) ςξσ κΩθε μΪλξσπ ςηπ Ϊμχρηπ, καθόπ και ξ εκποϊρχπξπ/ρσμςξμιρςΫπ 

ασςΫπ.  

Ξι ξικξμξμικξά τξοεάπ μπξοξϋμ μα απξρϋοξσμ ςημ ποξρτξοΩ ςξσπ, ποιμ ςημ καςαληκςικΫ 

ημεοξμημάα σπξβξλΫπ ποξρτξοΩπ, υχοάπ μα απαιςεάςαι Ϊγκοιρη εκ μΪοξσπ ςξσ απξταιμξμΪμξσ 

ξογΩμξσ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ, σπξβΩλλξμςαπ Ϊγγοατη ειδξπξάηρη ποξπ ςημ αμαθΪςξσρα αουΫ 

μΪρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμάα» ςξσ ΔΡΖΔΖΡ. 

2.4.2  Υοϊμξπ και οϊπξπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ 

2.4.2.1. Ξι ποξρτξοΪπ σπξβΩλλξμςαι απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ηλεκςοξμικΩ, μΪρχ ςξσ 

ΔΡΖΔΖΡ, μΪυοι ςημ καςαληκςικΫ ημεοξμημάα και όοα πξσ ξοάζει η παοξϋρα διακΫοσνη, ρςημ 

ΔλλημικΫ Γλόρρα, ρε ηλεκςοξμικϊ τΩκελξ, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ Μ.4412/2016, ιδίωσ 

ρςα Ωοθοα 36 και 37 και ρςημ κας’ ενξσριξδϊςηρη ςηπ παο. 5 ςξσ Ωοθοξσ 36 ςξσ μ.4412/2016 

εκδξθεάρα σπ΄αοιθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) ΙξιμΫ Απϊταρη ςχμ Σπξσογόμ 

ΑμΩπςσνηπ και Δπεμδϋρεχμ και ΦητιακΫπ ΔιακσβΪομηρηπ με θΪμα «Πσθμάρειπ ςευμικόμ 

ζηςημΩςχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ αμΩθερη ςχμ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ με 

υοΫρη ςχμ επιμΪοξσπ εογαλεάχμ και διαδικαριόμ ςξσ Δθμικξϋ ΡσρςΫμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ 

Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ)» (ετενΫπ Ι.Σ.Α. ΔΡΖΔΖΡ ΟοξμΫθειεπ και Σπηοεράεπ). 

Για ςη ρσμμεςξυΫ ρςξ διαγχμιρμϊ ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξά τξοεάπ απαιςεάςαι μα διαθΪςξσμ 

ποξηγμΪμη ηλεκςοξμικΫ σπξγοατΫ πξσ σπξρςηοάζεςαι ςξσλΩυιρςξμ απϊ αμαγμχοιρμΪμξ 

(εγκεκοιμΪμξ) πιρςξπξιηςικϊ, ςξ ξπξάξ υξοηγΫθηκε απϊ πΩοξυξ σπηοεριόμ πιρςξπξάηρηπ, ξ 

ξπξάξπ πεοιλαμβΩμεςαι ρςξμ καςΩλξγξ εμπάρςεσρηπ πξσ ποξβλΪπεςαι 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 Ωοθοξσ 37 ςξσ μ. 4412/2016 και ςιπ διαςΩνειπ 

ςξσ Ωοθοξσ 6 ςηπ Ι.Σ.Α. ΔΡΖΔΖΡ ΟοξμΫθειεπ και Σπηοεράεπ.  

 

2.4.2.2. Ξ υοϊμξπ σπξβξλΫπ ςηπ ποξρτξοΩπ μΪρχ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ βεβαιόμεςαι ασςϊμαςα απϊ ςξ 

ΔΡΖΔΖΡ με σπηοεράεπ υοξμξρΫμαμρηπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ Ωοθοξ 37 ςξσ μ. 4412/2016 

και ςιπ διαςΩνειπ ςξσ Ωοθοξσ 10 ςηπ χπ Ωμχ κξιμΫπ σπξσογικΫπ απϊταρηπ. 

ΛεςΩ ςημ παοΪλεσρη ςηπ καςαληκςικΫπ ημεοξμημάαπ και όοαπ, δεμ σπΩουει η δσμαςϊςηςα 

σπξβξλΫπ ποξρτξοΩπ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ. Ρε πεοιπςόρειπ ςευμικΫπ αδσμαμάαπ λειςξσογάαπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, 

η αμαθΪςξσρα αουΫ οσθμάζει ςα ςηπ ρσμΪυειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ με αιςιξλξγημΪμη απϊταρΫ ςηπ. 
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2.4.2.3. Ξι ξικξμξμικξά τξοεάπ σπξβΩλλξσμ με ςημ ποξρτξοΩ ςξσπ ςα ακϊλξσθα ρϋμτχμα με ςιπ 

διαςΩνειπ ςξσ Ωοθοξσ 13 ςηπ Ι.Σ.Α. ΔΡΖΔΖΡ ΟοξμΫθειεπ και Σπηοεράεπ:  

(α) Ϊμαμ ηλεκςοξμικϊ (σπξ)τΩκελξ με ςημ Ϊμδεινη «ΔικαιξλξγηςικΩ ΡσμμεςξυΫπ–ευμικΫ 

ΟοξρτξοΩ», ρςξμ ξπξάξ πεοιλαμβΩμεςαι ςξ ρϋμξλξ ςχμ καςΩ πεοάπςχρη απαιςξϋμεμχμ 

δικαιξλξγηςικόμ και η ςευμικΫ ποξρτξοΩ,  ρϋμτχμα με ςιπ διαςΩνειπ ςηπ κεάμεμηπ μξμξθεράαπ 

και ςημ παοξϋρα. 

(β) Ϊμαμ ηλεκςοξμικϊ (σπξ)τΩκελξ με ςημ Ϊμδεινη «ΞικξμξμικΫ ΟοξρτξοΩ», ρςξμ ξπξάξ 

πεοιλαμβΩμεςαι η ξικξμξμικΫ ποξρτξοΩ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοΪα και ςξ ρϋμξλξ ςχμ καςΩ 

πεοάπςχρη απαιςξϋμεμχμ δικαιξλξγηςικόμ.  

Απϊ ςξμ Ξικξμξμικϊ ΤξοΪα ρημαάμξμςαι, με υοΫρη ςηπ  ρυεςικΫπ λειςξσογικϊςηςαπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, 

ςα ρςξιυεάα εκεάμα ςηπ ποξρτξοΩπ ςξσ πξσ Ϊυξσμ εμπιρςεσςικϊ υαοακςΫοα ρϋμτχμα με ςα 

ξοιζϊμεμα ρςξ Ωοθοξ 21 ςξσ μ. 4412/2016. Δτϊρξμ Ϊμαπ ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ υαοακςηοάζει 

πληοξτξοάεπ χπ εμπιρςεσςικΪπ, λϊγχ ϋπαονηπ ςευμικξϋ Ϋ εμπξοικξϋ απξοοΫςξσ, ρςη ρυεςικΫ 

δΫλχρΫ ςξσ, αματΪοει οηςΩ ϊλεπ ςιπ ρυεςικΪπ διαςΩνειπ μϊμξσ Ϋ διξικηςικΪπ ποΩνειπ πξσ 

επιβΩλλξσμ ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα ςηπ ρσγκεκοιμΪμηπ πληοξτξοάαπ. 

Δεμ υαοακςηοάζξμςαι χπ εμπιρςεσςικΪπ, πληοξτξοάεπ ρυεςικΩ με ςιπ ςιμΪπ μξμΩδαπ, ςιπ 

ποξρτεοϊμεμεπ πξρϊςηςεπ, ςημ ξικξμξμικΫ ποξρτξοΩ και ςα ρςξιυεάα ςηπ ςευμικΫπ ποξρτξοΩπ 

πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ ανιξλϊγηρΫ ςηπ. 

2.4.2.4. Δτϊρξμ ξι Ξικξμξμικξά Τξοεάπ καςαυχοάρξσμ ςα ρςξιυεάα, μεςαδεδξμΪμα και ρσμημμΪμα 

ηλεκςοξμικΩ αουεάα, πξσ ατξοξϋμ δικαιξλξγηςικΩ ρσμμεςξυΫπ-ςευμικΫπ ποξρτξοΩπ και 

ξικξμξμικΫπ ποξρτξοΩπ ςξσπ ρςιπ αμςάρςξιυεπ ειδικΪπ ηλεκςοξμικΪπ τϊομεπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, ρςημ 

ρσμΪυεια, μΪρχ ρυεςικΫπ λειςξσογικϊςηςαπ,ενΩγξσμ αματξοΪπ (εκςσπόρειπ) ρε μξοτΫ 

ηλεκςοξμικόμ αουεάχμ με μξοτϊςσπξ PDF, ςα ξπξάα  απξςελξϋμ ρσμξπςικΫ απξςϋπχρη ςχμ 

καςαυχοιρμΪμχμ ρςξιυεάχμ. α ηλεκςοξμικΩ αουεάα ςχμ εμ λϊγχ αματξοόμ (εκςσπόρεχμ) 

σπξγοΩτξμςαι φητιακΩ, ρϋμτχμα με ςιπ ποξβλεπϊμεμεπ διαςΩνειπ (πεο. β ςηπ παο. 2 ςξσ 

Ωοθοξσ 37) και επιρσμΩπςξμςαι απϊ ςξμ Ξικξμξμικϊ ΤξοΪα ρςξσπ αμςάρςξιυξσπ σπξτακΪλξσπ. 

Δπιρημαάμεςαι ϊςι η εναγχγΫ και η επιρϋμαφη ςχμ ποξαματεοθΪμςχμ αματξοόμ (εκςσπόρεχμ) 

δϋμαςαι μα ποαγμαςξπξιεάςαι για κΩθε σπξτακΪλξ νευχοιρςΩ, απϊ ςη ρςιγμΫ πξσ Ϊυει 

ξλξκληοχθεά η καςαυόοιρη ςχμ ρςξιυεάχμ ρε ασςϊμ.   

Δτϊρξμ ξι ςευμικΪπ ποξδιαγοατΪπ και ξι ξικξμξμικξά ϊοξι δεμ Ϊυξσμ απξςσπχθεά ρςξ ρϋμξλϊ 

ςξσπ ρςιπ ειδικΪπ ηλεκςοξμικΪπ τϊομεπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, ξι ξικξμξμικξά τξοεάπ επιρσμΩπςξσμ 

ηλεκςοξμικΩ σπξγεγοαμμΪμα ποϊρθεςα ρυεςικΩ ηλεκςοξμικΩ αουεάα (ιδάχπ ςευμικΫ και 

ξικξμξμικΫ ποξρτξοΩ)  ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ παο. 2.4.3.2. και 2.4.4  ςηπ παοξϋραπ. 

 

2.4.2.5. Διδικϊςεοα, ϊρξμ ατξοΩ ςα ρσμημμΪμα ηλεκςοξμικΩ αουεάα ςηπ ποξρτξοΩπ, ξι 

Ξικξμξμικξά Τξοεάπ ςα καςαυχοάζξσμ ρςξσπ αμχςΪοχ (σπξ)τακΪλξσπ μΪρχ ςξσ ΣπξρσρςΫμαςξπ, 

χπ ενΫπ : 

α Ϊγγοατα πξσ καςαυχοάζξμςαι ρςημ ηλεκςοξμικΫ ποξρτξοΩ, και δεμ απαιςεάςαι μα 

ποξρκξμιρθξϋμ και ρε Ϊμςσπη μξοτΫ, γάμξμςαι απξδεκςΩ καςΩ πεοάπςχρη, ρϋμτχμα με ςα 

ποξβλεπϊμεμα ρςιπ διαςΩνειπ:  

α) εάςε ςχμ Ωοθοχμ 13, 14 και 28 ςξσ μ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεοά ηλεκςοξμικόμ δημξράχμ 

εγγοΩτχμ πξσ τΪοξσμ ηλεκςοξμικΫ σπξγοατΫ Ϋ ρτοαγάδα και, ετϊρξμ ποϊκειςαι για αλλξδαπΩ 

δημϊρια ηλεκςοξμικΩ Ϊγγοατα, εΩμ τΪοξσμ επιρημεάχρη e-Apostille 

β) εάςε ςχμ Ωοθοχμ 15 και 27 ςξσ μ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεοά ηλεκςοξμικόμ ιδιχςικόμ εγγοΩτχμ 

πξσ τΪοξσμ ηλεκςοξμικΫ σπξγοατΫ Ϋ ρτοαγάδα  
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γ) εάςε ςξσ Ωοθοξσ 11 ςξσ μ. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) εάςε ςηπ παο. 2 ςξσ Ωοθοξσ 37 ςξσ μ. 4412/2016, πεοά υοΫρηπ ηλεκςοξμικόμ σπξγοατόμ ρε 

ηλεκςοξμικΪπ διαδικαράεπ δημξράχμ ρσμβΩρεχμ,   

ε) εάςε ςηπ παο. 8 ςξσ Ωοθοξσ 92 ςξσ μ. 4412/2016, πεοά ρσμσπξβξλΫπ σπεϋθσμηπ δΫλχρηπ ρςημ 

πεοάπςχρη απλΫπ τχςξςσπάαπ ιδιχςικόμ εγγοΩτχμ.  

ΔπιπλΪξμ, δεμ ποξρκξμάζξμςαι ρε Ϊμςσπη μξοτΫ ςα ΤΔΙ και εμημεοχςικΩ και ςευμικΩ τσλλΩδια 

και Ωλλα Ϊμςσπα, εςαιοικΩ Ϋ μη, με ειδικϊ ςευμικϊ πεοιευϊμεμξ, δηλαδΫ Ϊμςσπα με αμιγόπ 

ςευμικΩ υαοακςηοιρςικΩ, ϊπχπ αοιθμξϋπ, απξδϊρειπ ρε διεθμεάπ μξμΩδεπ, μαθημαςικξϋπ ςϋπξσπ 

και ρυΪδια. 

Διδικϊςεοα, ςα ρςξιυεάα και δικαιξλξγηςικΩ για ςη ρσμμεςξυΫ ςξσ Ξικξμξμικξϋ ΤξοΪα ρςη 

διαδικαράα καςαυχοάζξμςαι απϊ ασςϊμ ρε μξοτΫ ηλεκςοξμικόμ αουεάχμ με μξοτϊςσπξ PDF και 

ετϊρξμ Ϊυξσμ ρσμςαυθεά/παοαυθεά απϊ ςξμ άδιξ, τΪοξσμ εγκεκοιμΪμη ποξηγμΪμη ηλεκςοξμικΫ 

σπξγοατΫ Ϋ ποξηγμΪμη ηλεκςοξμικΫ σπξγοατΫ με υοΫρη εγκεκοιμΪμχμ πιρςξπξιηςικόμ. 

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

ξικξμξμικξϋ τξοέα ρςημ αμαθΪςξσρα αουΫ, ρε έμςσπη μξοτή και ρε κλειρςϊ-ξϋπ τάκελξ-ξσπ, 

ρςξμ ξπξάξ αμαγοΩτεςαι ξ απξρςξλΪαπ και χπ παοαλΫπςηπ η ΔπιςοξπΫ Διαγχμιρμξϋ ςξσ 

παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ, ςα ρςξιυεάα ςηπ ηλεκςοξμικΫπ ποξρτξοΩπ ςξσ, ςα ξπξάα απαιςεάςαι μα 

ποξρκξμιρθξϋμ ρε ποχςϊςσπη μξοτΫ.Ϊςξια ρςξιυεάα και δικαιξλξγηςικΩ εμδεικςικΩ εάμαι : 

α) η ποχςϊςσπη εγγσηςικΫ επιρςξλΫ ρσμμεςξυΫπ, πλημ ςχμ πεοιπςόρεχμ πξσ ασςΫ εκδάδεςαι 

ηλεκςοξμικΩ, Ωλλχπ η ποξρτξοΩ απξοοάπςεςαι χπ απαοΩδεκςη, 

β) ασςΩ πξσ δεμ σπΩγξμςαι ρςιπ διαςΩνειπ ςξσ Ωοθοξσ 11 παο. 2 ςξσ μ. 2690/1999,  

γ) ιδιχςικΩ Ϊγγοατα ςα ξπξάα δεμ  Ϊυξσμ επικσοχθεά απϊ δικηγϊοξ Ϋ δεμ τΪοξσμ θεόοηρη απϊ 

σπηοεράεπ και τξοεάπ ςηπ πεοάπςχρηπ α ςηπ παο. 2 ςξσ Ωοθοξσ 11 ςξσ μ. 2690/1999 Ϋ δεμ 

ρσμξδεϋξμςαι απϊ σπεϋθσμη δΫλχρη για ςημ ακοάβειΩ ςξσπ, καθόπ και 

δ) ςα αλλξδαπΩ δημϊρια Ϊμςσπα Ϊγγοατα πξσ τΪοξσμ ςημ επιρημεάχρη ςηπ ΥΩγηπ (Apostille), Ϋ 

ποξνεμικΫ θεόοηρη και δεμ Ϊυξσμ επικσοχθεά  απϊ δικηγϊοξ.  

Ρε πεοάπςχρη μη σπξβξλΫπ εμϊπ Ϋ πεοιρρϊςεοχμ απϊ ςα χπ Ωμχ ρςξιυεάα και δικαιξλξγηςικΩ πξσ 

σπξβΩλλξμςαι ρε Ϊμςσπη μξοτΫ, πλημ ςηπ ποχςϊςσπηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυΫπ, η αμαθΪςξσρα 

αουΫ δϋμαςαι μα ζηςΫρει ςη ρσμπλΫοχρη και σπξβξλΫ ςξσπ, ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 102 ςξσ μ. 

4412/2016. 

Ρςα αλλξδαπΩ δημϊρια Ϊγγοατα και δικαιξλξγηςικΩ εταομϊζεςαι η ΡσμθΫκη ςηπ ΥΩγηπ ςηπ 

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

Ϊυξσμ ποξρυχοΫρει ρςημ χπ Ωμχ ΡσμθΫκη, Ωλλχπ τΪοξσμ ποξνεμικΫ θεόοηρη. ΑπαλλΩρρξμςαι 

απϊ ςημ απαάςηρη επικϋοχρηπ (με Apostille Ϋ ΟοξνεμικΫ Ηεόοηρη) αλλξδαπΩ δημϊρια Ϊγγοατα 

ϊςαμ καλϋπςξμςαι απϊ διμεοεάπ Ϋ πξλσμεοεάπ ρσμτχμάεπ πξσ Ϊυει ρσμΩφει η ΔλλΩδα (εμδεικςικΩ 

«Ρϋμβαρη μξμικΫπ ρσμεογαράαπ μεςανϋ ΔλλΩδαπ και Ιϋποξσ – 05.03.1984» (κσοχςικϊπ 

μ.1548/1985, «Ρϋμβαρη πεοά απαλλαγΫπ απϊ ςημ επικϋοχρη ξοιρμΪμχμ ποΩνεχμ και εγγοΩτχμ 

– 15.09.1977» (κσοχςικϊπ μ.4231/2014)). Δπάρηπ απαλλΩρρξμςαι απϊ ςημ απαάςηρη επικϋοχρηπ Ϋ 

παοϊμξιαπ διαςϋπχρηπ δημϊρια Ϊγγοατα πξσ εκδάδξμςαι απϊ ςιπ αουΪπ κοΩςξσπ μΪλξσπ πξσ 

σπΩγξμςαι ρςξμ Ιαμ ΔΔ 2016/1191 για ςημ απλξϋρςεσρη ςχμ απαιςΫρεχμ για ςημ σπξβξλΫ 

ξοιρμΪμχμ δημξράχμ εγγοΩτχμ ρςημ ΔΔ, ϊπχπ, εμδεικςικΩ,  ςξ λεσκϊ πξιμικϊ μηςοόξ, σπϊ ςξμ 

ϊοξ ϊςι ςα ρυεςικΩ με ςξ γεγξμϊπ ασςϊ δημϊρια Ϊγγοατα εκδάδξμςαι για πξλάςη ςηπ Έμχρηπ απϊ 

ςιπ αουΪπ ςξσ κοΩςξσπ μΪλξσπ ςηπ ιθαγΪμειΩπ ςξσ. 
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Δπάρηπ, γάμξμςαι σπξυοεχςικΩ απξδεκςΩ εσκοιμΫ τχςξαμςάγοατα εγγοΩτχμ πξσ Ϊυξσμ εκδξθεά 

απϊ αλλξδαπΪπ αουΪπ και Ϊυξσμ επικσοχθεά απϊ δικηγϊοξ, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ 

παο. 2 πεο. β ςξσ Ωοθοξσ 11 ςξσ μ. 2690/1999 “Ιόδικαπ ΔιξικηςικΫπ Διαδικαράαπ”, ϊπχπ 

αμςικαςαρςΩθηκε χπ Ωμχ με ςξ Ωοθοξ 1 παο.2 ςξσ μ.4250/2014. 

Ξι ποχςϊςσπεπ εγγσΫρειπ ρσμμεςξυΫπ, πλημ ςχμ εγγσΫρεχμ πξσ εκδάδξμςαι ηλεκςοξμικΩ, 

ποξρκξμάζξμςαι, με εσθϋμη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοΪα, ρε κλειρςϊ τΩκελξ, ρςξμ ξπξάξ αμαγοΩτεςαι 

ξ απξρςξλΪαπ, ςα ρςξιυεάα ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ και χπ παοαλΫπςηπ η ΔπιςοξπΫ 

Διαγχμιρμξϋ, ςξ αογϊςεοξ ποιμ ςημ ημεοξμημάα και όοα απξρτοΩγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ πξσ 

ξοάζεςαι ρςημ παο. 3.1 ςηπ παοξϋραπ, Ωλλχπ η ποξρτξοΩ απξοοάπςεςαι χπ απαοΩδεκςη, μεςΩ 

απϊ γμόμη ςηπ ΔπιςοξπΫπ Διαγχμιρμξϋ.   

Ζ ποξρκϊμιρη ςχμ εγγσΫρεχμ ρσμμεςξυΫπ ποαγμαςξπξιεάςαι εάςε με καςΩθερη ςξσ χπ Ωμχ 

τακΪλξσ ρςημ σπηοεράα ποχςξκϊλλξσ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ, εάςε με ςημ απξρςξλΫ ςξσ 

ςαυσδοξμικόπ, επά απξδεάνει. ξ βΩοξπ απϊδεινηπ ςηπ Ϊγκαιοηπ ποξρκϊμιρηπ τΪοει ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ. ξ εμποϊθερμξ απξδεικμϋεςαι με ςημ επάκληρη ςξσ αοιθμξϋ ποχςξκϊλλξσ Ϋ 

ςημ ποξρκϊμιρη ςξσ ρυεςικξϋ απξδεικςικξϋ απξρςξλΫπ καςΩ πεοάπςχρη. 

 Ρςημ πεοάπςχρη πξσ επιλεγεά η απξρςξλΫ ςξσ τακΪλξσ ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυΫπ ςαυσδοξμικόπ,  

ξ ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ αμαοςΩ, ετϊρξμ δεμ διαθΪςει αοιθμϊ Ϊγκαιοηπ ειραγχγΫπ ςξσ τακΪλξσ ςξσ 

ρςξ ποχςϊκξλλξ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ, ςξ αογϊςεοξ Ϊχπ ςημ ημεοξμημάα και όοα 

απξρτοΩγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, μΪρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμάα», ςα ρυεςικϊ 

απξδεικςικϊ ρςξιυεάξ ποξρκϊμιρηπ (απξδεικςικϊ καςΩθερηπ ρε σπηοεράεπ ςαυσδοξμεάξσ- 

ςαυσμεςατξοόμ), ποξκειμΪμξσ μα εμημεοόρει ςημ αμαθΪςξσρα αουΫ πεοά ςηπ ςΫοηρηπ ςηπ 

σπξυοΪχρΫπ ςξσ ρυεςικΩ με ςημ (εμποϊθερμη) ποξρκϊμιρη ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυΫπ ςξσ ρςξμ 

παοϊμςα διαγχμιρμϊ. 

2.4.3 Οεοιευϊμεμα Τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ- ευμική Οοξρτξοά» 

2.4.3.1Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ 

α ρςξιυεάα και δικαιξλξγηςικΩ για ςημ ρσμμεςξυΫ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ ρςη διαγχμιρςικΫ 

διαδικαράα πεοιλαμβΩμξσμ με πξιμΫ απξκλειρμξϋ ςα ακϊλξσθα σπϊ α και β ρςξιυεάα: α) ςξ 

Δσοχπαψκϊ Δμιαάξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ), ϊπχπ ποξβλΪπεςαι ρςιπ παο. 1 και 3 ςξσ Ωοθοξσ 

79 ςξσ μ. 4412/2016 και ςη ρσμξδεσςικΫ σπεϋθσμη δΫλχρη με ςημ ξπξάα ξ ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ 

δϋμαςαι μα διεσκοιμάζει ςιπ πληοξτξοάεπ πξσ παοΪυει με ςξ ΔΔΔΡ ρϋμτχμα με ςημ παο. 9 ςξσ 

άδιξσ Ωοθοξσ, β) ςημ εγγϋηρη ρσμμεςξυΫπ, ϊπχπ ποξβλΪπεςαι ρςξ Ωοθοξ 72 ςξσ Μ.4412/2016 και 

ςιπ παοαγοΩτξσπ 2.1.5 και 2.2.2 αμςάρςξιυα ςηπ παοξϋραπ διακΫοσνηπ. Ζ εγγσηςικΫ επιρςξλΫ 

ρσμμεςξυΫπ ποξρκξμάζεςαι ρε Ϊμςσπη μξοτΫ (ποχςϊςσπξ) εμςϊπ ςοιόμ (3) εογαράμχμ ημεοόμ 

απϊ ςημ ηλεκςοξμικΫ σπξβξλΫ. Δπιρημαάμεςαι ϊςι η εμ λϊγχ σπξυοΪχρη δεμ ιρυϋει για ςιπ 

εγγσΫρειπ ηλεκςοξμικΫπ Ϊκδξρηπ (π.υ. εγγσΫρειπ ςξσ .Λ.Δ.Δ.Δ.) ξι ξπξάεπ τΪοξσμ ποξηγμΪμη 

φητιακΫ σπξγοατΫ. 

Ξι ποξρτΪοξμςεπ ρσμπληοόμξσμ ςξ ρυεςικϊ σπϊδειγμα ΔΔΔΡ,  ςξ ξπξάξ απξςελεά αμαπϊρπαρςξ 
μΪοξπ ςηπ παοξϋραπ διακΫοσνηπ χπ ΟαοΩοςημα  ασςΫπ.  

Ζ ρσμπλΫοχρΫ ςξσ δϋμαςαι μα ποαγμαςξπξιηθεά με υοΫρη ςξσ σπξρσρςΫμαςξπ Promitheus 
ESPDint, ποξρβΩριμξσ μΪρχ ςηπ ΔιαδικςσακΫπ Οϋληπ (www.promitheus.gov.gr) ςξσ ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ, 
Ϋ Ωλληπ ρυεςικΫπ ρσμβαςΫπ πλαςτϊομαπ σπηοεριόμ διαυεάοιρηπ ηλεκςοξμικόμ ΔΔΔΡ. Ξι 
Ξικξμξμικξά Τξοεάπ δϋμαμςαι για ασςϊ ςξ ρκξπϊ μα ανιξπξιΫρξσμ ςξ αμςάρςξιυξ ηλεκςοξμικϊ 
αουεάξ με μξοτϊςσπξ XML πξσ απξςελεά επικξσοικϊ ρςξιυεάξ ςχμ εγγοΩτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι επειδή ρςημ ρυεςική σπηοερία ςηπ διαδικςσακήπ πλαςτϊομαπ 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 ρσμπληοχμΪμξ απϊ ςξμ Ξικξμξμικϊ ΤξοΪα ΔΔΔΡ, καθόπ και η ςσυϊμ ρσμξδεσςικΫ ασςξϋ 
σπεϋθσμη δΫλχρη, σπξβΩλλξμςαι ρϋμτχμα με ςημ πεοάπςχρη δ ςηπ παοαγοΩτξσ 2.4.2.5 ςηπ 
παοξϋραπ, ρε φητιακΩ σπξγεγοαμμΪμξ ηλεκςοξμικϊ αουεάξ με μξοτϊςσπξ PDF. 

Για ςημ ρσμπλΫοχρη ςξσ Δμιαάξσ Δσοχπαψκξϋ Δμςϋπξσ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) και ςημ εναγχγΫ ςχμ 

αουεάχμ xml και pdf ξ σπξφΫτιξπ μπξοεά: 

 Μα ειρΪλθει ρςημ πλαςτϊομα ΔΡΖΔΖΡ ρςη ρελάδα ςξσ διαγχμιρμξϋ και μα «καςεβΩρει» ςημ 

αμαοςημΪμη εκεά (ρε μξοτΫ xml) τϊομα. 

 Μα μεςαβεά ρςξμ ιρςϊςξπξ https://espdint.eprocurement.gov.gr/ και μα επιλΪνει ςη γλόρρα 

(πυ ελλημικΩ) ρςη ρσμΪυεια μα επιλΪνει ςημ επαμαυοηριμξπξάηρη ΔΔΔΡ, μα ςηλετξοςόρει ςξ 

παοαπΩμχ xml αουεάξ 

 Μα ρσμπληοόρει ςα ρυεςικΩ πεδάα πξσ εμταμάζξμςαι ρςη τϊομα. 

 Μα επιλΪνει «εναγχγΫ xml» και «εναγχγΫ pdf» ποξκειμΪμξσ μα απξθηκεϋρει ςξ αουεάξ ρε 

μξοτΫ XML και pdf αμςάρςξιυα ςξπικΩ ρςξμ σπξλξγιρςΫ ςξσ. 

Ϊλξπ σπξγοΩτει φητιακΩ ςξ απξθηκεσμΪμξ αουεάξ pdf 

Ρε κΩθε πεοάπςχρη και αμεναοςΫςχπ ςηπ ϋπαονηπ επικξσοικξϋ αουεάξσ ςϋπξσ XML, ξι 

ξικξμξμικξά τξοεάπ μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιξϋμ ςημ εταομξγΫ Promitheus-ESPDint και μα 

δημιξσογξϋμ ςξ EΔΔΡ απϊ ςημ αουΫ (ρςημ πεοάπςχρη ασςΫ θα επιλΪνξσμ δημιξσογάα μΪξσ ΔΔΔΡ): 

μα ρσμπληοόμξσμ με εσθϋμη ςξσπ ϊλα ςα δεδξμΪμα πξσ ατξοξϋμ ςξμ εκΩρςξςε διαγχμιρμϊ και 

αματΪοξμςαι ρςημ διακΫοσνη, μα ρσμπληοόμξσμ ςιπ ρυεςικΪπ απαμςΫρειπ και μα παοΩγξσμ 

αουεάξ ςϋπξσ PDF ποξκειμΪμξσ μα ςξ σπξγοΩφξσμ φητιακΩ και μα ςξ επιρσμΩφξσμ ρςα 

ρσμημμΪμα ςηπ ηλεκςοξμικΫπ ποξρτξοΩπ ςξσπ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ. 

Ξδηγάεπ ρσμπλΫοχρηπ και πληοξτξοάεπ για ςξ ΔΔΔΡ βοάρκξμςαι ρςημ ενΫπ διεϋθσμρη  ςξσ 

ιρςξςϊπξσ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ: 

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

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

486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοΪχμ πξσ σπξβΩλλξσμ κξιμΫ ποξρτξοΩ, σπξβΩλλξσμ ςξ ΔΔΔΡ για 

κΩθε ξικξμξμικϊ τξοΪα πξσ ρσμμεςΪυει ρςημ Ϊμχρη. 

2.4.3.2 H ςευμικΫ ποξρτξοΩ πεοιλαμβΩμει ιδάχπ ςα Ϊγγοατα και δικαιξλξγηςικΩ, βΩρει ςχμ 

ξπξάχμ θα ανιξλξγηθεά η καςαλληλϊληςα ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ ειδόμ, με βΩρη ςξ κοιςΫοιξ 

αμΩθερηπ, ρϋμτχμα με ςα αμαλσςικόπ αματεοϊμεμα ρςημ παοαπΩμχ παοΩγοατξ.. 

H ςευμικΫ ποξρτξοΩ ρσμςΩρρεςαι ρσμπληοόμξμςαπ ςημ αμςάρςξιυη ειδικΫ ηλεκςοξμικΫ τϊομα ςξσ 

ρσρςΫμαςξπ. Ρςη ρσμΪυεια ςξ ρϋρςημα παοΩγει ρυεςικϊ ηλεκςοξμικϊ αουεάξ, ρε μξοτΫ pdf, ςξ 

ξπξάξ σπξγοΩτεςαι ηλεκςοξμικΩ. Απϊ ςξ ρϋρςημα εκδάδεςαι ηλεκςοξμικΫ απϊδεινη σπξβξλΫπ 

ποξρτξοΩπ. 

Διδικϊςεοα, θα σπξβληθξϋμ 

Α) ΖλεκςοξμικΫ τϊομα πξσ θα πεοιΪυει ςιπ απαμςΫρειπ ρςιπ ςευμικΪπ ποξωπξθΪρειπ φητιακΩ 

σπξγεγοαμμΪμη  

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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Β) ΦητιακΩ σπξγεγοαμμΪμη σπεϋθσμη δΫλχρη ςηπ παο.4 ςξσ Ωοθοξσ 8 ςξσ Μ.1599/1986 (ΤΔΙ Α-

75) ϊπχπ εκΩρςξςε ιρυϋει ρςημ ξπξάα αμαγοΩτξμςαι ςα ρςξιυεάα ςηπ παοξϋραπ διακΫοσνηπ και μα 

δηλόμξμςαι ςα ακϊλξσθα: 

 Όςι Ϊλαβαμ πλΫοη γμόρη ςχμ ϊοχμ ςηπ ΔιακΫοσνηπ 8/2021, η ποξρτξοΩ ςξσπ 

ρσμςΩυθηκε ρϋμτχμα με ασςξϋπ και ιρυϋει για δΪκα (10) μΫμεπ απϊ ςημ επξμΪμη ςηπ 

καςαληκςικΫπ ημεοξμημάαπ σπξβξλΫπ ποξρτξοόμ ςξσ διαγχμιρμξϋ.  

 α ρςξιυεάα πξσ πεοιΪυξμςαι ρςημ ποξρτξοΩ εάμαι πλΫοη,αληθΫ και ακοιβΫ χπ ποξπ ςξ 

πεοιευϊμεμϊ ςξσπ 

 Ζ πξιϊςηςα ςξσ ποξρτεοξμΪμξσ κασράμξσ εάμαι ρϋμτχμη με: 

ΑσςΫ πξσ παοΩγεςαι ρςα κοαςικΩ δισλιρςΫοια και ποξξοάζεςαι για καςαμΩλχρη,ςξσπ ϊοξσπ πξσ 

θΪςει ςξ Σπξσογεάξ ΑμΩπςσνηπ και ςιπ εκΩρςξςε ποξδιαγοατΪπ πξσ καθξοάζξμςαι απϊ ςξ Γεμικϊ 

Υημεάξ ςξσ ΙοΩςξσπ καθόπ επάρηπ και ςιπ μεθϊδξσπ ελΪγυξσ ςξσπ (εμδεικςικΩ ΙΣΑ 467/2002, 

460/2009,  316/2010, 128/2016, 147/2015, 76/2016 ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκαμ και ιρυϋξσμ) 

Γ) Άδεια λειςξσογάαπ ποαςηοάξσ σγοόμ κασράμχμ εμ ιρυϋ αομξδάχπ εκδξθεάρα (ρε πεοάπςχρη 

πξσ Ϊυξσμ χπ υόοα εγκαςΩρςαρηπ ςημ ΔλλΩδα και διαςηοξϋμ ποαςΫοιξ) (ατξοΩ ρςξ ποαςΫοιξ 

ϊπξσ θα γάμεςαι η παοΩδξρη ςχμ σγοόμ κασράμχμ)  

Ρε πεοάπςχρη Ϊμχρηπ ποξμηθεσςόμ Ϋ κξιμξποανάαπ, ξι σπεϋθσμεπ δηλόρειπ και ξι Ωδειεπ 

λειςξσογάαπ ποΪπει μα σπξβΩλλξμςαι νευχοιρςΩ για κΩθε μΪλξπ ςηπ. 

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

 

Ζ ΞικξμξμικΫ ΟοξρτξοΩ ρσμςΩρρεςαι με βΩρη ςξ αμαγοατϊμεμξ ρςημ παοξϋρα κοιςΫοιξ 

αμΩθερηπ (βΩρει ςηπ ςιμΫπ) και ρσγκεκοιμΪμα ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ Ϊκπςχρηπ (εάμαι δσμαςΫ η 

ποξρτξοΩ αομηςικΫπ Ϊκπςχρηπ μΪυοι 5%, Ωοθοξ 63 Μ. 4257/2014),ςξ ξπξάξ σπξλξγάζεςαι ρςη 

διαμξοτξϋμεμη, για Ϊκαρςξ εάδξπ, μΪρη ςιμΫ λιαμικΫπ πόληρηπ ςχμ κασράμχμ αμΩ ΟεοιτεοειακΫ 

Δμϊςηςα, ςξσ Οαοαςηοηςηοάξσ ιμόμ Σγοόμ Ιασράμχμ ςξσ Σπξσογεάξσ ΑμΩπςσνηπ και 

Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ.  

 
Ρςημ ξικξμξμικΫ ποξρτξοΩ δάμεςαι ςξ ποξρτεοϊμεμξ πξρξρςϊ Ϊκπςχρηπ ρςημ ςιμΫ ςχμ 

ποξρτεοϊμεμχμ ειδόμ, βΩρει ςηπ ςιμΫπ αματξοΩπ. 

 
Δτϊρξμ ρςημ ειδικΫ ηλεκςοξμικΫ τϊομα ξικξμξμικΫπ ποξρτξοΩπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ δεμ μπξοεά μα 

απξςσπχθεά πξρξρςϊ Ϊκπςχρηπ, για λϊγξσπ ρϋγκοιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ απϊ ςξ ρϋρςημα, ρςημ 

χπ τϊομα ασςΫ, ξι ρσμμεςΪυξμςεπ θα ρσμπληοόρξσμ χπ ςιμΫ ποξρτξοΩπ ςημ αμΩ λάςοξ ςιμΫ, με 

ςοάα δεκαδικΩ φητάα πξσ ποξκϋπςει μεςΩ ςημ αταάοερη (Ϋ ςημ ποϊρθερη ρε πεοάπςχρη 

ποξρτξοΩπ αομηςικξϋ πξρξρςξϋ) απϊ ςημ ςιμΫ αματξοΩπ ςξσ πξρξρςξϋ ςηπ Ϊκπςχρηπ πξσ 

ποξρτΪοξσμ  

 

Ξι ςιμΪπ ΑματξοΩπ για ςημ σπξβξλΫ και ρϋγκοιρη ςχμ ηλεκςοξμικόμ ποξρτξοόμ Ϊυξσμ χπ ενΫπ: 

 

 αματξοάπ Οεςοελαίξσ Ιίμηρηπ υχοίπ ΤΟΑ: = 1,250 

 αματξοάπ Βεμζίμη Αμϊλσβδη υχοίπ ΤΟΑ: = 1,516 

 αματξοάπ Οεςοελαίξσ Ηέομαμρηπ υχοίπ ΤΟΑ : =1,008 

 

ΟαοΩδειγμα : 
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Έρςχ ϊςι ξ ρσμμεςΪυχμ επιθσμεά μα ποξρτΪοει πξρξρςϊ θεςικΫπ Ϊκπςχρηπ  (ϊπχπ ακοιβόπ 

ζηςεάςαι απϊ ςη ΔιακΫοσνη) 10% για ςξ ΟεςοΪλαιξ Ιάμηρηπ. Ρςημ ειδικΫ ηλεκςοξμικΫ τϊομα ςηπ 

ξικξμξμικΫπ ποξρτξοΩπ ςξσ ρσρςΫμαςξπ θα ρσμπληοόρει χπ ςιμΫ ποξρτξοΩπ/ αμΩ λάςοξ  ςξ 

πξρϊ 1,125€ ςξ ξπξάξ ποξκϋπςει βΩρει ςξσ παοακΩςχ σπξλξγιρμξϋ: 

1,250 (ςιμΫ αματξοΩπ για ςξ πεςοΪλαιξ κάμηρηπ) x10%=0,125€ ςξ ξπξάξ αταιοεάςαι απϊ ςημ ςιμΫ 

αματξοΩπ 1,250-0,125= 1,125 

 

Αμ ποξρτεοθεά αομηςικϊ πξρξρςϊ Ϊκπςχρηπ π.υ. -2% για ςξ ΟεςοΪλαιξ Ιάμηρηπ ςϊςε ρςημ ειδικΫ 

ηλεκςοξμικΫ τϊομα ςηπ ξικξμξμικΫπ ποξρτξοΩπ ςξσ ρσρςΫμαςξπ θα ρσμπληοόρει χπ ςιμΫ 

ποξρτξοΩπ 1,275€, καςϊπιμ ςξσ ενΫπ σπξλξγιρμξϋ  

1,250*2% =0,025, η ςιμΫ ασςΫ ποξρςάθεςαι ρςημ ςιμΫ αματξοΩπ λϊγχ ςξσ ϊςι η Ϊκπςχρη εάμαι 

αομηςικΫ και επξμΪμχπ 1,250+0,025=1,275 

 
Ιαθόπ η ξικξμξμικΫ ποξρτξοΩ, δηλαδΫ ςξ ποξρτεοϊμεμξ πξρξρςϊ Ϊκπςχρηπ, Ϊυει απξςσπχθεά 

Ϊμμερα ρςιπ ειδικΪπ ηλεκςοξμικΪπ τϊομεπ ςξσ ρσρςΫμαςξπ, ξ ποξρτέοχμ θα επιρσμάφει ρςημ 

ηλεκςοξμική ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ, ρε μξοτή αουείξσ pdf, ηλεκςοξμικά σπξγεγοαμμέμξ 

και ρσμπληοχμέμξ με ςξ  αμαγοατϊμεμξ πξρξρςϊ έκπςχρηπ ςξ σπϊδειγμα ςηπ ξικξμξμικήπ 

ποξρτξοάπ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ II, πξσ επιρσμάπςεςαι ρςημ παοξϋρα διακήοσνη και για ςη 

διεσκϊλσμρη ςχμ ποξρτεοϊμςχμ θα βοίρκεςαι αμαοςημέμξ ρε μξοτή doc ρςημ πλαςτϊομα 

ςξσ ΔΡΖΔΖΡ. 

 

Ρςημ ςιμΫ πεοιλαμβΩμξμςαι ξι σπΪο ςοάςχμ κοαςΫρειπ, χπ και κΩθε Ωλλη επιβΩοσμρη, ρϋμτχμα 

με ςημ κεάμεμη μξμξθεράα, μη ρσμπεοιλαμβαμξμΪμξσ Τ.Ο.Α., για ςημ παοΩδξρη ςξσ σλικξϋ ρςξμ 

ςϊπξ και με ςξμ ςοϊπξ πξσ ποξβλΪπεςαι ρςα Ϊγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. Για ςη ρϋγκοιρη ςχμ 

ποξρτξοόμ θα λητθεά σπϊφη ςξ κοιςΫοιξ καςακϋοχρηπ. 

Ξι σπΪο ςοάςχμ κοαςΫρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκΩρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςΪλξπ υαοςξρΫμξσ 3 % και 

ρςημ επ’ ασςξϋ ειρτξοΩ σπΪο ΞΓΑ 20 %. 

Δπιρημαάμεςαι ϊςι ςξ εκΩρςξςε πξρξρςϊ Τ.Ο.Α. επά ςξιπ εκαςϊ, ςηπ αμχςΪοχ ςιμΫπ θα 

σπξλξγάζεςαι ασςϊμαςα απϊ ςξ ρϋρςημα. 

 

Ζ ποξρτεοϊμεμη ςιμΫ δάδεςαι σπξυοεχςικΩ ρε εσοό και ποΪπει μα ποξκϋπςει με ρατΫμεια απϊ 

ςημ ξικξμξμικΫ ποξρτξοΩ, η ξπξάα ποΪπει μα εάμαι διαμξοτχμΪμη ρϋμτχμα με ϊρα ζηςξϋμςαι 

απϊ ςημ παοξϋρα διακΫοσνη.  

 

Ξι ςιμΪπ ςχμ ποξρτξοόμ δεμ μπξοξϋμ μα μεςαβΩλλξμςαι καςΩ ςη διΩοκεια ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοΩπ 

και εΩμ ζηςηθεά παοΩςαρη ςηπ διΩοκειαπ ςηπ ποξρτξοΩπ, ξι σπξφΫτιξι ποξμηθεσςΪπ δεμ 

δικαιξϋμςαι, καςΩ ςη γμχρςξπξάηρη ςηπ ρσγκαςΩθερΫπ ςξσπ ρςημ παοΩςαρη ασςΫ, μα 

σπξβΩλλξσμ μΪξσπ πάμακεπ ςιμόμ Ϋ μα ςοξπξπξιΫρξσμ ςξσπ αουικξϋπ. 

 

Ωπ απαοΩδεκςεπ θα απξοοάπςξμςαι ποξρτξοΪπ ρςιπ ξπξάεπ: α) δεμ δάμεςαι ςιμΫ ρε ΔΣΠΩ Ϋ πξσ 

καθξοάζεςαι  ρυΪρη ΔΣΠΩ ποξπ νΪμξ μϊμιρμα, β) δεμ ποξκϋπςει με ρατΫμεια η ποξρτεοϊμεμη 

ςιμΫ, με ςημ επιτϋλανη ςηπ παο. 4 ςξσ Ωοθοξσ 102 ςξσ μ. 4412/2016, ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε και 

ιρυϋει με ςξ Ωοθοξ 42 ςξσ μ.4782/2021  και γ) η ςιμΫ σπεοβαάμει ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ κΩθε 

ςμΫμαςξπ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ καθξοάζεςαι και ςεκμηοιόμεςαι απϊ ςημ αμαθΪςξσρα αουΫ ρςξ Ωοθοξ 

1.3 ςηπ παοξϋραπ διακΫοσνηπ.  
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ΔμαλλακςικΪπ ποξρτξοΪπ Ϋ αμςιποξρτξοΪπ δεμ γάμξμςαι δεκςΪπ και αμ σπξβληθξϋμ 

απξοοάπςξμςαι χπ απαοΩδεκςεπ. 

 

Ρε πεοάπςχρη μη σπξβξλΫπ Ϋ καςΩ παοΪκκλιρη, ςχμ απαιςΫρεχμ ςηπ διακΫοσνηπ, σπξβξλΫπ 

δικαιξλξγηςικόμ ςξσ σπξτακΪλξσ «ΞικξμξμικΫ ΟοξρτξοΩ», η ποξρτξοΩ απξοοάπςεςαι χπ 

απαοΩδεκςη. 

Δεμ αμαγμχοάζεςαι, δεμ θεοαπεϋεςαι εκ ςχμ σρςΪοχμ και ξδηγεά σπξυοεχςικΩ ρε απϊοοιφη ςηπ 

ποξρτξοΩπ η εκ παοαδοξμΫπ σπξβξλΫ δικαιξλξγηςικόμ ςηπ ξικξμξμικΫπ ποξρτξοΩπ ρςξμ (σπξ) 

τΩκελξ «ΔικαιξλξγηςικΩ ΡσμμεςξυΫπ – ευμικΫ ΟοξρτξοΩ». Ξμξάχπ, δεμ αμαγμχοάζεςαι, δεμ 

θεοαπεϋεςαι εκ ςχμ σρςΪοχμ και ξδηγεά ρε απϊοοιφη ςηπ ποξρτξοΩπ (λϊγχ μη εϋοερηπ καςΩ 

ςημ ηλεκςοξμικΫ απξρτοΩγιρη ςξσ (σπξ) τακΪλξσ «ΔικαιξλξγηςικΩ ΡσμμεςξυΫπ – ευμικΫ 

ΟοξρτξοΩ»), η εκ παοαδοξμΫπ σπξβξλΫ δικαιξλξγηςικξϋ ρσμμεςξυΫπ Ϋ δικαιξλξγηςικξϋ ςηπ 

ςευμικΫπ ποξρτξοΩπ ρςξμ σπξτΩκελξ «ΞικξμξμικΫ ΟοξρτξοΩ». 

2.4.5  Υοϊμξπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ 

Ξι σπξβαλλϊμεμεπ ποξρτξοΪπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοεάπ για διάρςημα 

δέκα (10) μημόμ απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ καςαληκςικΫπ ημεοξμημάαπ σπξβξλΫπ ποξρτξοόμ. 

ΟοξρτξοΩ η ξπξάα ξοάζει υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ απϊ ςξμ αμχςΪοχ ποξβλεπϊμεμξ απξοοάπςεςαι 

χπ μη καμξμικΫ. 

Ζ ιρυϋπ ςηπ ποξρτξοΩπ μπξοεά μα παοαςεάμεςαι εγγοΩτχπ, ετϊρξμ ςξϋςξ ζηςηθεά απϊ ςημ 

αμαθΪςξσρα αουΫ, ποιμ απϊ ςη λΫνη ςηπ, με αμςάρςξιυη παοΩςαρη ςηπ εγγσηςικΫπ επιρςξλΫπ 

ρσμμεςξυΫπ ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ Ωοθοξ 72 παο. 1 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ 

παοΩγοατξ 2.2.2. ςηπ παοξϋραπ, κας' αμόςαςξ ϊοιξ για υοξμικϊ διΩρςημα άρξ με ςημ 

ποξβλεπϊμεμη χπ Ωμχ αουικΫ διΩοκεια. Ρε πεοάπςχρη αιςΫμαςξπ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ για 

παοΩςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοΩπ, για ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοεάπ, πξσ απξδΪυςηκαμ ςημ 

παοΩςαρη, ποιμ ςη λΫνη ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ ςξσπ, ξι ποξρτξοΪπ ιρυϋξσμ και ςξσπ δερμεϋξσμ  

για ςξ επιπλΪξμ ασςϊ υοξμικϊ διΩρςημα. 

ΛεςΩ ςη λΫνη και ςξσ παοαπΩμχ αμόςαςξσ ξοάξσ υοϊμξσ παοΩςαρηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοΩπ, ςα 

απξςελΪρμαςα ςηπ διαδικαράαπ αμΩθερηπ μαςαιόμξμςαι, εκςϊπ αμ η αμαθΪςξσρα αουΫ κοάμει, 

καςΩ πεοάπςχρη, αιςιξλξγημΪμα, ϊςι η ρσμΪυιρη ςηπ διαδικαράαπ ενσπηοεςεά ςξ δημϊριξ 

ρσμτΪοξμ, ξπϊςε ξι ξικξμξμικξά τξοεάπ πξσ ρσμμεςΪυξσμ ρςη διαδικαράα μπξοξϋμ μα επιλΪνξσμ 

εάςε μα παοαςεάμξσμ ςημ ποξρτξοΩ και ςημ εγγϋηρη ρσμμεςξυΫπ ςξσπ, ετϊρξμ ςξσπ ζηςηθεά ποιμ 

ςημ πΩοξδξ ςξσ αμχςΪοχ αμόςαςξσ ξοάξσ παοΩςαρηπ ςηπ ποξρτξοΩπ ςξσπ εάςε ϊυι. Ρςημ 

ςελεσςαάα πεοάπςχρη, η διαδικαράα ρσμευάζεςαι με ϊρξσπ παοΪςειμαμ ςιπ ποξρτξοΪπ ςξσπ και 

απξκλεάξμςαι ξι λξιπξά ξικξμξμικξά τξοεάπ. 

Ρε πεοάπςχρη πξσ λΫνει ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ και δεμ ζηςηθεά παοΩςαρη ςηπ 

ποξρτξοΩπ, η αμαθΪςξσρα αουΫ δϋμαςαι με αιςιξλξγημΪμη απϊταρΫ ςηπ, ετϊρξμ η εκςΪλερη ςηπ 

ρϋμβαρηπ ενσπηοεςεά ςξ δημϊριξ ρσμτΪοξμ, μα ζηςΫρει εκ ςχμ σρςΪοχμ απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ 

τξοεάπ πξσ ρσμμεςΪυξσμ ρςη διαδικαράα μα παοαςεάμξσμ ςημ ποξρτξοΩ ςξσπ. 

2.4.6  Κϊγξι απϊοοιφηπ ποξρτξοόμ 

H αμαθΪςξσρα αουΫ με βΩρη ςα απξςελΪρμαςα ςξσ ελΪγυξσ και ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ 

ποξρτξοόμ, απξοοάπςει, ρε κΩθε πεοάπςχρη, ποξρτξοΩ: 

α) η ξπξάα απξκλάμει απϊ απαοΩβαςξσπ ϊοξσπ πεοά ρϋμςανηπ και σπξβξλΫπ ςηπ ποξρτξοΩπ, Ϋ 

δεμ σπξβΩλλεςαι εμποϊθερμα, με ςξμ ςοϊπξ και με ςξ πεοιευϊμεμξ πξσ ξοάζεςαι ρςημ παοξϋρα 

και ρσγκεκοιμΪμα ρςιπ παοαγοΩτξσπ 2.4.1 (Γεμικξά ϊοξι σπξβξλΫπ ποξρτξοόμ), 2.4.2. (Υοϊμξπ 
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και ςοϊπξπ σπξβξλΫπ ποξρτξοόμ), 2.4.3. (Οεοιευϊμεμξ τακΪλχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυΫπ, 

ςευμικΫπ ποξρτξοΩπ), 2.4.4. (Οεοιευϊμεμξ τακΪλξσ ξικξμξμικΫπ ποξρτξοΩπ, ςοϊπξπ ρϋμςανηπ 

και σπξβξλΫπ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ), 2.4.5. (Υοϊμξπ ιρυϋξπ ποξρτξοόμ), 3.1. (ΑπξρτοΩγιρη 

και ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ), 3.2 (Οοϊρκληρη σπξβξλΫπ δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ 

αμαδϊυξσ) ςηπ παοξϋραπ, 

β) η ξπξάα πεοιΪυει αςελεάπ, ελλιπεάπ, αρατεάπ Ϋ λαμθαρμΪμεπ πληοξτξοάεπ Ϋ ςεκμηοάχρη, 

ρσμπεοιλαμβαμξμΪμχμ ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ πεοιΪυξμςαι ρςξ ΔΔΔΡ, ετϊρξμ ασςΪπ δεμ 

επιδΪυξμςαι ρσμπλΫοχρηπ, διϊοθχρηπ, απξρατΫμιρηπ Ϋ διεσκοάμιρηπ Ϋ, ετϊρξμ επιδΪυξμςαι, δεμ 

Ϊυξσμ απξκαςαρςαθεά απϊ ςξμ ποξρτΪοξμςα, εμςϊπ ςηπ ποξκαθξοιρμΪμηπ ποξθερμάαπ, ρϋμτχμα 

ςξ Ωοθοξ 102 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ παο. 3.1.2.1 ςηπ παοξϋραπ διακΫοσνηπ, 

γ) για ςημ ξπξάα ξ ποξρτΪοχμ δεμ παοΩρυει ςιπ απαιςξϋμεμεπ ενηγΫρειπ, εμςϊπ ςηπ 

ποξκαθξοιρμΪμηπ ποξθερμάαπ Ϋ η ενΫγηρη δεμ εάμαι απξδεκςΫ απϊ ςημ αμαθΪςξσρα αουΫ 

ρϋμτχμα με ςημ παο. 3.1.2.1 ςηπ παοξϋραπ και ςα Ωοθοα 102 και 103 ςξσ μ. 4412/2016, 

δ) Ζ ξπξάα εάμαι εμαλλακςικΫ ποξρτξοΩ, η ξπξάα δεμ πληοξά ςιπ ελΩυιρςεπ απαιςΫρειπ πξσ 

ξοάζξμςαι ρςξ Ωοθοξ 1.3 ςηπ παοξϋραπ διακΫοσνηπ 

 

ε) η ξπξάα σπξβΩλλεςαι απϊ Ϊμαμ ποξρτΪοξμςα πξσ Ϊυει σπξβΩλλει δϋξ Ϋ πεοιρρϊςεοεπ 

ποξρτξοΪπ. Ξ πεοιξοιρμϊπ ασςϊπ ιρυϋει, σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοαγοΩτξσ 2.2.3.3πεο.γ ςηπ 

παοξϋραπ ( πεο. γ΄ ςηπ παο. 4 ςξσ Ωοθοξσ73 ςξσ μ. 4412/2016) και ρςημ πεοάπςχρη εμόρεχμ 

ξικξμξμικόμ τξοΪχμ με κξιμΩ μΪλη, καθόπ και ρςημ πεοάπςχρη ξικξμξμικόμ τξοΪχμ πξσ 

ρσμμεςΪυξσμ εάςε ασςξςελόπ εάςε χπ μΪλη εμόρεχμ 

 

ρς) η ξπξάα εάμαι σπϊ αάοερη, 

 

ζ) η ξπξάα θΪςει ϊοξ αμαποξραομξγΫπ,  

η) για ςημ ξπξάα ξ ποξρτΪοχμ δεμ παοΩρυει, εμςϊπ απξκλειρςικΫπ ποξθερμάαπ εάκξρι (20) 

ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξάηρη ρε ασςϊμ ρυεςικΫπ ποϊρκληρηπ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ, ενηγΫρειπ 

αματξοικΩ με ςημ ςιμΫ Ϋ ςξ κϊρςξπ πξσ ποξςεάμει  ρε ασςΫμ, ρςημ πεοάπςχρη πξσ η ποξρτξοΩ 

ςξσ ταάμεςαι αρσμΫθιρςα υαμηλΫ ρε ρυΪρη με ςα αγαθΩ, ρϋμτχμα με ςημ παο. 1 ςξσ Ωοθοξσ 88 

ςξσ μ.4412/2016, 

θ) ετϊρξμ διαπιρςχθεά ϊςι εάμαι αρσμΫθιρςα υαμηλΫ διϊςι δε ρσμμξοτόμεςαι με ςιπ ιρυϋξσρεπ  

σπξυοεόρειπ ςηπ παο. 2 ςξσ Ωοθοξσ 18 ςξσ μ.4412/2016, 

ι) η ξπξάα παοξσριΩζει απξκλάρειπ χπ ποξπ ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ςευμικΪπ ποξδιαγοατΪπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ, 

ια) η ξπξάα παοξσριΩζει ελλεάφειπ χπ ποξπ ςα δικαιξλξγηςικΩ πξσ ζηςξϋμςαι απϊ ςα Ϊγγοατα ςηπ 

παοξϋραπ διακΫοσνηπ, ετϊρξμ ασςΪπ δεμ θεοαπεσςξϋμ απϊ ςξμ ποξρτΪοξμςα με ςημ σπξβξλΫ Ϋ 

ςη ρσμπλΫοχρΫ ςξσπ, εμςϊπ ςηπ ποξκαθξοιρμΪμηπ ποξθερμάαπ, ρϋμτχμα με ςα Ωοθοα 102 και 

103 ςξσ μ.4412/2016, 

ιβ) εΩμ απϊ ςα δικαιξλξγηςικΩ ςξσ Ωοθοξσ 103 ςξσ μ. 4412/2016, πξσ ποξρκξμάζξμςαι απϊ ςξμ 

ποξρχοιμϊ αμΩδξυξ, δεμ απξδεικμϋεςαι η μη ρσμδοξμΫ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ 

παοαγοΩτξσ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ Ϋ η πλΫοχρη μιαπ Ϋ πεοιρρϊςεοχμ απϊ ςιπ απαιςΫρειπ ςχμ 

κοιςηοάχμ πξιξςικΫπ επιλξγΫπ, ρϋμτχμα με ςημ παοΩγοατξ 2.2.4. πεοά κοιςηοάχμ επιλξγΫπ, 

ιγ) εΩμ καςΩ ςξμ Ϊλεγυξ ςχμ χπ Ωμχ δικαιξλξγηςικόμ ςξσ Ωοθοξσ 103 ςξσ μ.4412/2016, 

διαπιρςχθεά ϊςι ςα ρςξιυεάα πξσ δηλόθηκαμ, ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 79 ςξσ μ. 4412/2016, εάμαι εκ 

ποξθΪρεχπ απαςηλΩ, Ϋ ϊςι Ϊυξσμ σπξβληθεά πλαρςΩ απξδεικςικΩ ρςξιυεάα. 
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3. ΔΘΔΜΔΠΓΔΘΑ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑΡ - ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 

3.1  Απξρτοάγιρη και ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ 

3.1.1 Ζλεκςοξμική απξρτοάγιρη ποξρτξοόμ 

ξ πιρςξπξιημΪμξ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, για ςημ απξρτοΩγιρη ςχμ  ποξρτξοόμ  αομϊδιξ ϊογαμξ ςηπ 

ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ, Ϋςξι η επιςοξπΫ διεμΪογειαπ/επιςοξπΫ ανιξλϊγηρηπ, ετενήπ Δπιςοξπή 

Διαγχμιρμξϋ, ποξβαάμει ρςημ Ϊμαονη ςηπ διαδικαράαπ ηλεκςοξμικΫπ απξρτοΩγιρηπ ςχμ τακΪλχμ 

ςχμ ποξρτξοόμ, καςΩ ςξ Ωοθοξ 100 ςξσ μ. 4412/2016, ακξλξσθόμςαπ ςα ενΫπ ρςΩδια: 

 ΖλεκςοξμικΫ ΑπξρτοΩγιρη ςξσ (σπϊ)τακΪλξσ «ΔικαιξλξγηςικΩ ΡσμμεςξυΫπ-ευμικΫ 

ΟοξρτξοΩ» και ςξσ (σπϊ)τακΪλξσ «ΞικξμξμικΫ ΟοξρτξοΩ», ςημ ΟαοαρκεσΫ 04/02/2022 και 

όοα 13.30μ.μ. 

Ρςξ ρςΩδιξ ασςϊ ςα ρςξιυεάα ςχμ ποξρτξοόμ πξσ απξρτοαγάζξμςαι εάμαι ποξρβΩριμα μϊμξ ρςα 

μΪλη ςηπ ΔπιςοξπΫπ Διαγχμιρμξϋ και ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ. 

3.1.2Ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ 

ΛεςΩ ςημ καςΩ πεοάπςχρη ηλεκςοξμικΫ απξρτοΩγιρη ςχμ ποξρτξοόμ η ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ 

ποξβαάμει ρςημ ανιξλϊγηρη ασςόμ μΪρχ ςχμ αομϊδιχμ πιρςξπξιημΪμχμ ρςξ Ρϋρςημα ξογΩμχμ 

ςηπ, εταομξζϊμεμχμ καςΩ ςα λξιπΩ ςχμ κειμΪμχμ διαςΩνεχμ. 

Ζ αμαθΪςξσρα αουΫ, ςηοόμςαπ ςιπ αουΪπ ςηπ άρηπ μεςαυεάοιρηπ και ςηπ διατΩμειαπ, ζηςΩ απϊ 

ςξσπ ποξρτΪοξμςεπ ξικξμξμικξϋπ τξοεάπ, ϊςαμ ξι πληοξτξοάεπ Ϋ η ςεκμηοάχρη πξσ ποΪπει μα 

σπξβΩλλξμςαι εάμαι Ϋ εμταμάζξμςαι ελλιπεάπ Ϋ λαμθαρμΪμεπ, ρσμπεοιλαμβαμξμΪμχμ εκεάμχμ ρςξ 

ΔΔΔΡ, Ϋ ϊςαμ λεάπξσμ ρσγκεκοιμΪμα Ϊγγοατα, μα σπξβΩλλξσμ, μα ρσμπληοόμξσμ, μα 

απξρατημάζξσμ Ϋ μα ξλξκληοόμξσμ ςιπ ρυεςικΪπ πληοξτξοάεπ Ϋ ςεκμηοάχρη, εμςϊπ ποξθερμάαπ 

ϊυι μικοϊςεοηπ ςχμ δΪκα (10) ημεοόμ και ϊυι μεγαλϋςεοηπ ςχμ εάκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ 

ημεοξμημάα κξιμξπξάηρηπ ρε ασςξϋπ ςηπ ρυεςικΫπ ποϊρκληρηπ. Ζ ρσμπλΫοχρη Ϋ η απξρατΫμιρη 

ζηςεάςαι και γάμεςαι απξδεκςΫ σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι δεμ ςοξπξπξιεάςαι η ποξρτξοΩ ςξσ 

ξικξμξμικξϋ τξοΪα και ϊςι ατξοΩ ρε ρςξιυεάα Ϋ δεδξμΪμα, ςχμ ξπξάχμ εάμαι αμςικειμεμικΩ 

ενακοιβόριμξπ ξ ποξγεμΪρςεοξπ υαοακςΫοαπ ρε ρυΪρη με ςξ πΪοαπ ςηπ καςαληκςικΫπ ποξθερμάαπ 

παοαλαβΫπ ποξρτξοόμ. α αμχςΪοχ ιρυϋξσμ κας΄ αμαλξγάαμ και για ςσυϊμ ελλεάπξσρεπ 

δηλόρειπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι βεβαιόμξσμ γεγξμϊςα αμςικειμεμικόπ ενακοιβόριμα. 

Διδικϊςεοα : 

α) Ζ ΔπιςοξπΫ Διαγχμιρμξϋ ενεςΩζει αουικΩ ςημ ποξρκϊμιρη ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυΫπ, ρϋμτχμα 

με ςημ παοΩγοατξ 1 ςξσ Ωοθοξσ 72. Ρε πεοάπςχρη παοΩλειφηπ ποξρκϊμιρηπ, εάςε ςηπ  εγγϋηρηπ 

ρσμμεςξυΫπ ηλεκςοξμικΫπ Ϊκδξρηπ, μΪυοι ςημ καςαληκςικΫ ημεοξμημάα σπξβξλΫπ ποξρτξοόμ, 

εάςε ςξσ ποχςξςϋπξσ ςηπ Ϊμςσπηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυΫπ, μΪυοι ςημ ημεοξμημάα και όοα 

απξρτοΩγιρηπ, η ΔπιςοξπΫ Διαγχμιρμξϋ ρσμςΩρρει ποακςικϊ ρςξ ξπξάξ ειρηγεάςαι ςημ απϊοοιφη 

ςηπ ποξρτξοΩπ χπ απαοΩδεκςηπ.   

Ρςη ρσμΪυεια εκδάδεςαι απϊ ςημ αμαθΪςξσρα αουΫ απϊταρη, με ςημ ξπξάα επικσοόμεςαι ςξ 

αμχςΪοχ ποακςικϊ. Ζ απϊταρη απϊοοιφηπ ςηπ ποξρτξοΩπ ςξσ παοϊμςξπ εδατάξσ εκδάδεςαι ποιμ 

απϊ ςημ Ϊκδξρη ξπξιαρδΫπξςε Ωλληπ απϊταρηπ ρυεςικΩ με ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ ςηπ 

ξικεάαπ διαδικαράαπ αμΩθερηπ ρϋμβαρηπ και κξιμξπξιεάςαι ρε ϊλξσπ ςξσπ ποξρτΪοξμςεπ, μΪρχ 

ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμάαπ» ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ. 

ΙαςΩ ςηπ εμ λϊγχ απϊταρηπ υχοεά ποξδικαρςικΫ ποξρτσγΫ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ 

παοΩγοατξ 3.4 ςηπ παοξϋραπ. 
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Ζ αμαθΪςξσρα αουΫ επικξιμχμεά παοΩλληλα με ςξσπ τξοεάπ πξσ τΪοξμςαι μα Ϊυξσμ εκδόρει ςιπ 

εγγσηςικΪπ επιρςξλΪπ, ποξκειμΪμξσ μα διαπιρςόρει ςημ εγκσοϊςηςΩ ςξσπ. 

 

β) ΛεςΩ ςημ Ϊκδξρη ςηπ αμχςΪοχ απϊταρηπ η ΔπιςοξπΫ Διαγχμιρμξϋ ποξβαάμει αουικΩ ρςξμ 

Ϊλεγυξ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυΫπ και εμ ρσμευεάα ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ςευμικόμ 

ποξρτξοόμ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ  ςχμ ξπξάχμ ςα δικαιξλξγηςικΩ ρσμμεςξυΫπ Ϊκοιμε πλΫοη. Ζ 

ανιξλϊγηρη γάμεςαι ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ και η διαδικαράα ανιξλϊγηρηπ 

ξλξκληοόμεςαι με ςημ καςαυόοιρη ρε ποακςικϊ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ, ςχμ απξςελερμΩςχμ ςξσ 

ελΪγυξσ και ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυΫπ και ςχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ. 

 

γ) Ρςη ρσμΪυεια η ΔπιςοξπΫ Διαγχμιρμξϋ ποξβαάμει ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ξικξμξμικόμ 

ποξρτξοόμ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ, ςχμ ξπξάχμ ςα δικαιξλξγηςικΩ ρσμμεςξυΫπ και η ςευμικΫ 

ποξρτξοΩ κοάθηκαμ απξδεκςΩ, ρσμςΩρρει ποακςικϊ ρςξ ξπξάξ καςαυχοάζξμςαι ξι ξικξμξμικΪπ 

ποξρτξοΪπ καςΩ ρειοΩ μειξδξράαπ και ειρηγεάςαι αιςιξλξγημΪμα ςημ απξδξυΫ Ϋ απϊοοιφΫ ςξσπ, 

ςημ καςΩςανη ςχμ ποξρτξοόμ και ςημ αμΩδεινη ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ.  

ΔΩμ ξι ποξρτξοΪπ ταάμξμςαι αρσμΫθιρςα υαμηλΪπ ρε ρυΪρη με ςξ αμςικεάμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ, η 

αμαθΪςξσρα αουΫ απαιςεά απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοεάπ,μΪρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ 

«Δπικξιμχμάαπ» ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, μα ενηγΫρξσμ ςημ ςιμΫ Ϋ ςξ κϊρςξπ 

πξσ ποξςεάμξσμ ρςημ ποξρτξοΩ ςξσπ, εμςϊπ απξκλειρςικΫπ ποξθερμάαπ, καςΩ αμόςαςξ ϊοιξ 

εάκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξάηρη ςηπ ρυεςικΫπ ποϊρκληρηπ. Ρςημ πεοάπςχρη ασςΫ 

εταομϊζξμςαι ςα Ωοθοα 88 και 89 μ. 4412/2016. ΔΩμ ςα παοευϊμεμα ρςξιυεάα δεμ ενηγξϋμ καςΩ 

ςοϊπξ ικαμξπξιηςικϊ ςξ υαμηλϊ επάπεδξ ςηπ ςιμΫπ Ϋ ςξσ κϊρςξσπ πξσ ποξςεάμεςαι, η ποξρτξοΩ 

απξοοάπςεςαι χπ μη καμξμικΫ.  

Ρςημ πεοάπςχρη ιρϊςιμχμ ποξρτξοόμ η αμαθΪςξσρα αουΫ επιλΪγει ςξμ αμΩδξυξ με κλΫοχρη 

μεςανϋ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοΪχμ πξσ σπΪβαλαμ ιρϊςιμεπ ποξρτξοΪπ. Ζ κλΫοχρη γάμεςαι εμόπιξμ 

ςηπ ΔπιςοξπΫπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ και παοξσράα ςχμ ξικξμξμικόμ τξοΪχμ πξσ σπΪβαλαμ ςιπ 

ιρϊςιμεπ ποξρτξοΪπ.   

Ρςη ρσμΪυεια, ετϊρξμ ςξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ εγκοάμει ςα αμχςΪοχ 

ποακςικΩ εκδάδεςαι απϊταρη για ςα  απξςελΪρμαςα  ϊλχμ ςχμ αμχςΪοχ ρςαδάχμ 

(«ΔικαιξλξγηςικΩ ΡσμμεςξυΫπ», «ευμικΫ ΟοξρτξοΩ» και «ΞικξμξμικΫ ΟοξρτξοΩ») και η 

αμαθΪςξσρα αουΫ ποξρκαλεά εγγοΩτχπ, μΪρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμάαπ» ςξσ 

ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, ςξμ ποόςξ ρε καςΩςανη μειξδϊςη ρςξμ ξπξάξμ ποϊκειςαι 

μα γάμει η καςακϋοχρη («ποξρχοιμϊπ αμΩδξυξπ») μα σπξβΩλει ςα δικαιξλξγηςικΩ καςακϋοχρηπ, 

ρϋμτχμα  με ϊρα ξοάζξμςαι ρςξ Ωοθοξ 103 και ςημ παοΩγοατξ 3.2 ςηπ παοξϋραπ, πεοά 

ποϊρκληρηπ για σπξβξλΫ δικαιξλξγηςικόμ. Ζ απϊταρη Ϊγκοιρηπ ςχμ ποακςικόμ δεμ 

κξιμξπξιεάςαι ρςξσπ ποξρτΪοξμςεπ και εμρχμαςόμεςαι ρςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ. 

Ρε κΩθε πεοάπςχρη, ϊςαμ εν αουΫπ Ϊυει σπξβληθεά μάα ποξρτξοΩ, ςα απξςελΪρμαςα ϊλχμ ςχμ 

ρςαδάχμ ςηπ διαδικαράαπ αμΩθερηπ, Ϋςξι Δικαιξλξγηςικόμ ΡσμμεςξυΫπ, ευμικΫπ ΟοξρτξοΩπ και 

ΞικξμξμικΫπ ΟοξρτξοΩπ, επικσοόμξμςαι με ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ ςξσ Ωοθοξσ 105 ςξσ μ. 

4412/2016, ρϋμτχμα με ςημ παοΩγοατξ 3.3 ςηπ παοξϋραπ, πξσ εκδάδεςαι μεςΩ ςξ πΪοαπ και ςξσ 

ςελεσςαάξσ ρςαδάξσ ςηπ διαδικαράαπ. ΙαςΩ ςηπ αμχςΪοχ απϊταρηπ υχοεά ποξδικαρςικΫ 

ποξρτσγΫ εμόπιξμ ςηπ ΑΔΟΟ ρϋμτχμα με ϊρα ποξβλΪπξμςαι ρςημ παοΩγοατξ 3.4 ςηπ 

παοξϋραπ. 
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3.2 Οοϊρκληρη σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ - Δικαιξλξγηςικά 
ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ 

 

ΛεςΩ ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, η αμαθΪςξσρα αουΫ απξρςΪλλει ρυεςικΫ ηλεκςοξμικΫ  

ποϊρκληρη ρςξμ ποξρτΪοξμςα, ρςξμ ξπξάξ ποϊκειςαι μα γάμει η καςακϋοχρη («ποξρχοιμϊ 

αμΩδξυξ»), μΪρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμάαπ» ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ 

ΔΡΖΔΖΡ, και ςξμ καλεά μα σπξβΩλει εμςϊπ ποξθερμάαπ δΪκα (10) ημεοόμ  απϊ ςημ κξιμξπξάηρη 

ςηπ ρυεςικΫπ  Ϊγγοατηπ ειδξπξάηρηπ ρε ασςϊμ, ςα απξδεικςικΩ Ϊγγοατα μξμιμξπξάηρηπ  και ςα 

ποχςϊςσπα Ϋ αμςάγοατα ϊλχμ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ πεοιγοΩτξμςαι ρςημ παοΩγοατξ 

2.2.5.2. ςηπ παοξϋραπ διακΫοσνηπ, χπ απξδεικςικΩ ρςξιυεάα για ςη μη ρσμδοξμΫ ςχμ λϊγχμ 

απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοΩτξσ 2.2.3 ςηπ διακΫοσνηπ, καθόπ και για ςημ πλΫοχρη ςχμ κοιςηοάχμ 

πξιξςικΫπ επιλξγΫπ ςηπ παοαγοΩτξσ 2.2.4 ασςΫπ.  

Διδικϊςεοα, ςξ ρϋμξλξ ςχμ ρςξιυεάχμ και δικαιξλξγηςικόμ ςηπ χπ Ωμχ παοαγοΩτξσ 

απξρςΪλλξμςαι απϊ ασςϊμ ρε μξοτΫ ηλεκςοξμικόμ αουεάχμ με μξοτϊςσπξ PDF, ρϋμτχμα με ςα 

ειδικόπ ξοιζϊμεμα ρςημ παοΩγοατξ 2.4.2.5 ςηπ παοξϋραπ. 

Δμςϊπ ςηπ ποξθερμάαπ σπξβξλΫπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ και ςξ αογϊςεοξ Ϊχπ ςημ 

ςοάςη εογΩριμη ημΪοα απϊ ςημ καςαληκςικΫ ημεοξμημάα ηλεκςοξμικΫπ σπξβξλΫπ ςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ, ποξρκξμάζξμςαι με εσθϋμη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοΪα, ρςημ 

αμαθΪςξσρα αουΫ, ρε Ϊμςσπη μξοτΫ και ρε κλειρςϊ τΩκελξ, ρςξμ ξπξάξ αμαγοΩτεςαι ξ 

απξρςξλΪαπ, ςα ρςξιυεάα ςξσ Διαγχμιρμξϋ και χπ παοαλΫπςηπ η ΔπιςοξπΫ Διαγχμιρμξϋ, ςα 

ρςξιυεάα και δικαιξλξγηςικΩ, ςα ξπξάα απαιςεάςαι μα ποξρκξμιρθξϋμ ρε Ϊμςσπη μξοτΫ (χπ 

ποχςϊςσπα Ϋ ακοιβΫ αμςάγοατα), ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςιπ διαςΩνειπ ςηπ χπ Ωμχ 

παοαγοΩτξσ 2.4.2.5.  

Αμ δεμ ποξρκξμιρθξϋμ ςα παοαπΩμχ δικαιξλξγηςικΩ Ϋ σπΩουξσμ ελλεάφειπ ρε ασςΩ πξσ 

σπoβλΫθηκαμ, η αμαθΪςξσρα αουΫ καλεά ςξμ ποξρχοιμϊ αμΩδξυξ μα ποξρκξμάρει ςα ελλεάπξμςα 

δικαιξλξγηςικΩ Ϋ μα ρσμπληοόρει ςα Ϋδη σπξβληθΪμςα Ϋ μα παοΩρυει διεσκοιμΫρειπ με ςημ 

Ϊμμξια ςξσ Ωοθοξσ 102 ςξσ μ. 4412/2016, εμςϊπ δΪκα (10) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξάηρη ςηπ 

ρυεςικΫπ ποϊρκληρηπ ρε ασςϊμ. 

Ξ ποξρχοιμϊπ αμΩδξυξπ δϋμαςαι μα σπξβΩλει αάςημα, μΪρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ 

«Δπικξιμχμάαπ» ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, ποξπ ςημ αμαθΪςξσρα αουΫ, για 

παοΩςαρη ςηπ χπ Ωμχ ποξθερμάαπ, ρσμξδεσϊμεμξ απϊ απξδεικςικΩ Ϊγγοατα πεοά αάςηρηπ 

υξοΫγηρηπ δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ. Ρςημ πεοάπςχρη ασςΫ η αμαθΪςξσρα αουΫ 

παοαςεάμει ςημ ποξθερμάα σπξβξλΫπ ασςόμ, για ϊρξ υοϊμξ απαιςηθεά για ςη υξοΫγηρΫ ςξσπ απϊ 

ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουΪπ. Ξ ποξρχοιμϊπ αμΩδξυξπ μπξοεά μα ανιξπξιεά ςη δσμαςϊςηςα ασςΫ 

ςϊρξ εμςϊπ ςηπ  αουικΫπ ποξθερμάαπ για ςημ σπξβξλΫ δικαιξλξγηςικόμ ϊρξ και εμςϊπ ςηπ 

ποξθερμάαπ για ςημ ποξρκϊμιρη ελλειπϊμςχμ Ϋ ςη ρσμπλΫοχρη Ϋδη σπξβληθΪμςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ, καςΩ ςημ Ϊμμξια ςξσ Ωοθοξσ 102 ςξσ μ. 4412/2016, χπ αμχςΪοχ ποξβλΪπεςαι. 

Ζ παοξϋρα οϋθμιρη εταομϊζεςαι αμαλϊγχπ και ϊςαμ η αμαθΪςξσρα αουΫ ζηςΫρει ςημ ποξρκϊμιρη 

ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςΩ ςη διαδικαράα ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ Ϋ αιςΫρεχμ ρσμμεςξυΫπ 

και ποιμ απϊ ςξ ρςΩδιξ καςακϋοχρηπ, κας΄ εταομξγΫ ςηπ διΩςανηπ ςξσ ποόςξσ εδατάξσ ςηπ 

παο. 5 ςξσ Ωοθοξσ 79  ςξσ μ. 4412/2016, ςηοξσμΪμχμ ςχμ αουόμ ςηπ άρηπ μεςαυεάοιρηπ και ςηπ 

διατΩμειαπ. 

Απξοοάπςεςαι η ποξρτξοΩ ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ, καςαπάπςει σπΪο ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ 

η εγγϋηρη ρσμμεςξυΫπ ςξσ και η καςακϋοχρη γάμεςαι ρςξμ ποξρτΪοξμςα πξσ σπΪβαλε ςημ 

αμΪρχπ επϊμεμη πλΪξμ ρσμτΪοξσρα απϊ ξικξμξμικΫ Ωπξφη ποξρτξοΩ, ςηοξσμΪμηπ ςηπ αμχςΪοχ 

διαδικαράαπ, εΩμ: 
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i) καςΩ ςξμ Ϊλεγυξ ςχμ παοαπΩμχ δικαιξλξγηςικόμ διαπιρςχθεά ϊςι ςα ρςξιυεάα πξσ δηλόθηκαμ 

με  ςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαάξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ)  εάμαι εκ ποξθΪρεχπ απαςηλΩ, Ϋ Ϊυξσμ 

σπξβληθεά πλαρςΩ απξδεικςικΩ ρςξιυεάα , Ϋ  

ii)  δεμ σπξβληθξϋμ ρςξ ποξκαθξοιρμΪμξ υοξμικϊ διΩρςημα ςα απαιςξϋμεμα ποχςϊςσπα Ϋ 

αμςάγοατα ςχμ παοαπΩμχ δικαιξλξγηςικόμ, Ϋ  

iii) απϊ ςα δικαιξλξγηςικΩ πξσ ποξρκξμάρθηκαμ μξμάμχπ και εμποξθΪρμχπ, δεμ απξδεικμϋεςαι η 

μη ρσμδοξμΫ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ρϋμτχμα με ςημ παοΩγοατξ 2.2.3 (λϊγξι απξκλειρμξϋ) Ϋ 

η πλΫοχρη μιαπ Ϋ πεοιρρξςΪοχμ απϊ ςιπ απαιςΫρειπ ςχμ κοιςηοάχμ πξιξςικΫπ επιλξγΫπ ρϋμτχμα 

με ςημ παοΩγοατξ 2.2.4 (κοιςΫοια πξιξςικΫπ επιλξγΫπ) ςηπ παοξϋραπ.  

Ρε πεοάπςχρη Ϊγκαιοηπ και ποξρΫκξσραπ εμημΪοχρηπ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ για μεςαβξλΪπ 

ρςιπ ποξωπξθΪρειπ, ςιπ ξπξάεπ ξ ποξρχοιμϊπ αμΩδξυξπ εάυε δηλόρει μεςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαάξ 

Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) ϊςι πληοξά,  ξι ξπξάεπ μεςαβξλΪπ επΫλθαμ Ϋ για ςιπ ξπξάεπ μεςαβξλΪπ 

Ϊλαβε γμόρη μεςΩ ςημ δΫλχρη και μΪυοι ςημ ημΪοα ςηπ ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ (ξφιγεμεάπ 

μεςαβξλΪπ), δεμ καςαπάπςει σπΪο ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ η εγγϋηρη ρσμμεςξυΫπ ςξσ.  

Αμ καμΪμαπ απϊ ςξσπ ποξρτΪοξμςεπ δεμ σπξβΩλλει αληθΫ Ϋ ακοιβΫ δΫλχρη ή δεμ ποξρκξμάρει 

Ϊμα Ϋ πεοιρρϊςεοα απϊ ςα απαιςξϋμεμα Ϊγγοατα και δικαιξλξγηςικΩ ή δεμ απξδεάνει ϊςι: α) δεμ 

βοάρκεςαι ρε μάα απϊ ςιπ καςαρςΩρειπ ςηπ παοαγοΩτξσ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ διακΫοσνηπ και β) 

πληοξά ςα ρυεςικΩ κοιςΫοια πξιξςικΫπ επιλξγΫπ ςα ξπξάα Ϊυξσμ καθξοιρςεά ρϋμτχμα με ςημ 

παοΩγοατξ 2.2.4 ςηπ παοξϋραπ διακΫοσνηπ, η διαδικαράα μαςαιόμεςαι.  

Ζ διαδικαράα ελΪγυξσ ςχμ παοαπΩμχ δικαιξλξγηςικόμ ξλξκληοόμεςαι με ςη ρϋμςανη ποακςικξϋ 

απϊ ςημ ΔπιςοξπΫ ςξσ Διαγχμιρμξϋ, ρςξ ξπξάξ αμαγοΩτεςαι η ςσυϊμ ρσμπλΫοχρη 

δικαιξλξγηςικόμ ρϋμτχμα με ϊρα ξοάζξμςαι αμχςΪοχ (παοΩγοατξπ 3.1.2.1.) και ςη διαβάβαρΫ 

ςξσ ρςξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ για ςη λΫφη απϊταρηπ εάςε για ςημ 

καςακϋοχρη ςηπ ρϋμβαρηπ εάςε για ςη μαςαάχρη ςηπ διαδικαράαπ.  

3.3 Ιαςακϋοχρη - ρϋμαφη ρϋμβαρηπ 

3.3.1. α απξςελΪρμαςα ςξσ ελΪγυξσ ςχμ παοαπΩμχ δικαιξλξγηςικόμ και ςηπ ειρΫγηρηπ ςηπ 
ΔπιςοξπΫπ επικσοόμξμςαι με ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ, ρςημ ξπξάα εμρχμαςόμεςαι η απϊταρη 
Ϊγκοιρηπ ςχμ ποακςικόμ ςχμ πεο. α & β ςηπ παο. 2 ςξσ Ωοθοξσ 100 ςξσ μ. 4412/2016 (πεοά 
ανιξλϊγηρηπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυΫπ, ςηπ ςευμικΫπ και ςηπ ξικξμξμικΫπ ποξρτξοΩπ).    

Ζ αμαθΪςξσρα αουΫ κξιμξπξιεά, μΪρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμάαπ», ρε ϊλξσπ ςξσπ 

ξικξμξμικξϋπ τξοεάπ πξσ Ϊλαβαμ μΪοξπ ρςη διαδικαράα αμΩθερηπ, εκςϊπ απϊ ϊρξσπ 

απξκλεάρςηκαμ ξοιρςικΩ δσμΩμει ςηπ παο. 1 ςξσ Ωοθοξσ 72 ςξσ μ. 4412/2016, ςημ απϊταρη 

καςακϋοχρηπ, ρςημ ξπξάα αματΪοξμςαι σπξυοεχςικΩ ξι ποξθερμάεπ για ςημ αμαρςξλΫ ςηπ 

ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με ςα Ωοθοα 360 Ϊχπ 372 ςξσ μ. 4412/2016, μαζά με αμςάγοατξ 

ϊλχμ ςχμ ποακςικόμ ςηπ διαδικαράαπ ελΪγυξσ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, και, επιπλΪξμ, 

αμαοςΩ ςα δικαιξλξγηςικΩ ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ ρςα «ΡσμημμΪμα Ζλεκςοξμικξϋ 

Διαγχμιρμξϋ». ΛεςΩ ςημ Ϊκδξρη και κξιμξπξάηρη ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ ξι ποξρτΪοξμςεπ 

λαμβΩμξσμ γμόρη ςχμ λξιπόμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςη διαδικαράα και ςχμ ρςξιυεάχμ πξσ 

σπξβλΫθηκαμ απϊ ασςξϋπ, με εμΪογειεπ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ. ΙαςΩ ςηπ απϊταρηπ 

καςακϋοχρηπ υχοεά ποξδικαρςικΫ ποξρτσγΫ εμόπιξμ ςηπ ΑΔΟΟ, ρϋμτχμα με ςημ παοΩγοατξ 

3.4 ςηπ παοξϋραπ. Δεμ επιςοΪπεςαι η Ωρκηρη Ωλληπ διξικηςικΫπ ποξρτσγΫπ καςΩ ςηπ αμχςΪοχ 

απϊταρηπ. 

3.3.2. Ζ απϊταρη καςακϋοχρηπ καθάρςαςαι ξοιρςικΫ, ετϊρξμ ρσμςοΪνξσμ ξι ακϊλξσθεπ 

ποξωπξθΪρειπ ρχοεσςικΩ: 
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α) κξιμξπξιηθεά η απϊταρη καςακϋοχρηπ ρε ϊλξσπ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοεάπ πξσ δεμ Ϊυξσμ 

απξκλειρςεά ξοιρςικΩ,  

β) παοΪλθει Ωποακςη η ποξθερμάα Ωρκηρηπ ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ Ϋ ρε πεοάπςχρη Ωρκηρηπ, 

παοΪλθει Ωποακςη η ποξθερμάα Ωρκηρηπ αάςηρηπ αμαρςξλΫπ καςΩ ςηπ απϊταρηπ ςηπ ΑΔΟΟ και ρε 

πεοάπςχρη Ωρκηρηπ αάςηρηπ αμαρςξλΫπ καςΩ ςηπ απϊταρηπ ςηπ ΑΔΟΟ, εκδξθεά απϊταρη επά ςηπ 

αάςηρηπ, με ςημ επιτϋλανη ςηπ υξοΫγηρηπ ποξρχοιμΫπ διαςαγΫπ, ρϋμτχμα με ϊρα ξοάζξμςαι  ρςξ 

ςελεσςαάξ εδΩτιξ ςηπ παο. 4 ςξσ Ωοθοξσ 372 ςξσ μ. 4412/2016, 

γ) ξλξκληοχθεά επιςσυόπ ξ ποξρσμβαςικϊπ Ϊλεγυξπ απϊ ςξ Δλεγκςικϊ ΡσμΪδοιξ, ρϋμτχμα με ςα 

Ωοθοα 324 Ϊχπ 327 ςξσ μ. 4700/2020, ετϊρξμ απαιςεάςαι, 

και  

δ) ξ  ποξρχοιμϊπ αμΩδξυξπ, σπξβΩλλει, ρςημ πεοάπςχρη πξσ απαιςεάςαι και Ϊπειςα απϊ ρυεςικΫ 

ποϊρκληρη, σπεϋθσμη δΫλχρη, πξσ σπξγοΩτεςαι ρϋμτχμα με ϊρα ξοάζξμςαι ρςξ Ωοθοξ 79Α ςξσ 

μ. 4412/2016, ρςημ ξπξάα δηλόμεςαι ϊςι, δεμ Ϊυξσμ επΪλθει ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ ξφιγεμεάπ 

μεςαβξλΪπ καςΩ ςημ Ϊμμξια ςξσ Ωοθοξσ 104 ςξσ μ. 4412/2016 και μϊμξμ ρςημ πεοάπςχρη ςξσ 

ποξρσμβαςικξϋ ελΪγυξσ Ϋ ςηπ Ωρκηρηπ ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ καςΩ ςηπ απϊταρηπ 

καςακϋοχρηπ. Ζ σπεϋθσμη δΫλχρη ελΪγυεςαι απϊ ςημ αμαθΪςξσρα αουΫ και μμημξμεϋεςαι ρςξ 

ρσμτχμηςικϊ. Δτϊρξμ δηλχθξϋμ ξφιγεμεάπ μεςαβξλΪπ, η δΫλχρη ελΪγυεςαι απϊ ςημ ΔπιςοξπΫ 

Διαγχμιρμξϋ, η ξπξάα ειρηγεάςαι ποξπ ςξ αομϊδιξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ. 

 

ΛεςΩ απϊ ςημ ξοιρςικξπξάηρη ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ η αμαθΪςξσρα αουΫ ποξρκαλεά ςξμ 

αμΩδξυξ, μΪρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμάαπ» ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ 

ΔΡΖΔΖΡ, μα ποξρΪλθει για σπξγοατΫ ςξσ ρσμτχμηςικξϋ,θΪςξμςΩπ ςξσ ποξθερμάα  δεκαπΪμςε 

(15) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξάηρη ςηπ ρυεςικΫπ ειδικΫπ ποϊρκληρηπ. Ζ ρϋμβαρη θεχοεάςαι 

ρσματθεάρα με ςημ κξιμξπξάηρη ςηπ ποϊρκληρηπ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατάξσ ρςξμ αμΩδξυξ.  

Ρςημ πεοάπςχρη πξσ ξ αμΩδξυξπ δεμ ποξρΪλθει μα σπξγοΩφει ςξ χπ Ωμχ ρσμτχμηςικϊ μΪρα 

ρςημ ςεθεάρα ποξθερμάα, με ςημ επιτϋλανη αμςικειμεμικόμ λϊγχμ αμχςΪοαπ βάαπ, κηοϋρρεςαι 

Ϊκπςχςξπ, καςαπάπςει σπΪο ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ η εγγσηςικΫ επιρςξλΫ ρσμμεςξυΫπ ςξσ και 

ακξλξσθεάςαι η άδια, χπ Ωμχ διαδικαράα, για ςξμ ποξρτΪοξμςα πξσ σπΪβαλε ςημ  αμΪρχπ 

επϊμεμη πλΪξμ ρσμτΪοξσρα απϊ ξικξμξμικΫ Ωπξφη ποξρτξοΩ. Αμ καμΪμαπ απϊ ςξσπ 

ποξρτΪοξμςεπ δεμ ποξρΪλθει για ςημ σπξγοατΫ ςξσ ρσμτχμηςικξϋ, η διαδικαράα αμΩθερηπ 

μαςαιόμεςαι ρϋμτχμα με ςημ παοΩγοατξ 3.5 ςηπ παοξϋραπ διακΫοσνηπ. Ρςημ πεοάπςχρη ασςΫ,  

η αμαθΪςξσρα αουΫ μπξοεά μα αμαζηςΫρει απξζημάχρη, πΪοα απϊ ςημ καςαπάπςξσρα εγγσηςικΫ 

επιρςξλΫ, ιδάχπ δσμΩμει ςχμ Ωοθοχμ 197 και 198 ΑΙ. 

ΔΩμ η αμαθΪςξσρα αουΫ δεμ απεσθϋμει ςημ ειδικΫ ποϊρκληρη για ςημ σπξγοατΫ ςξσ 

ρσμτχμηςικξϋ εμςϊπ υοξμικξϋ διαρςΫμαςξπ ενΫμςα (60) ημεοόμ απϊ ςημ ξοιρςικξπξάηρη ςηπ 

απϊταρηπ καςακϋοχρηπ, με ςημ επιτϋλανη ςηπ ϋπαονηπ επιςακςικξϋ λϊγξσ δημϊριξσ 

ρσμτΪοξμςξπ Ϋ αμςικειμεμικόμ λϊγχμ αμχςΪοαπ βάαπ, ξ αμΩδξυξπ δικαιξϋςαι μα απΪυει απϊ ςημ 

σπξγοατΫ ςξσ ρσμτχμηςικξϋ, υχοάπ μα εκπΪρει η εγγϋηρη ρσμμεςξυΫπ ςξσ, καθόπ και μα 

αμαζηςΫρει απξζημάχρη ιδάχπ δσμΩμει ςχμ Ωοθοχμ 197 και 198 ΑΙ. 

3.4 Οοξδικαρςικέπ Οοξρτσγέπ - Οοξρχοιμή και ξοιρςική Δικαρςική Οοξρςαρία 

Α. ΙΩθε εμδιατεοϊμεμξπ, ξ ξπξάξπ Ϊυει Ϋ εάυε ρσμτΪοξμ μα ςξσ αμαςεθεά η ρσγκεκοιμΪμη δημϊρια 

ρϋμβαρη και Ϊυει σπξρςεά Ϋ εμδΪυεςαι μα σπξρςεά ζημάα απϊ εκςελερςΫ ποΩνη Ϋ παοΩλειφη ςηπ 

αμαθΪςξσραπ αουΫπ καςΩ παοΩβαρη ςηπ εσοχπαψκΫπ εμχριακΫπ Ϋ ερχςεοικΫπ μξμξθεράαπ ρςξμ 

ςξμΪα ςχμ δημξράχμ ρσμβΩρεχμ, Ϊυει δικαάχμα μα ποξρτϋγει ρςημ αμενΩοςηςη ΑουΫ ΔνΪςαρηπ 

Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ (ΑΔΟΟ), ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα ρςα Ωοθοα 345 επ. μ. 

4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ρςοετϊμεμξπ με ποξδικαρςικΫ ποξρτσγΫ, καςΩ ποΩνηπ Ϋ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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παοΩλειφηπ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ, ποξρδιξοάζξμςαπ ειδικόπ ςιπ μξμικΪπ και ποαγμαςικΪπ 

αιςιΩρειπ πξσ δικαιξλξγξϋμ ςξ αάςημΩ ςξσ.  

Ρε πεοάπςχρη ποξρτσγΫπ καςΩ ποΩνηπ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ, η ποξθερμάα για ςημ Ωρκηρη ςηπ 

ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ εάμαι: 

(α) δΪκα (10) ημΪοεπ απϊ ςημ κξιμξπξάηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποΩνηπ ρςξμ εμδιατεοϊμεμξ 

ξικξμξμικϊ τξοΪα αμ η ποΩνη κξιμξπξιΫθηκε με ηλεκςοξμικΩ μΪρα Ϋ ςηλεξμξιξςσπάα Ϋ  

(β) δεκαπΪμςε (15) ημΪοεπ απϊ ςημ κξιμξπξάηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποΩνηπ ρε ασςϊμ αμ 

υοηριμξπξιΫθηκαμ Ωλλα μΪρα επικξιμχμάαπ, Ωλλχπ   

(γ) δΪκα (10) ημΪοεπ απϊ ςημ πλΫοη, ποαγμαςικΫ Ϋ ςεκμαιοϊμεμη, γμόρη ςηπ ποΩνηπ πξσ 

βλΩπςει ςα ρσμτΪοξμςα ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ ξικξμξμικξϋ τξοΪα. ΔιδικΩ για ςημ Ωρκηρη 

ποξρτσγΫπ καςΩ ποξκΫοσνηπ, η πλΫοηπ γμόρη ασςΫπ ςεκμαάοεςαι μεςΩ ςημ πΩοξδξ δεκαπΪμςε 

(15) ημεοόμ απϊ ςη δημξράεσρη ρςξ ΙΖΛΔΖΡ. 

Ρε πεοάπςχρη παοΩλειφηπ πξσ απξδάδεςαι ρςημ αμαθΪςξσρα αουΫ, η ποξθερμάα για ςημ Ωρκηρη 

ςηπ ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ εάμαι δεκαπΪμςε (15) ημΪοεπ απϊ ςημ επξμΪμη ςηπ ρσμςΪλερηπ ςηπ 

ποξρβαλλϊμεμηπ παοΩλειφηπ . 

Ξι ποξθερμάεπ χπ ποξπ ςημ σπξβξλΫ ςχμ ποξδικαρςικόμ ποξρτσγόμ και ςχμ παοεμβΩρεχμ 

αουάζξσμ ςημ επξμΪμη ςηπ ημΪοαπ ςηπ ποξαματεοθεάραπ καςΩ πεοάπςχρη κξιμξπξάηρηπ Ϋ γμόρηπ 

και λΫγξσμ ϊςαμ πεοΩρει ξλϊκληοη η ςελεσςαάα ημΪοα και όοα 23:59:59 και, αμ ασςΫ εάμαι 

εναιοεςΪα Ϋ ΡΩββαςξ, ϊςαμ πεοΩρει ξλϊκληοη η επξμΪμη εογΩριμη ημΪοα και όοα 23:59:59. 

Ζ ποξδικαρςικΫ ποξρτσγΫ ρσμςΩρρεςαι σπξυοεχςικΩ με ςη υοΫρη ςξσ ςσπξπξιημΪμξσ εμςϋπξσ 

ςξσ ΟαοαοςΫμαςξπ Θ ςξσ π.δ/ςξπ 39/2017 και καςαςάθεςαι ηλεκςοξμικΩ μΪρχ ςηπ 

λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμάα» ρςημ ηλεκςοξμικΫ πεοιξυΫ ςξσ ρσγκεκοιμΪμξσ διαγχμιρμξϋ, 

επιλΪγξμςαπ ςημ Ϊμδεινη «ΟοξδικαρςικΫ ΟοξρτσγΫ»ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 18 ςηπ Ι.Σ.Α. 

ΟοξμΫθειεπ και Σπηοεράεπ. 

Για ςξ παοαδεκςϊ ςηπ Ωρκηρηπ ςηπ ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ καςαςάθεςαι παοΩβξλξ απϊ ςξμ 

ποξρτεϋγξμςα σπΪο ςξσ Δλλημικξϋ Δημξράξσ, ρϋμτχμα με ϊρα ξοάζξμςαι ρςξ Ωοθοξ 363 Μ. 

4412/2016 . Ζ επιρςοξτΫ ςξσ παοαβϊλξσ ρςξμ ποξρτεϋγξμςα γάμεςαι: α) ρε πεοάπςχρη ξλικΫπ Ϋ 

μεοικΫπ απξδξυΫπ ςηπ ποξρτσγΫπ ςξσ, β) ϊςαμ η αμαθΪςξσρα αουΫ αμακαλεά ςημ ποξρβαλλϊμεμη 

ποΩνη Ϋ ποξβαάμει ρςημ ξτειλϊμεμη εμΪογεια ποιμ απϊ ςημ Ϊκδξρη ςηπ απϊταρηπ ςηπ ΑΔΟΟ επά 

ςηπ ποξρτσγΫπ, γ) ρε πεοάπςχρη παοαάςηρηπ ςξσ ποξρτεϋγξμςα απϊ ςημ ποξρτσγΫ ςξσ Ϊχπ και 

δΪκα (10) ημΪοεπ απϊ ςημ καςΩθερη ςηπ ποξρτσγΫπ.  

Ζ ποξθερμάα για ςημ Ωρκηρη ςηπ ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ και η ΩρκηρΫ ςηπ κχλϋξσμ ςη 

ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ επά πξιμΫ ακσοϊςηςαπ, η ξπξάα διαπιρςόμεςαι με απϊταρη ςηπ ΑΔΟΟ μεςΩ 

απϊ Ωρκηρη ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ, ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 368 ςξσ μ. 4412/2016 και 20 π.δ. 

39/2017. Όμχπ, μϊμη η Ωρκηρη ςηπ ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ δεμ κχλϋει ςημ ποϊξδξ ςηπ 

διαγχμιρςικΫπ διαδικαράαπ, σπϊ ςημ επιτϋλανη υξοΫγηρηπ απϊ ςξ ΙλιμΩκιξ ποξρχοιμΫπ 

ποξρςαράαπ ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 366 παο. 1-2 μ. 4412/2016 και 15 παο. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Ζ ποξηγξϋμεμη παοΩγοατξπ δεμ εταομϊζεςαι ρςημ πεοάπςχρη πξσ, καςΩ ςη διαδικαράα ρϋμαφηπ 

ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, σπξβληθεά μϊμξ μάα (1) ποξρτξοΩ. 

ΛεςΩ ςημ, καςΩ ςα χπ Ωμχ, ηλεκςοξμικΫ καςΩθερη ςηπ ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ η αμαθΪςξσρα 

αουΫ, μΪρχ ςηπ λειςξσογάαπ «Δπικξιμχμάα»  :  

α) Ιξιμξπξιεά ςημ ποξρτσγΫ ςξ αογϊςεοξ Ϊχπ ςημ επξμΪμη εογΩριμη ημΪοα απϊ ςημ καςΩθερΫ 

ςηπ ρε κΩθε εμδιατεοϊμεμξ ςοάςξ, ξ ξπξάξπ μπξοεά μα θάγεςαι απϊ ςημ απξδξυΫ ςηπ ποξρτσγΫπ, 
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ποξκειμΪμξσ μα αρκΫρει ςξ, ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςα Ωοθοα 362 παο. 3 και 7 π.δ. 39/2017, 

δικαάχμα παοΪμβαρΫπ ςξσ ρςη διαδικαράα ενΪςαρηπ ςηπ ποξρτσγΫπ, για ςη διαςΫοηρη ςηπ ιρυϋξπ 

ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποΩνηπ, ποξρκξμάζξμςαπ ϊλα ςα κοάριμα Ϊγγοατα πξσ Ϊυει ρςη διΩθερΫ 

ςξσ. 

β) ΔιαβιβΩζει ρςημ ΑΔΟΟ, ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ δεκαπΪμςε (15) ημεοόμ απϊ ςημ ημΪοα καςΩθερηπ, 

ςξμ πλΫοη τΩκελξ ςηπ σπϊθερηπ, ςα απξδεικςικΩ κξιμξπξάηρηπ ρςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ςοάςξσπ 

αλλΩ και ςημ Έκθερη Απϊφεόμ ςηπ επά ςηπ ποξρτσγΫπ. Ρςημ Έκθερη Απϊφεχμ η αμαθΪςξσρα 

αουΫ μπξοεά μα παοαθΪρει αουικΫ Ϋ ρσμπληοχμαςικΫ αιςιξλξγάα για ςημ σπξρςΫοινη ςηπ 

ποξρβαλλϊμεμηπ με ςημ ποξδικαρςικΫ ποξρτσγΫ ποΩνηπ. 

γ) Ιξιμξπξιεά ρε ϊλα ςα μΪοη ςημ Έκθερη Απϊφεχμ, ςιπ ΟαοεμβΩρειπ και ςα ρυεςικΩ Ϊγγοατα πξσ 

ςσυϊμ ςη ρσμξδεϋξσμ, μΪρχ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ ςϊπξσ ςξσ διαγχμιρμξϋ ςξ αογϊςεοξ Ϊχπ ςημ 

επξμΪμη εογΩριμη ημΪοα απϊ ςημ καςΩθερΫ ςξσπ. 

δ)ΡσμπληοχμαςικΩ σπξμμΫμαςα καςαςάθεμςαι απϊ ξπξιξδΫπξςε απϊ ςα μΪοη μΪρχ ςηπ 

πλαςτϊομαπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ πΪμςε (5) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξάηρη ςχμ 

απϊφεχμ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ . 

Ζ Ωρκηρη ςηπ ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ απξςελεά ποξωπϊθερη για ςημ Ωρκηρη ςχμ Ϊμδικχμ 

βξηθημΩςχμ ςηπ αάςηρηπ αμαρςξλΫπ και ςηπ αάςηρηπ ακϋοχρηπ ςξσ Ωοθοξσ 372 μ. 4412/2016 

καςΩ ςχμ εκςελερςόμ ποΩνεχμ Ϋ παοαλεάφεχμ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ . 

Β. Όπξιξπ Ϊυει Ϊμμξμξ ρσμτΪοξμ μπξοεά μα ζηςΫρει, με ςξ άδιξ δικϊγοατξ εταομξζϊμεμχμ 

αμαλξγικΩ ςχμ διαςΩνεχμ ςξσ π.δ. 18/1989, ςημ αμαρςξλΫ εκςΪλερηπ ςηπ απϊταρηπ ςηπ ΑΔΟΟ 

και ςημ ακϋοχρΫ ςηπ εμόπιξμ ςξσ Διξικηςικξϋ Δτεςεάξσ Ηερραλξμάκηπ. ξ ασςϊ ιρυϋει και ρε 

πεοάπςχρη ριχπηοΫπ απϊοοιφηπ ςηπ ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ απϊ ςημ Α.Δ.Ο.Ο. Δικαάχμα 

Ωρκηρηπ ςξσ χπ Ωμχ Ϊμδικξσ βξηθΫμαςξπ Ϊυει και η αμαθΪςξσρα αουΫ, αμ η Α.Δ.Ο.Ο. κΩμει δεκςΫ 

ςημ ποξδικαρςικΫ ποξρτσγΫ, αλλΩ και ασςϊπ ςξσ ξπξάξσ Ϊυει γάμει εμ μΪοει δεκςΫ η 

ποξδικαρςικΫ ποξρτσγΫ. 

Λε ςημ απϊταρη ςηπ ΑΔΟΟ λξγάζξμςαι χπ ρσμποξρβαλλϊμεμεπ και ϊλεπ ξι ρσματεάπ ποξπ ςημ 

αμχςΪοχ απϊταρη ποΩνειπ Ϋ παοαλεάφειπ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ, ετϊρξμ Ϊυξσμ εκδξθεά Ϋ 

ρσμςελερςεά αμςιρςξάυχπ Ϊχπ ςη ρσζΫςηρη ςηπ χπ Ωμχ αάςηρηπ ρςξ ΔικαρςΫοιξ. 

Ζ αάςηρη αμαρςξλΫπ και ακϋοχρηπ πεοιλαμβΩμει μϊμξ αιςιΩρειπ πξσ εάυαμ ποξςαθεά με ςημ 

ποξδικαρςικΫ ποξρτσγΫ Ϋ ατξοξϋμ ρςη διαδικαράα εμόπιξμ ςηπ Α.Δ.Ο.Ο. Ϋ ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ 

απξτΩρεόμ ςηπ. Ζ αμαθΪςξσρα αουΫ, ετϊρξμ αρκΫρει ςημ αάςηρη ςηπ παο. 1 ςξσ Ωοθοξσ 372 ςξσ 

μ. 4412/2016, μπξοεά μα ποξβΩλει και ξφιγεμεάπ ιρυσοιρμξϋπ αματξοικΩ με ςξσπ επιςακςικξϋπ 

λϊγξσπ δημξράξσ ρσμτΪοξμςξπ, ξι ξπξάξι καθιρςξϋμ αμαγκαάα ςημ Ωμερη αμΩθερη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ζ χπ Ωμχ αάςηρη καςαςάθεςαι ρςξ χπ αομϊδιξ δικαρςΫοιξ μΪρα ρε ποξθερμάα δΪκα (10) ημεοόμ 

απϊ  κξιμξπξάηρη Ϋ ςημ πλΫοη γμόρη ςηπ απϊταρηπ Ϋ απϊ ςημ παοΪλεσρη ςηπ ποξθερμάαπ για 

ςημ Ϊκδξρη ςηπ απϊταρηπ επά ςηπ ποξδικαρςικΫπ ποξρτσγΫπ, εμό η δικΩριμξπ για ςημ εκδάκαρη 

ςηπ αάςηρηπ ακϋοχρηπ δεμ ποΪπει μα απΪυει πΪοαμ ςχμ ενΫμςα (60) ημεοόμ απϊ ςημ καςΩθερη 

ςξσ δικξγοΩτξσ. 

Αμςάγοατξ ςηπ αάςηρηπ με κλΫρη κξιμξπξιεάςαι με ςη τοξμςάδα ςξσ αιςξϋμςξπ ποξπ ςημ Α.Δ.Ο.Ο., 

ςημ αμαθΪςξσρα αουΫ, αμ δεμ Ϊυει αρκΫρει ασςΫ ςημ αάςηρη, και ποξπ κΩθε ςοάςξ εμδιατεοϊμεμξ, 

ςημ κλΫςεσρη ςξσ ξπξάξσ διαςΩρρει με ποΩνη ςξσ ξ Οοϊεδοξπ Ϋ ξ ποξεδοεϋχμ ςξσ αομϊδιξσ 

Δικαρςηοάξσ Ϋ μΫμαςξπ Ϊχπ ςημ επϊμεμη ημΪοα απϊ ςημ καςΩθερη ςηπ αάςηρηπ. Ξ αιςόμ 

σπξυοεξϋςαι επά πξιμΫ απαοαδΪκςξσ ςξσ εμδάκξσ βξηθΫμαςξπ μα ποξβεά ρςιπ παοαπΩμχ 

κξιμξπξιΫρειπ εμςϊπ απξκλειρςικΫπ ποξθερμάαπ δϋξ (2) ημεοόμ απϊ ςημ Ϊκδξρη και ςημ 
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παοαλαβΫ ςηπ χπ Ωμχ ποΩνηπ ςξσ Δικαρςηοάξσ. Δμςϊπ απξκλειρςικΫπ ποξθερμάαπ δΪκα (10) 

ημεοόμ απϊ ςημ χπ Ωμχ κξιμξπξάηρη ςηπ αάςηρηπ καςαςάθεςαι η παοΪμβαρη και διαβιβΩζξμςαι ξ 

τΩκελξπ και ξι απϊφειπ ςχμ παθηςικόπ μξμιμξπξιξϋμεμχμ. Δμςϊπ ςηπ άδιαπ ποξθερμάαπ 

καςαςάθεμςαι ρςξ ΔικαρςΫοιξ και ςα ρςξιυεάα πξσ σπξρςηοάζξσμ ςξσπ ιρυσοιρμξϋπ ςχμ διαδάκχμ. 

Δπιποϊρθεςα, η παοΪμβαρη κξιμξπξιεάςαι με επιμΪλεια ςξσ παοεμβαάμξμςξπ ρςα λξιπΩ μΪοη ςηπ 

δάκηπ εμςϊπ δϋξ (2) ημεοόμ απϊ ςημ καςΩθερΫ ςηπ, αλλιόπ λξγάζεςαι χπ απαοΩδεκςη. ξ 

διαςακςικϊ ςηπ δικαρςικΫπ απϊταρηπ εκδάδεςαι εμςϊπ δεκαπΪμςε (15) ημεοόμ απϊ ςη ρσζΫςηρη 

ςηπ αάςηρηπ Ϋ απϊ ςημ ποξθερμάα για ςημ σπξβξλΫ σπξμμημΩςχμ. 

Ζ ποξθερμάα για ςημ Ωρκηρη και η Ωρκηρη ςηπ αάςηρηπ εμόπιξμ ςξσ αομξδάξσ δικαρςηοάξσ 

κχλϋξσμ ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ μΪυοι ςημ Ϊκδξρη ςηπ ξοιρςικΫπ δικαρςικΫπ απϊταρηπ, εκςϊπ 

εΩμ με ποξρχοιμΫ διαςαγΫ ξ αομϊδιξπ δικαρςΫπ απξταμθεά διατξοεςικΩ. Δπάρηπ, η ποξθερμάα 

για ςημ Ωρκηρη και η ΩρκηρΫ ςηπ αάςηρηπ κχλϋξσμ ςημ ποϊξδξ ςηπ διαδικαράαπ αμΩθερηπ για 

υοξμικϊ διΩρςημα δεκαπΪμςε (15) ημεοόμ απϊ ςημ Ωρκηρη ςηπ αάςηρηπ, εκςϊπ εΩμ με ςημ 

ποξρχοιμΫ διαςαγΫ ξ αομϊδιξπ δικαρςΫπ απξταμθεά διατξοεςικΩ.Για ςημ Ωρκηρη ςηπ αιςΫρεχπ 

καςαςάθεςαι παοΩβξλξ, ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα ρςξ Ωοθοξ 372 παο. 5 ςξσ Μ. 

4412/2016.   

Αμ ξ εμδιατεοϊμεμξπ δεμ αιςΫθηκε Ϋ αιςΫθηκε αμεπιςσυόπ ςημ αμαρςξλΫ και η ρϋμβαρη 

σπξγοΩτηκε και η εκςΪλερΫ ςηπ ξλξκληοόθηκε ποιμ απϊ ςη ρσζΫςηρη ςηπ αάςηρηπ, εταομϊζεςαι 

αμαλϊγχπ η παο. 2 ςξσ Ωοθοξσ 32 ςξσ π.δ. 18/1989.  

Αμ ςξ δικαρςΫοιξ ακσοόρει ποΩνη Ϋ παοΩλειφη ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ μεςΩ ςη ρϋμαφη ςηπ 

ρϋμβαρηπ, ςξ κϋοξπ ςηπ ςελεσςαάαπ δεμ θάγεςαι, εκςϊπ αμ ποιμ απϊ ςη ρϋμαφη ασςΫπ εάυε 

αμαρςαλεά η διαδικαράα ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Ρςημ πεοάπςχρη πξσ η ρϋμβαρη δεμ εάμαι 

Ωκσοη, ξ εμδιατεοϊμεμξπ δικαιξϋςαι μα ανιόρει απξζημάχρη, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ 

Ωοθοξ 373 ςξσ μ. 4412/2016. 

Λε ςημ επιτϋλανη ςχμ διαςΩνεχμ ςξσ μ. 4412/2016, για ςημ εκδάκαρη ςχμ διατξοόμ ςξσ 

παοϊμςξπ Ωοθοξσ εταομϊζξμςαι ξι διαςΩνειπ ςξσ π.δ. 18/1989. 

 

3.5 Λαςαίχρη Διαδικαρίαπ 

 

Ζ αμαθΪςξσρα αουΫ μαςαιόμει Ϋ δϋμαςαι μα μαςαιόρει εμ ϊλχ Ϋ εμ μΪοει αιςιξλξγημΪμα ςη 

διαδικαράα αμΩθερηπ, για ςξσπ λϊγξσπ και σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ Ωοθοξσ 106 ςξσ μ. 4412/2016, 

μεςΩ απϊ γμόμη ςηπ αομϊδιαπ ΔπιςοξπΫπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ. Δπάρηπ, αμ διαπιρςχθξϋμ ρτΩλμαςα 

Ϋ παοαλεάφειπ ρε ξπξιξδΫπξςε ρςΩδιξ ςηπ διαδικαράαπ αμΩθερηπ, μπξοεά, μεςΩ απϊ γμόμη ςηπ χπ 

Ωμχ ΔπιςοξπΫπ, μα ακσοόρει μεοικόπ ςη διαδικαράα Ϋ μα αμαμξοτόρει αμΩλξγα ςξ απξςΪλερμΩ 

ςηπ Ϋ μα απξταράρει ςημ επαμΩληφΫ ςηπ απϊ ςξ ρημεάξ πξσ εμτιλξυόοηρε ςξ ρτΩλμα Ϋ η 

παοΩλειφη.  

Διδικϊςεοα, η αμαθΪςξσρα αουΫ μαςαιόμει ςη διαδικαράα ρϋμαφηπ ϊςαμ ασςΫ απξβεά Ωγξμη εάςε 

λϊγχ μη σπξβξλΫπ ποξρτξοΩπ εάςε λϊγχ απϊοοιφηπ ϊλχμ ςχμ ποξρτξοόμ, καθόπ και ρςημ 

πεοάπςχρη ςξσ δεσςΪοξσ εδατάξσ ςηπ παο. 7 ςξσ Ωοθοξσ 105, πεοά καςακϋοχρηπ και ρϋμαφηπ 

ρϋμβαρηπ. 

Δπάρηπ μπξοεά μα μαςαιόρει ςη διαδικαράα:  α) λϊγχ παοΩςσπηπ διεναγχγΫπ ςηπ διαδικαράαπ 

αμΩθερηπ, εκςϊπ εΩμ μπξοεά μα θεοαπεϋρει ςξ ρτΩλμα Ϋ ςημ παοΩλειφη ρϋμτχμα με ςημ παο. 3 

ςξσ Ωοθοξσ 106 , β) αμ ξι ξικξμξμικΪπ και ςευμικΪπ παοΩμεςοξι πξσ ρυεςάζξμςαι με ςη διαδικαράα 

αμΩθερηπ Ωλλαναμ ξσριχδόπ και η εκςΪλερη ςξσ ρσμβαςικξϋ αμςικειμΪμξσ δεμ εμδιατΪοει πλΪξμ 
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ςημ αμαθΪςξσρα αουΫ Ϋ ςξμ τξοΪα για ςξμ ξπξάξ ποξξοάζεςαι ςξ σπϊ αμΩθερη αμςικεάμεμξ, γ) αμ 

λϊγχ αμχςΪοαπ βάαπ, δεμ εάμαι δσμαςΫ η καμξμικΫ εκςΪλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, δ) αμ η επιλεγεάρα 

ποξρτξοΩ κοιθεά χπ μη ρσμτΪοξσρα απϊ ξικξμξμικΫ Ωπξφη, ε) ρςημ πεοάπςχρη ςχμ παο. 3 και 

4 ςξσ Ωοθοξσ 97, πεοά υοϊμξσ ιρυϋξπ ποξρτξοόμ, ρς) για Ωλλξσπ επιςακςικξϋπ λϊγξσπ δημξράξσ 

ρσμτΪοξμςξπ, ϊπχπ ιδάχπ, δημϊριαπ σγεάαπ Ϋ ποξρςαράαπ ςξσ πεοιβΩλλξμςξπ. 

 

4. ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

4.1 Δγγσήρειπ 

4.1.1 Δγγϋηρη καλΫπ εκςΪλερηπ 

Για ςημ σπξγοατΫ ςηπ ρϋμβαρηπ/εχμ πξσ ατξοξϋμ ϊλα ςα ςμΫμαςα απαιςεάςαι η παοξυΫ 

εγγϋηρηπ καλΫπ εκςΪλερηπ, ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 72 παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016, ςξ ϋφξπ ςηπ 

ξπξάαπ αμΪουεςαι ρε πξρξρςϊ 4% επά ςηπ εκςιμόμεμηπ ανάαπ ςηπ ρϋμβαρηπ Ϋ ςξσ ςμΫμαςξπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ, υχοάπ μα ρσμπεοιλαμβΩμξμςαι ςα δικαιόμαςα ποξαάοερηπ  και καςαςάθεςαι μΪυοι και 

ςημ σπξγοατΫ ςξσ ρσμτχμηςικξϋ.  

Ζ εγγϋηρη καλΫπ εκςΪλερηπ, ποξκειμΪμξσ μα γάμει απξδεκςΫ, ποΪπει μα πεοιλαμβΩμει κας' 

ελΩυιρςξμ ςα αματεοϊμεμα ρςημ παοΩγοατξ 2.1.5. ρςξιυεάα ςηπ παοξϋραπ και επιπλΪξμ ςξμ 

αοιθμϊ και ςξμ ςάςλξ ςηπ ρυεςικΫπ ρϋμβαρηπ.  

ξ πεοιευϊμεμϊ ςηπ εάμαι ρϋμτχμξ με ςξ σπϊδειγμα πξσ πεοιλαμβΩμεςαι ρςξ ΟαοΩοςημα III ςηπ 

ΔιακΫοσνηπ και ςα ξοιζϊμεμα ρςξ Ωοθοξ 72 ςξσ μ. 4412/2016. 

Ζ εγγϋηρη καλΫπ εκςΪλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καλϋπςει ρσμξλικΩ και υχοάπ διακοάρειπ ςημ εταομξγΫ 

ϊλχμ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ και κΩθε απαάςηρη ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ Ϊμαμςι ςξσ αμαδϊυξσ. 

Ρε πεοάπςχρη ςοξπξπξάηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καςΩ ςημ παοΩγοατξ 4.5, η ξπξάα ρσμεπΩγεςαι 

αϋνηρη ςηπ ρσμβαςικΫπ ανάαπ, ξ αμΩδξυξπ ξτεάλει μα καςαθΪρει μΪυοι ςημ σπξγοατΫ ςηπ 

ςοξπξπξιημΪμηπ ρϋμβαρηπ, ρσμπληοχμαςικΫ εγγϋηρη καλΫπ εκςΪλερηπ, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξάαπ 

αμΪουεςαι ρε πξρξρςϊ 4% επά ςξσ πξρξϋ ςηπ αϋνηρηπ ςηπ ανάαπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ζ εγγϋηρη καλΫπ εκςΪλερηπ καςαπάπςει σπΪο ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ ρςημ πεοάπςχρη 

παοαβάαρηπ, απϊ ςξμ αμΩδξυξ, ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςΫ ειδικϊςεοα ξοάζει.  

Ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ καλΫπ εκςΪλερηπ ποΪπει μα εάμαι μεγαλϋςεοξπ απϊ ςξμ ρσμβαςικϊ 

υοϊμξ τϊοςχρηπ Ϋ παοΩδξρηπ και ειδικϊςεοα μα ιρυϋει για υοξμικϊ διΩρςημα μΪυοι και εμεμΫμςα 

(90) ημΪοεπ επιπλΪξμ απϊ ςξμ ξοιζϊμεμξ ρςη ρϋμβαρη υοϊμξ παοΩδξρηπ. 

Ζ/Ξι εγγϋηρη/ειπ καλΫπ εκςΪλερηπ επιρςοΪτεςαι/ξμςαι ρςξ ρϋμξλϊ ςξσ/π μεςΩ απϊ ςημ πξρξςικΫ 

και πξιξςικΫ παοαλαβΫ ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ αμςικειμΪμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ρε πεοάπςχρη πξσ ρςξ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικΫπ και πξρξςικΫπ παοαλαβΫπ αματΪοξμςαι 

παοαςηοΫρειπ Ϋ σπΩουει εκποϊθερμη παοΩδξρη, η επιρςοξτΫ ςχμ εγγσΫρεχμ καλΫπ εκςΪλερηπ 

γάμεςαι μεςΩ απϊ ςημ αμςιμεςόπιρη, ρϋμτχμα με ϊρα ποξβλΪπξμςαι, ςχμ παοαςηοΫρεχμ και ςξσ 

εκποϊθερμξσ. 

4.2  Ρσμβαςικϊ Ολαίριξ - Δταομξρςέα Μξμξθερία 

ΙαςΩ ςημ εκςΪλερη ςηπ ρϋμβαρηπ εταομϊζξμςαι ξι διαςΩνειπ ςξσ μ. 4412/2016, ξι ϊοξι ςηπ 

παοξϋραπ διακΫοσνηπ και ρσμπληοχμαςικΩ ξ Αρςικϊπ Ιόδικαπ.  
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4.3 Όοξι εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

4.3.1 ΙαςΩ ςημ εκςΪλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ξ αμΩδξυξπ ςηοεά ςιπ σπξυοεόρειπ ρςξσπ ςξμεάπ ςξσ 

πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαάξσ, πξσ Ϊυξσμ θερπιρθεά με ςξ 

δάκαιξ ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δάκαιξ, ρσλλξγικΪπ ρσμβΩρειπ Ϋ διεθμεάπ διαςΩνειπ 

πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαάξσ, ξι ξπξάεπ απαοιθμξϋμςαι ρςξ 

ΟαοΩοςημα X ςξσ ΟοξραοςΫμαςξπ Α΄. 

Ζ ςΫοηρη ςχμ εμ λϊγχ σπξυοεόρεχμ απϊ ςξμ αμΩδξυξ ελΪγυεςαι και βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα 

πξσ επιβλΪπξσμ ςημ εκςΪλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουΪπ και σπηοεράεπ πξσ 

εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ ξοάχμ ςηπ εσθϋμηπ και ςηπ αομξδιϊςηςΩπ ςξσπ. 

4.3.2.Ξ αμΩδξυξπ δερμεϋεςαι ϊςι :  

α) ρε ϊλα ςα ρςΩδια πξσ ποξηγΫθηκαμ ςηπ ρϋμβαρηπ δεμ εμΫογηρε αθΪμιςα, παοΩμξμα Ϋ 

καςαυοηρςικΩ και ϊςι θα ενακξλξσθΫρει μα μημ εμεογεά κας` ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ καςΩ ςξ ρςΩδιξ 

εκςΪλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ,  

β) ϊςι θα δηλόρει αμελληςά ρςημ αμαθΪςξσρα αουΫ, απϊ ςη ρςιγμΫ πξσ λΩβει γμόρη, 

ξπξιαδΫπξςε καςΩρςαρη (ακϊμη και εμδευϊμεμη) ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ (ποξρχπικόμ, 

ξικξγεμειακόμ, ξικξμξμικόμ, πξλιςικόμ Ϋ Ωλλχμ κξιμόμ ρσμτεοϊμςχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμΪμχμ 

και αμςικοξσϊμεμχμ επαγγελμαςικόμ ρσμτεοϊμςχμ) μεςανϋ ςχμ μξμάμχμ Ϋ ενξσριξδξςημΪμχμ 

εκποξρόπχμ ςξσ καθόπ και  μελόμ ςξσ ποξρχπικξϋ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ πξσ εμπλΪκξμςαι 

καθ’ ξιξμδΫπξςε ςοϊπξ ρςη διαδικαράα εκςΪλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ Ϋ/και μπξοξϋμ μα επηοεΩρξσμ 

ςημ Ϊκβαρη και ςιπ απξτΩρειπ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ πεοά ςημ εκςΪλερΫ ςηπ, ξπξςεδΫπξςε και 

εΩμ η καςΩρςαρη ασςΫ ποξκϋφει καςΩ ςη διΩοκεια εκςΪλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Ξι σπξυοεόρειπ και ξι απαγξοεϋρειπ ςηπ οΫςοαπ ασςΫπ ιρυϋξσμ, αμ ξ αμΩδξυξπ εάμαι Ϊμχρη, για 

ϊλα ςα μΪλη ςηπ Ϊμχρηπ. Ρςξ ρσμτχμηςικϊ πεοιλαμβΩμεςαι ρυεςικΫ δερμεσςικΫ δΫλχρη ςξσ 

αμαδϊυξσ. 

4.4 Δκυχοήρειπ 

 

Απαγξοεϋεςαι η εκυόοηρη ρε Ωλλξ ποϊρχπξ ςχμ εκ ςηπ ρσμβΩρεχπ απξοοεξσρόμ 

σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ καθόπ και η εκυόοηρη ςχμ απαιςΫρεόμ ςξσ ρε ξπξιξδΫπξςε ςοάςξ 

Τσρικϊ Ϋ Μξμικϊ ποϊρχπξ. 

Ιας’ εναάοερη, μπξοεά μα εκυχοΫρει ρε ςοΩπεζα ςηπ επιλξγΫπ ςξσ, ρσμξλικΩ Ϋ εμ μΪοει ςιπ 

απαιςΫρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη, για ςημ εκυόοηρη θα ποΪπει μα σπΩονει 

ποξηγξσμΪμχπ Ϊγγοατη ειδξπξάηρη ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ.   

Δπάρηπ, ξ ΑμΩδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι μα αμαθΪςει, μεςΩ ςημ αμΩθερη ςηπ ρϋμβαρηπ, σπεογξλαβικΩ 

ρε ςοάςξσπ μΪοξπ Ϋ ςξ ρϋμξλξ ςξσ αμςικειμΪμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξϋςε μα σπξκαθάρςαςαι απϊ ςοάςξ. 

4.5 οξπξπξίηρη ρϋμβαρηπ καςά ςη διάοκειά ςηπ 

Ζ ρϋμβαρη μπξοεά μα ςοξπξπξιεάςαι καςΩ ςη διΩοκειΩ ςηπ, υχοάπ μα απαιςεάςαι μΪα διαδικαράα 

ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, μϊμξ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθΪρειπ ςξσ Ωοθοξσ 132 ςξσ μ. 

4412/2016 και καςϊπιμ γμχμξδϊςηρηπ ςηπ ΔπιςοξπΫπ ςηπ πεο. β  ςηπ παο. 11 ςξσ Ωοθοξσ 221 ςξσ 

άδιξσ Μϊμξσ (επιςοξπΫπ παοαλαβΫπ και παοακξλξϋθηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ). 

Δίμαι δσμαςή η ςοξπξπξίηρη ςωμ ρσμβάρεωμ με μεςαβξλέπ ςωμ πξρξςήςωμ μεςανύ ςωμ 

διατξοεςικώμ ειδώμ κασρίμωμ κίμηρηπ (αμόλσβδη βεμζίμη, πεςοέλαιξ κίμηρηπ) και υωοίπ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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σπέοβαρη ςξσ ρσμξλικξύ ρσμβαςικξύ ξικξμξμικξύ αμςικειμέμξσ ασςώμ, με εταομξγή ςηπ αμά 

είδξπ ποξρτεοθείραπ έκπςωρηπ επί ςωμ ςιμώμ αματξοάπ. 

 

Δάμαι δσμαςΫ η ςοξπξπξάηρη ςχμ ρσμβΩρεχμ με μεςαβξλΪπ ςχμ πξρξςΫςχμ μεςανϋ ςχμ 

διατξοεςικόμ ειδόμ κασράμχμ κάμηρηπ (αμϊλσβδη βεμζάμη, πεςοΪλαιξ κάμηρηπ) και υχοάπ 

σπΪοβαρη ςξσ ρσμξλικξϋ ρσμβαςικξϋ ξικξμξμικξϋ αμςικειμΪμξσ ασςόμ, αμΩ ειδικϊ ΤξοΪα και  

ξικξμξμικϊ Ϊςξπ, με εταομξγΫ ςηπ αμΩ εάδξπ ποξρτεοθεάραπ Ϊκπςχρηπ επά ςχμ ςιμόμ αματξοΩπ. 

ΛεςΩ ςη λϋρη ςηπ ρϋμβαρηπ λϊγχ ςηπ Ϊκπςχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ, ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 203 ςξσ μ. 

4412/2016 και ςημ παοΩγοατξ 5.2. ςηπ παοξϋραπ, ϊπχπ και ρε πεοάπςχρη καςαγγελάαπ για 

ϊλξσπ λϊγξσπ ςηπ παοαγοΩτξσ 4.6, πλημ ασςξϋ ςηπ πεο. (α), η αμαθΪςξσρα αουΫ δϋμαςαι μα 

ποξρκαλΪρει ςξμ επϊμεμξ, καςΩ ρειοΩ καςΩςανηπ ξικξμξμικϊ τξοΪα πξσ ρσμμεςΪυει ρςημ 

παοξϋρα διαδικαράα αμΩθερηπ ςηπ ρσγκεκοιμΪμηπ ρϋμβαρηπ και μα ςξσ ποξςεάμει μα αμαλΩβει ςξ 

αμεκςΪλερςξ αμςικεάμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ, με ςξσπ άδιξσπ ϊοξσπ και ποξωπξθΪρειπ και ρε ςάμημα 

πξσ δεμ θα σπεοβαάμει ςημ ποξρτξοΩ πξσ ασςϊπ εάυε σπξβΩλει (οΫςοα σπξκαςΩρςαρηπ). Ζ 

ρϋμβαρη ρσμΩπςεςαι ετϊρξμ εμςϊπ ςηπ ςεθεάραπ ποξθερμάαπ πεοιΪλθει ρςημ αμαθΪςξσρα αουΫ 

Ϊγγοατη και αμεπιτϋλακςη απξδξυΫ ςηπ. Ζ Ωποακςη πΩοξδξπ ςηπ ποξθερμάαπ θεχοεάςαι χπ 

απϊοοιφη ςηπ ποϊςαρηπ.  

 

4.6 Δικαίχμα μξμξμεοξϋπ λϋρηπ- Ιαςαγγελία ςηπ ρϋμβαρηπ 

4.6.1. Ζ αμαθΪςξσρα αουΫ μπξοεά, με ςιπ ποξωπξθΪρειπ πξσ ξοάζξσμ ξι κεάμεμεπ διαςΩνειπ, μα 

καςαγγεάλει ςη ρϋμβαρη καςΩ ςη διΩοκεια ςηπ εκςΪλερΫπ ςηπ, ετϊρξμ: 

α) η ρϋμβαρη Ϊυει σπξρςεά ξσριόδη ςοξπξπξάηρη, καςΩ ςημ Ϊμμξια ςηπ παο. 4 ςξσ Ωοθοξσ 132 

ςξσ μ. 4412/2016, πξσ θα απαιςξϋρε μΪα διαδικαράα ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ  

β) ξ αμΩδξυξπ, καςΩ ςξ υοϊμξ ςηπ αμΩθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςελξϋρε ρε μια απϊ ςιπ καςαρςΩρειπ 

πξσ αματΪοξμςαι ρςημ παοΩγοατξ 2.2.3.1 και, χπ εκ ςξϋςξσ, θα Ϊποεπε μα Ϊυει απξκλειρςεά 

απϊ ςη διαδικαράα ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

γ) η ρϋμβαρη δεμ Ϊποεπε μα αμαςεθεά ρςξμ αμΩδξυξ λϊγχ ρξβαοΫπ παοαβάαρηπ ςχμ 

σπξυοεόρεχμ πξσ σπΪυει απϊ ςιπ ΡσμθΫκεπ και ςημ Ξδηγάα 2014/24/ΔΔ, η ξπξάα Ϊυει 

αμαγμχοιρςεά με απϊταρη ςξσ Δικαρςηοάξσ ςηπ Έμχρηπ ρςξ πλαάριξ διαδικαράαπ δσμΩμει ςξσ 

Ωοθοξσ 258 ςηπ ΡΚΔΔ. 

δ) ξ αμΩδξυξπ καςαδικαρςεά αμεςΩκληςα, καςΩ ςη διΩοκεια εκςΪλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, για Ϊμα απϊ 
ςα αδικΫμαςα πξσ αματΪοξμςαι ρςημ παο. 2.2.3.1 ςηπ παοξϋραπ, 

ε) ξ αμΩδξυξπ πςχυεϋρει Ϋ σπαυθεά ρε διαδικαράα ειδικΫπ εκκαθΩοιρηπ Ϋ ςεθεά σπϊ αμαγκαρςικΫ 
διαυεάοιρη απϊ εκκαθαοιρςΫ Ϋ απϊ ςξ δικαρςΫοιξ Ϋ σπαυθεά ρε διαδικαράα πςχυεσςικξϋ 
ρσμβιβαρμξϋ Ϋ αμαρςεάλει ςιπ επιυειοημαςικΪπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ Ϋ σπαυθεά ρε διαδικαράα 
ενσγάαμρηπ και δεμ ςηοεά ςξσπ ϊοξσπ ασςΫπ Ϋ εΩμ βοεθεά ρε ξπξιαδΫπξςε αμΩλξγη καςΩρςαρη, 
ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαράα, ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικΪπ διαςΩνειπ μϊμξσ.  

Ζ αμαθΪςξσρα αουΫ μπξοεά μα μημ καςαγγεάλει ςη ρϋμβαρη, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ αμΩδξυξπ 
ξ ξπξάξπ θα βοεθεά ρε μάα εκ ςχμ καςαρςΩρεχμ πξσ αματΪοξμςαι ρςημ πεοάπςχρη ασςΫ 
απξδεικμϋει ϊςι εάμαι ρε θΪρη μα εκςελΪρει ςη ρϋμβαρη, λαμβΩμξμςαπ σπϊφη ςιπ ιρυϋξσρεπ 
διαςΩνειπ και ςα μΪςοα για ςη ρσμΪυιρη ςηπ επιυειοημαςικΫπ ςξσ λειςξσογάαπ.  

ρς) ξ αμΩδξυξπ παοαβεά απξδεδειγμΪμα ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ απξοοΪξσμ απϊ ςημ δΪρμεσρη 
ακεοαιϊςηςαπ ςηπ παο. 4.3.2. ςηπ παοξϋραπ, χπ αμαλσςικΩ πεοιγοΩτξμςαι ρςξ ρσμημμΪμξ ρςημ 
παοξϋρα ρυΪδιξ ρϋμβαρηπ. 
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ζ) Ξ  αμΩδξυξπ δεμ σλξπξιεά ςημ ποξμΫθεια με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοάζεςαι ρςη Ρϋμβαρη, παοΩ ςιπ 
ποξπ ςξϋςξ επαμειλημμΪμεπ ξυλΫρειπ ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ. 

η) Ξ αμΩδξυξπ εκυχοεά ςη Ρϋμβαρη Ϋ αμαθΪςει εογαράεπ σπεογξλαβικΩ υχοάπ ςημ Ωδεια ςηπ 

ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ. 

 

5. ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

5.1 οϊπξπ πληοχμήπ 

 

Ζ πληοχμΫ ςηπ ανάαπ ςχμ σγοόμ κασράμχμ ρςξμ ΟοξμηθεσςΫ θα γάμεςαι ρςξ 100% ςηπ  ανάαπ ςχμ 

ςμημαςικΩ παοαδιδξμΪμχμ κασράμχμ με ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ μξμάμχμ παοαρςαςικόμ και 

δικαιξλξγηςικόμ πξσ ποξβλΪπξμςαι απϊ ςιπ διαςΩνειπ ςξσ Ωοθοξσ 200 παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016 , 

καθόπ και κΩθε Ωλλξσ δικαιξλξγηςικξϋ πξσ ςσυϊμ Ϋθελε ζηςηθεά απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοεράεπ πξσ 

διεμεογξϋμ ςξμ Ϊλεγυξ και ςημ πληοχμΫ μεςΩ ςημ ξοιρςικΫ, πξιξςικΫ και πξρξςικΫ παοαλαβΫ 

ςξσπ απϊ ςημ ΔπιςοξπΫ ΟαοαλαβΫπ κΩθε Σπηοεράαπ, πξσ θα εκςελεά ςη ρσγκεκοιμΪμη ποξμΫθεια. 

Απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικΩ για ςημ πληοχμΫ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ εάμαι: 

 

α) ιμξλϊγιξ Οόληρηπ (ςξ ξπξάξ θα καςαςάθεςαι ρςημ αομϊδια Σπηοεράα με μΪοιμμα ςξσ 

ΟοξμηθεσςΫ) θεχοημΪμξ για ςημ καμξμικϊςηςα ςηπ ςιμΫπ απϊ ςξ αομϊδιξ μΫμα Δμπξοάξσ & 

ξσοιρμξϋ ςηπ ξικεάαπ ΟεοιτεοειακΫπ Δμϊςηςαπ, 

Σπεμθσμάζεςαι ϊςι ςξ ποξρτεοϊμεμξ πξρξρςϊ Ϊκπςχρηπ εταομϊζεςαι ρςη μϊμιμα διαμξοτξϋμεμη, 

καςΩ ςημ ημΪοα παοΩδξρηπ μΪρη ςιμΫ λιαμικΫπ πόληρηπ αμΩ εάδξπ κασράμξσ για κΩθε 

ΟεοιτεοειακΫ Δμϊςηςα,ςξσ Οαοαςηοηςηοάξσ ιμόμ Σγοόμ Ιασράμχμ ςξσ Σπξσογεάξσ ΑμΩπςσνηπ 

και Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ. Δλλεάφει εκδξθεάραπ ςιμΫπ καςΩ ςημ ημΪοα παοΩδξρηπ υοηριμξπξιεάςαι 

η ςιμΫ ςηπ αμΪρχπ ποξηγξϋμεμηπ ημΪοαπ.  

β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικΫπ και αρταλιρςικΫπ εμημεοϊςηςαπ, και,  

γ) Οοχςϊκξλλξ ξοιρςικΫπ πξιξςικΫπ και πξρξςικΫπ παοαλαβΫπ ςχμ κασράμχμ. 

 
Ζ ενϊτληρη ςχμ ςιμξλξγάχμ θα γάμεςαι μΪρχ ξικεάχμ μημΩςχμ ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ ΑΔΛΗ, 

με ςη διαδικαράα πληοχμΫπ Δημϊριξσ Κξγιρςικξϋ. 

Ρςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ ανάαπ ςχμ κασράμχμ, γάμεςαι παοακοΩςηρη τϊοξσ ειρξδΫμαςξπ 1%, 

ρϋμτχμα με ςιπ διαςΩνειπ ςηπ παο.2 ςξσ Ωοθοξσ 64 ςξσ Μ. 4172/13 (ΤΔΙ Α' 167/23-07-2013), επά 

ςξσ καθαοξϋ πξρξϋ πληοχμΫπ και βαοϋμει ςξμ ΑμΩδξυξ. Ρημειόμεςαι ϊςι η αμχςΪοχ 

παοακοΩςηρη ατξοΩ ποξκαςαβξλΫ τϊοξσ ειρξδΫμαςξπ και ρσμφητάζεςαι καςΩ ςημ εςΫρια 

τξοξλξγικΫ δΫλχρη ςξσ ΟοξμηθεσςΫ. 

Ξ Τ.Ο.Α. βαοϋμει ςημ ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ. 

 

5.1.2.Toμ ΑμΩδξυξ βαοϋμξσμ ξι σπΪο ςοάςχμ κοαςΫρειπ, χπ και κΩθε Ωλλη επιβΩοσμρη, 

ρϋμτχμα με ςημ κεάμεμη μξμξθεράα, μη ρσμπεοιλαμβαμξμΪμξσ Τ.Ο.Α., για ςημ παοΩδξρη ςξσ 

σλικξϋ ρςξμ ςϊπξ και με ςξμ ςοϊπξ πξσ ποξβλΪπεςαι ρςα Ϊγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. Θδάχπ 

βαοϋμεςαι με ςιπ ακϊλξσθεπ κοαςΫρειπ: 
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α) ΙοΩςηρη 0,07% η ξπξάα σπξλξγάζεςαι επά ςηπ ανάαπ κΩθε πληοχμΫπ ποξ τϊοχμ και κοαςΫρεχμ 

ςηπ αουικΫπ, καθόπ και κΩθε ρσμπληοχμαςικΫπ ρϋμβαρηπ σπΪο ςηπ Δμιαάαπ ΑμενΩοςηςηπ ΑουΫπ 

Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ επιβΩλλεςαι (Ωοθοξ 4 Μ.4013/2011 ϊπχπ ιρυϋει) 

β) ΙοΩςηρη 0,06% η ξπξάα σπξλξγάζεςαι επά ςηπ ανάαπ κΩθε πληοχμΫπ ποξ τϊοχμ και κοαςΫρεχμ 

ςηπ αουικΫπ καθόπ και κΩθε ρσμπληοχμαςικΫπ ρϋμβαρηπ σπΪο ςηπ ΑουΫπ ΔνΪςαρηπ 

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

γ) ΙοΩςηρη ϋφξσπ 0,02% σπΪο ςηπ αμΩπςσνηπ και ρσμςΫοηρηπ ςξσ ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ, η ξπξάα 

σπξλξγάζεςαι επά ςηπ ανάαπ, εκςϊπ ΤΟΑ, ςηπ αουικΫπ, καθόπ και κΩθε ρσμπληοχμαςικΫπ 

ρϋμβαρηπ. ξ πξρϊ ασςϊ παοακοαςεάςαι ρε κΩθε πληοχμΫ απϊ ςημ αμαθΪςξσρα αουΫ ρςξ ϊμξμα 

και για λξγαοιαρμϊ  ςξσ Σπξσογεάξσ ΦητιακΫπ ΔιακσβΪομηρηπ ρϋμτχμα με ςημ παο. 6 ςξσ 

Ωοθοξσ 36 ςξσ μ. 4412/2016. Ζ εταομξγΫ ςηπ κοΩςηρηπ θα ποαγμαςξπξιηθεά μεςΩ ςημ Ϊκδξρη 

ςηπ απϊταρηπ ςηπ άδιαπ παοαγοΩτξσ.  

Ξι σπΪο ςοάςχμ κοαςΫρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκΩρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςΪλξπ υαοςξρΫμξσ3% και 

ρςημ επ’ ασςξϋ ειρτξοΩ σπΪο ΞΓΑ 20%. 

5.2 Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ – Ισοόρειπ- Οξιμικέπ οήςοεπ 

 

5.2.1. Ξ αμΩδξυξπ κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικΩ Ϊκπςχςξπ απϊ ςη ρϋμβαρη και απϊ κΩθε δικαάχμα 

πξσ απξοοΪει απϊ ασςΫμ, με απϊταρη ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ 

αομϊδιξσ ρσλλξγικξϋ ξογΩμξσ (ΔπιςοξπΫ Οαοακξλξϋθηρηπ και ΟαοαλαβΫπ): 

α) ρςημ πεοάπςχρη ςηπ παο. 7 ςξσ Ωοθοξσ 105 πεοά καςακϋοχρηπ και ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, 

β) ρςημ πεοάπςχρη πξσ δεμ εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ απξοοΪξσμ απϊ ςη ρϋμβαρη 

Ϋ/και δεμ ρσμμξοτχθεά με ςιπ ρυεςικΪπ γοαπςΪπ εμςξλΪπ ςηπ σπηοεράαπ, πξσ εάμαι ρϋμτχμεπ με 

ςη ρϋμβαρη Ϋ ςιπ κεάμεμεπ διαςΩνειπ, εμςϊπ ςξσ ρσμτχμημΪμξσ υοϊμξσ εκςΪλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

γ) ετϊρξμ δεμ τξοςόρει, δεμ παοαδόρει Ϋ δεμ αμςικαςαρςΫρει ςα ρσμβαςικΩ αγαθΩ Ϋ δεμ 

επιρκεσΩρει Ϋ δεμ ρσμςηοΫρει ασςΩ μΪρα ρςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ Ϋ ρςξμ υοϊμξ παοΩςαρηπ πξσ 

ςξσ δϊθηκε, ρϋμτχμα με ϊρα ποξβλΪπξμςαι ρςξ Ωοθοξ 206 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ παοΩγοατξ 

6.3. ςηπ παοξϋραπ. 

Ρςημ πεοάπςχρη ρσμδοξμΫπ λϊγξσ Ϊκπςχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ απϊ ρϋμβαρη καςΩ ςημ χπ Ωμχ 

πεοάπςχρη γ, η αμαθΪςξσρα αουΫ κξιμξπξιεά ρςξμ αμΩδξυξ ειδικΫ ϊυληρη, η ξπξάα μμημξμεϋει ςιπ 

διαςΩνειπ ςξσ Ωοθοξσ 203 ςξσ μ. 4412/2016 και πεοιλαμβΩμει ρσγκεκοιμΪμη πεοιγοατΫ ςχμ 

εμεογειόμ ρςιπ ξπξάεπ ξτεάλει μα ποξβεά ξ αμΩδξυξπ, ποξκειμΪμξσ μα ρσμμξοτχθεά, μΪρα ρε 

ρσγκεκοιμΪμη ποξθερμάα ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξάηρη ςηπ αμχςΪοχ ϊυληρηπ, η ξπξάα θα ξοιρςεά 

καςϊπιμ ρυεςικΫπ ποϊρκληρηπ. Ζ ςαρρϊμεμη ποξθερμάα ποΪπει μα εάμαι εϋλξγη και αμΩλξγη 

ςηπ διΩοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ και πΩμςχπ ϊυι μικοϊςεοη ςχμ δεκαπΪμςε (15) ημεοόμ.  Αμ η 

ποξθερμάα πξσ ςεθεά με ςημ ειδικΫ ϊυληρη, παοΪλθει, υχοάπ ξ αμΩδξυξπ μα ρσμμξοτχθεά, 

κηοϋρρεςαι Ϊκπςχςξπ μΪρα ρε ποξθερμάα ςοιΩμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ Ωποακςη πΩοξδξ ςηπ 

ποξθερμάαπ ρσμμϊοτχρηπ, με απϊταρη ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ. 

Ξ αμΩδξυξπ δεμ κηοϋρρεςαι Ϊκπςχςξπ για λϊγξσπ πξσ ατξοξϋμ ρε σπαιςιϊςηςα ςξσ τξοΪα 

εκςΪλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ Ϋ αμ ρσμςοΪυξσμ λϊγξι αμχςΪοαπ βάαπ. 

Ρςξμ ξικξμξμικϊ τξοΪα, πξσ κηοϋρρεςαι Ϊκπςχςξπ απϊ ςη ρϋμβαρη, επιβΩλλξμςαι, με απϊταρη 

ςξσ απξταιμϊμεμξσ ξογΩμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ξογΩμξσ, ςξ ξπξάξ 

σπξυοεχςικΩ καλεά ςξμ εμδιατεοϊμεμξ ποξπ παοξυΫ ενηγΫρεχμ, αθοξιρςικΩ ξι παοακΩςχ 

κσοόρειπ: 
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α) ξλικΫ καςΩπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυΫπ Ϋ καλΫπ εκςΪλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καςΩ πεοάπςχρη 

β) Ιαςαλξγιρμϊπ ςξσ διατΪοξμςξπ, πξσ ποξκϋπςει ειπ βΩοξπ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ, ετϊρξμ 

ασςΫ ποξμηθεσςεά ςα αγαθΩ, πξσ δεμ ποξρκξμάρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ Ϊκπςχςξ 

ξικξμξμικϊ τξοΪα, αμαθΪςξμςαπ ςξ αμεκςΪλερςξ αμςικεάμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ ρςξμ επϊμεμξ καςΩ 

ρειοΩ καςΩςανηπ ξικξμξμικϊ τξοΪα πξσ εάυε λΩβει μΪοξπ ρςη διαδικαράα αμΩθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Αμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατάξσ δεμ απξδευθεά ςημ αμΩθερη ςηπ ρϋμβαρηπ, 

η αμαθΪςξσρα αουΫ μπξοεά μα ποξμηθεσςεά ςα αγαθΩ, πξσ δεμ ποξρκξμάρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ 

απϊ ςξμ Ϊκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοΪα, απϊ ςοάςξ ξικξμξμικϊ τξοΪα εάςε με διεμΪογεια μΪαπ 

διαδικαράαπ αμΩθερηπ ρϋμβαρηπ εάςε με ποξρτσγΫ ρςη διαδικαράα διαποαγμΩςεσρηπ, υχοάπ 

ποξηγξϋμεμη δημξράεσρη, ετϊρξμ ρσμςοΪυξσμ ξι ποξωπξθΪρειπ ςξσ Ωοθοξσ 32 ςξσ μ. 

4412/2016. ξ διατΪοξμ σπξλξγάζεςαι με ςξμ ακϊλξσθξ ςϋπξ: 

Δ = (Ι ΙΔ) x Ο Όπξσ: Δ = ΔιατΪοξμ πξσ θα ποξκϋφει ειπ βΩοξπ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ, 

ετϊρξμ ασςΫ ποξμηθεσςεά ςα αγαθΩ πξσ δεμ ποξρκξμάρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ Ϊκπςχςξ 

ξικξμξμικϊ τξοΪα, ρϋμτχμα με ςα αμχςΪοχ αματεοϊμεμα. ξ διατΪοξμ λαμβΩμει θεςικΪπ ςιμΪπ, 

αλλιόπ θεχοεάςαι άρξ με μηδΪμ. 

Ι = ιμΫ καςακϋοχρηπ ςηπ ποξμΫθειαπ ςχμ αγαθόμ, πξσ δεμ ποξρκξμάρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ 

απϊ ςξμ Ϊκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοΪα ρςξμ μΪξ αμΩδξυξ. 

ΙΔ = ιμΫ καςακϋοχρηπ ςηπ ποξμΫθειαπ ςχμ αγαθόμ, πξσ δεμ ποξρκξμάρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ 

απϊ ςξμ Ϊκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοΪα, ρϋμτχμα με ςη ρϋμβαρη απϊ ςημ ξπξάα κηοϋυθηκε 

Ϊκπςχςξπ ξ ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ. 

Ο = ΡσμςελερςΫπ ποξραϋνηρηπ ποξρδιξοιρμξϋ ςηπ Ϊμμερηπ ζημάαπ πξσ ποξκαλεάςαι ρςημ 

αμαθΪςξσρα αουΫ απϊ ςημ Ϊκπςχρη ςξσ αμαδϊυξσ ξ ξπξάξπ λαμβΩμει ςημ ςιμΫ 1,01. 

Ξ καςαλξγιρμϊπ ςξσ διατΪοξμςξπ επιβΩλλεςαι ρςξμ Ϊκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοΪα με απϊταρη ςηπ 

αμαθΪςξσραπ αουΫπ, πξσ εκδάδεςαι ρε απξκλειρςικΫ ποξθερμάα δεκαξκςό (18) μημόμ μεςΩ ςημ 

Ϊκδξρη και ςημ κξιμξπξάηρη ςηπ απϊταρηπ κΫοσνηπ εκπςόςξσ, και ετϊρξμ καςακσοχθεά η 

ποξμΫθεια ςχμ αγαθόμ πξσ δεμ ποξρκξμάρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ Ϊκπςχςξ ξικξμξμικϊ 

τξοΪα ρε ςοάςξ ξικξμξμικϊ τξοΪα. Για ςημ εάρποανη ςξσ διατΪοξμςξπ απϊ ςξμ Ϊκπςχςξ 

ξικξμξμικϊ τξοΪα μπξοεά μα εταομϊζεςαι η διαδικαράα ςξσ Ιόδικα Δάρποανηπ Δημϊριχμ Δρϊδχμ. 

ξ διατΪοξμ ειρποΩςςεςαι σπΪο ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ. 

 

5.2.2.  Αμ ςξ σλικϊ τξοςχθεά - παοαδξθεά Ϋ αμςικαςαρςαθεά μεςΩ ςη λΫνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ 

και μΪυοι λΫνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοΩςαρηπ πξσ υξοηγΫθηκε, ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 206 ςξσ 

Μ.4412/16, επιβΩλλεςαι ποϊρςιμξ 5% επά ςηπ ρσμβαςικΫπ ανάαπ ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ παοαδϊθηκε 

εκποϊθερμα. 

ξ παοαπΩμχ ποϊρςιμξ σπξλξγάζεςαι επά ςηπ ρσμβαςικΫπ ανάαπ ςχμ εκποϊθερμα παοαδξθΪμςχμ 

σλικόμ, υχοάπ ΤΟΑ. ΔΩμ ςα σλικΩ πξσ παοαδϊθηκαμ εκποϊθερμα επηοεΩζξσμ ςη υοηριμξπξάηρη 

ςχμ σλικόμ πξσ παοαδϊθηκαμ εμποϊθερμα, ςξ ποϊρςιμξ σπξλξγάζεςαι επά ςηπ ρσμβαςικΫπ ανάαπ 

ςηπ ρσμξλικΫπ πξρϊςηςαπ ασςόμ. 

ΙαςΩ ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ υοξμικξϋ διαρςΫμαςξπ ςηπ καθσρςΪοηρηπ για τϊοςχρη- παοΩδξρη Ϋ 

αμςικαςΩρςαρη ςχμ σλικόμ, με απϊταρη ςξσ απξταιμξμΪμξσ ξογΩμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη 

ςξσ αομξδάξσ ξογΩμξσ, δεμ λαμβΩμεςαι σπϊφη ξ υοϊμξπ πξσ παοΫλθε πΪοαμ ςξσ εϋλξγξσ, καςΩ 

ςα διΩτξοα ρςΩδια ςχμ διαδικαριόμ, για ςξ ξπξάξ δεμ εσθϋμεςαι ξ αμΩδξυξπ και παοαςεάμεςαι, 

αμςάρςξιυα, ξ υοϊμξπ τϊοςχρηπ - παοΩδξρηπ. 
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Ζ εάρποανη ςξσ ποξρςάμξσ γάμεςαι με παοακοΩςηρη απϊ ςξ πξρϊ πληοχμΫπ ςξσ αμαδϊυξσ Ϋ, ρε 

πεοάπςχρη αμεπΩοκειαπ Ϋ Ϊλλειφηπ ασςξϋ, με ιρϊπξρη καςΩπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ καλΫπ 

εκςΪλερηπ, ετϊρξμ ξ αμΩδξυξπ δεμ καςαθΪρει ςξ απαιςξϋμεμξ πξρϊ. 

Ρε πεοάπςχρη Ϊμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοΪχμ, ςξ ποϊρςιμξ επιβΩλλεςαι αμαλϊγχπ ρε ϊλα ςα μΪλη 

ςηπ Ϊμχρηπ. 

5.3 Διξικηςικέπ ποξρτσγέπ καςά ςη διαδικαρία εκςέλερηπ ςχμ ρσμβάρεχμ 

 

Ξ αμΩδξυξπ μπξοεά καςΩ ςχμ απξτΩρεχμ πξσ επιβΩλλξσμ ρε βΩοξπ ςξσ κσοόρειπ 

κας’εταομξγΫςχμ ϊοχμ ςχμ Ωοθοχμ 5.2 (ΙΫοσνη ξικξμξμικξϋ τξοΪα εκπςόςξσ - Ισοόρειπ), 

6.1. (Υοϊμξπ παοΩδξρηπ σλικόμ), 6.3. (Απϊοοιφη ρσμβαςικόμ σλικόμ – αμςικαςΩρςαρη), καθόπ 

και κας΄ εταομξγΫ ςχμ ρσμβαςικόμ ϊοχμ μα αρκΫρει ποξρτσγΫ για λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ και 

ξσράαπ εμόπιξμ ςξσ τξοΪα πξσ εκςελεά ςη ρϋμβαρη μΪρα ρε αμαςοεπςικΫ ποξθερμάα (30) ημεοόμ 

απϊ ςημ ημεοξμημάα ςηπ κξιμξπξάηρηπ Ϋ ςηπ πλΫοξσπ γμόρηπ ςηπ ρυεςικΫπ απϊταρηπ. Ζ 

εμποϊθερμη Ωρκηρη ςηπ ποξρτσγΫπ αμαρςΪλλει ςιπ επιβαλλϊμεμεπ κσοόρειπ. Δπά ςηπ ποξρτσγΫπ 

απξταράζει ςξ αομξδάχπ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ 

ρςξ ςελεσςαάξ εδΩτιξ ςηπ πεοάπςχρηπ β΄ ςηπ παοαγοΩτξσ 11 ςξσ Ωοθοξσ 221 ςξσ μ.4412/2016 

ξογΩμξσ, εμςϊπ ποξθερμάαπ ςοιΩμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ ΩρκηρΫ ςηπ, Ωλλχπ θεχοεάςαι χπ 

ριχπηοόπ απξοοιτθεάρα. ΙαςΩ ςηπ απϊταρηπ ασςΫπ δεμ υχοεά η Ωρκηρη Ωλληπ ξπξιαρδΫπξςε 

τϋρηπ διξικηςικΫπ ποξρτσγΫπ. Αμ καςΩ ςηπ απϊταρηπ πξσ επιβΩλλει κσοόρειπ δεμ αρκηθεά 

εμποϊθερμα η ποξρτσγΫ Ϋ αμ απξοοιτθεά ασςΫ απϊ ςξ απξταιμϊμεμξ αομξδάχπ ϊογαμξ, η 

απϊταρη καθάρςαςαι ξοιρςικΫ. Αμ αρκηθεά εμποϊθερμα ποξρτσγΫ, αμαρςΪλλξμςαι ξι ρσμΪπειεπ 

ςηπ απϊταρηπ μΪυοι ασςΫ μα ξοιρςικξπξιηθεά. 

5.4 Δικαρςική επίλσρη διατξοόμ 

ΙΩθε διατξοΩ μεςανϋ ςχμ ρσμβαλλϊμεμχμ μεοόμ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςιπ ρσμβΩρειπ πξσ 

ρσμΩπςξμςαι ρςξ πλαάριξ ςηπ παοξϋραπ διακΫοσνηπ , επιλϋεςαι με ςημ Ωρκηρη ποξρτσγΫπ Ϋ 

αγχγΫπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςεάξ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ, ρςημ ξπξάα εκςελεάςαι εκΩρςη ρϋμβαρη, καςΩ ςα 

ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα ρςιπ παο. 1 Ϊχπ και 6 ςξσ Ωοθοξσ 205Α ςξσ μ. 4412/2016. Οοιμ απϊ ςημ 

Ωρκηρη ςηπ ποξρτσγΫπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςεάξ ποξηγεάςαι σπξυοεχςικΩ η ςΫοηρη ςηπ 

εμδικξταμξϋπ διαδικαράαπ πξσ ποξβλΪπεςαι ρςξ Ωοθοξ 205 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ παοΩγοατξ 

5.3 ςηπ παοξϋραπ, διατξοεςικΩ η ποξρτσγΫ απξοοάπςεςαι χπ απαοΩδεκςη. Αμ ξ αμΩδξυξπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ εάμαι κξιμξποανάα, η ποξρτσγΫ αρκεάςαι εάςε απϊ ςημ άδια εάςε απϊ ϊλα ςα μΪλη ςηπ. 

Δεμ απαιςεάςαι η ςΫοηρη εμδικξταμξϋπ διαδικαράαπ αμ αρκεάςαι απϊ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ αγχγΫ, 

ρςξ δικϊγοατξ ςηπ ξπξάαπ δεμ ρχοεϋεςαι αάςημα ακϋοχρηπ Ϋ ςοξπξπξάηρηπ διξικηςικΫπ ποΩνηπ 

Ϋ παοΩλειφηπ. 

6. ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ 

6.1  Υοϊμξπ παοάδξρηπ σλικόμ 

 

6.1.1.Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξμηθεϋει με σγοά καϋριμα ςιπ Σπηοερίεπ απϊ ςημ ημέοα 

σπξγοατήπ ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Ξι παοαδϊρειπ ςχμ σγοόμ κασρίμχμ κίμηρηπ θα γίμξμςαι ςμημαςικά ρςα σπηοεριακά 

ξυήμαςα, απεσθείαπ απϊ ςιπ βεμζιμαμςλίεπ ρςα καςά ςϊπξσπ ποαςήοια ςχμ Οϊλεχμ-
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Οξλεξδξμικόμ ρσγκοξςημάςχμ ϊπξσ εδοεϋξσμ ξι Σπηοερίεπ, είςε ςξσ ποξμηθεσςή, είςε ςχμ 

ρσμεογαςόμ ςξσ, (ξι ξπξίξι θα ποέπει μα μαπ έυξσμ σπξδειυθεί ρςημ ποξρτξοά), ρε ημέοεπ 

και όοεπ λειςξσογίαπ ςξσ, και αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ ασςόμ.  

Ξι παοαδϊρειπ ςχμ σγοόμ κασρίμχμ θέομαμρηπ θα γίμξμςαι με βσςιξτϊοξ ςξσ Οοξμηθεσςή, , 

με δική ςξσ εσθϋμη, μέοιμμα και δαπάμεπ υχοίπ καμία απξλϋςχπ επιβάοσμρη ςηπ Σπηοερίαπ 

ρςιπ δεναμεμέπ ςηπ εκάρςξςε Σπηοερίαπ για ςημ ξπξία ποξξοίζξμςαι, εμό θα λαμβάμεςαι κάθε 

μέοιμμα, έςρι όρςε η εκτϊοςχρη ςχμ βσςιξτϊοχμ ασςξκιμήςχμ μα γίμεςαι αμέρχπ και υχοίπ 

καθσρςεοήρειπ.  

Για ςημ παοάδξρη ςχμ σγοόμ κασρίμχμ θέομαμρηπ θα ειδξπξιείςαι ξ ποξμηθεσςήπ 24 όοεπ 

ποιμ. Ζ παοάδξρη ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ παοαλήπςη θα γίμεςαι άμερα ρςιπ επϊμεμεπ είκξρι 

ςέρρεοιπ (24) όοεπ απϊ ςη λήφη ςηπ κάθε παοαγγελίαπ και θα διεμεογείςαι ρε όοεπ 

λειςξσογίαπ ςξσ αλλά και ρε όοεπ πέοαμ ςξσ χοαοίξσ ςχμ Σπηοεριόμ, ετϊρξμ δϋμαςαι η 

Δπιςοξπή μα ςα παοαλάβει 

6.2  Οαοαλαβή σλικόμ - Υοϊμξπ και ςοϊπξπ παοαλαβήπ σλικόμ 

6.2.1. H παοαλαβΫ ςχμ κασράμχμ γάμεςαι απϊ επιςοξπΪπ, ποχςξβΩθμιεπ Ϋ και δεσςεοξβΩθμιεπ, 

πξσ ρσγκοξςξϋμςαι ρϋμτχμα με ςημ παο. 11 εδ. β ςξσ Ωοθοξσ 221 ςξσ Μ.4412/16   ρϋμτχμα με 

ςα ξοιζϊμεμα ρςξ Ωοθοξ 208, ςα ρυεςικόπ ξοιζϊμεμα δια ςηπ παοξϋραπ διακΫοσνηπ και ςηπ 

σπξγοατεάραπ ρϋμβαρηπ. ΙαςΩ ςημ διαδικαράα παοαλαβΫπ ςχμ σλικόμ διεμεογεάςαι πξρξςικϊπ 

και πξιξςικϊπ Ϊλεγυξπ και ετϊρξμ ςξ επιθσμεά μπξοεά μα παοαρςεά και ξ αμΩδξυξπ. 

ξ κϊρςξπ ςηπ διεμΪογειαπ ςχμ ελΪγυχμ βαοϋμει ςξμ αμΩδξυξ. 

Ζ επιςοξπΫ παοαλαβΫπ, μεςΩ ςξσπ ποξβλεπϊμεμξσπ ελΪγυξσπ ρσμςΩρρει ποχςϊκξλλα 

(μακοξρκξπικϊ – ξοιρςικϊ- παοαλαβΫπ ςξσ σλικξϋ με παοαςηοΫρειπ –απϊοοιφηπ  ςχμ σλικόμ) 

ρϋμτχμα με ςημ παο.3 ςξσ Ωοθοξσ 208 ςξσ μ. 4412/16. 

α ποχςϊκξλλα πξσ ρσμςΩρρξμςαι απϊ ςιπ επιςοξπΪπ (ποχςξβΩθμιεπ – δεσςεοξβΩθμιεπ) 

κξιμξπξιξϋμςαι σπξυοεχςικΩ και ρςξσπ αμαδϊυξσπ. 

Ξ αμΩδξυξπ σπξυοεξϋςαι, ετϊρξμ ζηςηθεά απϊ ςημ ΑμαθΪςξσρα αουΫ, μα ποξρκξμάρει 

Έκθερη/Δελςάξ ΥημικΫπ ΔνΪςαρηπ απϊ ςξ Γεμικϊ Υημεάξ ςξσ ΙοΩςξσπ ρυεςικΩ με ςημ 

πξιϊςηςα/καμξμικϊςηςα ςξσ σπϊ ποξμΫθεια κασράμξσ καςΩ ςα ξοιζϊμεμα ρςημ ΙΣΑ 54/2015. 

Ζ ΔπιςοξπΫ ΟαοαλαβΫπ κΩθε Σπηοεράαπ μπξοεά μα ζηςΫρει απϊ ςιπ αομϊδιεπ Σπηοεράεπ 

δειγμαςξληφάα κασράμχμ. Ρε πεοάπςχρη παοαλαβΫπ εάδξσπ πξιξςικΩ καςόςεοξσ, πξσ δεμ πληοξά 

ςιπ ποξδιαγοατΪπ, θα επιβΩλλξμςαι ξι ποξβλεπϊμεμεπ απϊ ςξ Μ.4412/2016, και ςημ παοξϋρα 

κσοόρειπ.  

ΣλικΩ πξσ απξοοάτθηκαμ Ϋ κοάθηκαμ παοαληπςΪα με Ϊκπςχρη επά ςηπ ρσμβαςικΫπ ςιμΫπ, με βΩρη 

ςξσπ ελΪγυξσπ πξσ ποαγμαςξπξάηρε η ποχςξβΩθμια επιςοξπΫ παοαλαβΫπ, μπξοξϋμ μα 

παοαπΪμπξμςαι για επαμενΪςαρη ρε δεσςεοξβΩθμια επιςοξπΫ παοαλαβΫπ ϋρςεοα απϊ αάςημα ςξσ 

αμαδϊυξσ Ϋ ασςεπΩγγελςα ρϋμτχμα με ςημ παο. 5 ςξσ Ωοθοξσ 208 ςξσ μ.4412/16. α Ϊνξδα 

βαοϋμξσμ ρε κΩθε πεοάπςχρη ςξμ αμΩδξυξ. 

Δπάρηπ, εΩμ ξ ςελεσςαάξπ διατχμεά με ςα απξςελΪρμαςα ςχμ εογαρςηοιακόμ ενεςΩρεχμ πξσ  

διεμεογΫθηκαμ απϊ ποχςξβΩθμιεπ Ϋ δεσςεοξβΩθμιεπ επιςοξπΪπ παοαλαβΫπ μπξοεά μα ζηςΫρει 

εγγοΩτχπ ενΪςαρη κας΄Ϊτερη ςχμ ξικεάχμ αμςιδειγμΩςχμ, μΪρα ρε αμαςοεπςικΫ ποξθερμάα 

εάκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ γμχρςξπξάηρη ρε ασςϊμ ςχμ απξςελερμΩςχμ ςηπ αουικΫπ ενΪςαρηπ,  

με ςξμ ςοϊπξ  πξσ πεοιγοΩτεςαι ρςημ παο. 8 ςξσ Ωοθοξσ 208 ςξσ Μ.4412/16. 

ξ απξςΪλερμα  ςηπ κας’ Ϊτερη ενΪςαρηπ εάμαι σπξυοεχςικϊ και ςελεράδικξ και για ςα δϋξ μΪοη. 
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Ξ αμΩδξυξπ δεμ μπξοεά μα ζηςΫρει παοαπξμπΫ ρε δεσςεοξβΩθμια επιςοξπΫ παοαλαβΫπ μεςΩ ςα 

απξςελΪρμαςα ςηπ κας’ Ϊτερη ενΪςαρηπ. 

6.2.2. Αμ η παοαλαβΫ ςχμ κασράμχμ και η ρϋμςανη ςξσ ρυεςικξϋ ποχςξκϊλλξσ δεμ 

ποαγμαςξπξιηθεά απϊ ςημ επιςοξπΫ παοαλαβΫπ μΪρα ρςξμ ξοιζϊμεμξ απϊ ςη ρϋμβαρη υοϊμξ, 

θεχοεάςαι ϊςι η παοαλαβΫ ρσμςελΪρθηκε ασςξδάκαια, με κΩθε επιτϋλανη ςχμ δικαιχμΩςχμ ςξσ 

Δημξράξσ και εκδάδεςαι ποξπ ςξϋςξ ρυεςικΫ απϊταρη ςξσ αομξδάξσ απξταιμξμΪμξσ ξογΩμξσ, με 

βΩρη μϊμξ ςξ θεχοημΪμξ απϊ ςημ σπηοεράα πξσ παοαλαμβΩμει ςα σλικΩ απξδεικςικϊ 

ποξρκϊμιρηπ ςξϋςχμ, ρϋμτχμα δε με ςημ απϊταρη ασςΫ η απξθΫκη ςξσ τξοΪα εκδάδει δελςάξ 

ειραγχγΫπ ςξσ σλικξϋ και εγγοατΫπ ςξσ ρςα βιβλάα ςηπ, ποξκειμΪμξσ μα ποαγμαςξπξιηθεά η 

πληοχμΫ ςξσ αμαδϊυξσ. 

ΑμενΩοςηςα απϊ ςημ, καςΩ ςα αμχςΪοχ, ασςξδάκαιη παοαλαβΫ και ςημ πληοχμΫ ςξσ αμαδϊυξσ, 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι ξι ποξβλεπϊμεμξι απϊ ςημ ρϋμβαρη Ϊλεγυξι απϊ επιςοξπΫ πξσ ρσγκοξςεάςαι 

με απϊταρη ςξσ αομξδάξσ απξταιμξμΪμξσ ξογΩμξσ, ρςημ ξπξάα δεμ μπξοεά μα ρσμμεςΪυξσμ ξ 

ποϊεδοξπ και ςα μΪλη ςηπ επιςοξπΫπ πξσ δεμ ποαγμαςξπξάηρε ςημ παοαλαβΫ ρςξμ ποξβλεπϊμεμξ 

απϊ ςημ ρϋμβαρη υοϊμξ. Ζ παοαπΩμχ επιςοξπΫ παοαλαβΫπ ποξβαάμει ρε ϊλεπ ςιπ διαδικαράεπ 

παοαλαβΫπ πξσ ποξβλΪπξμςαι απϊ ςημ χπ Ωμχ παοΩγοατξ 1 και ςξ Ωοθοξ 208 ςξσ μ. 4412/2016 

και ρσμςΩρρει ςα ρυεςικΩ ποχςϊκξλλα. Ζ εγγσηςικΫ επιρςξλΫ καλΫπ εκςΪλερηπ δεμ επιρςοΪτεςαι 

ποιμ απϊ ςημ ξλξκλΫοχρη ϊλχμ ςχμ ποξβλεπξμΪμχμ απϊ ςη ρϋμβαρη ελΪγυχμ και ςη ρϋμςανη 

ςχμ ρυεςικόμ ποχςξκϊλλχμ. 

6.3 Απϊοοιφη ρσμβαςικόμ σλικόμ – Αμςικαςάρςαρη 

 

6.3.1. Ρε πεοάπςχρη ξοιρςικΫπ απϊοοιφηπ ξλϊκληοηπ Ϋ μΪοξσπ ςηπ ρσμβαςικΫπ πξρϊςηςαπ ςχμ 

σλικόμ, με απϊταρη ςξσ απξταιμξμΪμξσ ξογΩμξσ ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ 

ξογΩμξσ, μπξοεά μα εγκοάμεςαι αμςικαςΩρςαρΫ ςηπ με Ωλλη, πξσ μα εάμαι ρϋμτχμη με ςξσπ ϊοξσπ 

ςηπ ρϋμβαρηπ, μΪρα ρε ςακςΫ ποξθερμάα πξσ ξοάζεςαι απϊ ςημ απϊταρη ασςΫ. 

6.3.2. Αμ η αμςικαςΩρςαρη γάμεςαι μεςΩ ςη λΫνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ, η ποξθερμάα πξσ 

ξοάζεςαι για ςημ αμςικαςΩρςαρη δεμ μπξοεά μα εάμαι μεγαλϋςεοη ςξσ 1/2 ςξσ ρσμξλικξϋ 

ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ, ξ δε αμΩδξυξπ θεχοεάςαι χπ εκποϊθερμξπ και σπϊκειςαι ρε κσοόρειπ λϊγχ 

εκποϊθερμηπ παοΩδξρηπ. Αμ ξ αμΩδξυξπ δεμ αμςικαςαρςΫρει ςα σλικΩ πξσ απξοοάτθηκαμ μΪρα 

ρςημ ποξθερμάα πξσ ςξσ ςΩυθηκε και ετϊρξμ Ϊυει λΫνει ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ, κηοϋρρεςαι 

Ϊκπςχςξπ και σπϊκειςαι ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ κσοόρειπ. 

6.3.3. Ζ επιρςοξτΫ ςχμ σλικόμ πξσ απξοοάτθηκαμ γάμεςαι ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςιπ 

παο. 2 και 3  ςξσ Ωοθοξσ 213 ςξσ μ. 4412/2016. 

6.4 Κξιπξί ϊοξι εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

1) Ξ ΑμΩδξυξπ σπξυοεξϋςαι καςΩ ςη διΩοκεια ςηπ ρϋµβαρηπ μα ακξλξσθεά πιρςΩ ςιπ ξδηγάεπ 

και ςιπ σπξδεάνειπ ςχμ Σπηοεριόμ και μα παοΪυει ρςιπ Σπηοεράεπ ξπξιερδΫπξςε αματξοΪπ και 

πληοξτξοάεπ ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικΩ µε ςημ εκςΪλερη ςηπ ρϋµβαρηπκαι μα ρσμεογαρςεά µε 

ξπξιαδΫπξςε Σπηοεράα Ϋ και κΩθε ςοάςξ, µε ςξμ ςοϊπξ πξσ θα ςξσ σπξδειυθεά. 

2) Ξ ΑμΩδξυξπ οηςΩ εσθϋμεςαι για κΩθε εμΪογεια σπαλλΫλχμ ςξσ, ςσυϊμ ρσµβξϋλχμ Ϋ 

αμςιποξρόπχμ Ϋ ποξρςηθΪμςχμ ασςξϋ, ρσµπεοιλαµβαμξµΪμξσ αμεναιοΪςχπ ξπξιξσδΫπξςε, πξσ 

θα υοηριµξπξιηθεά απϊ ασςϊμ για ςημ εκπλΫοχρη ςχμ σπξυοεόρεχμ πξσ αμαλαµβΩμει καθόπ και 

για ςιπ ςσυϊμ παοεπϊµεμεπ σπξυοεόρειπ.  

3) Ξ ΑμΩδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ειδξπξιεά ςιπ Σπηοεράεπ, ςξ υόοξ σπξδξυΫπ ςχμ κασράμχμ και 
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ςημ ΔπιςοξπΫ ΟαοαλαβΫπ, για ςημ ημΪοα και όοα πξσ ποξςάθεςαι μα παοαδόρει ςα καϋριμα. 

4) Ξ ΑμΩδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλάρει ςημ Ϊγκαιοη και Ωοιρςηπ πξιϊςηςαπ ποξµΫθεια 

ςχμ κασράµχμ, πξσ ρσμιρςξϋμ ςξ αμςικεάµεμξ ςηπ παοξϋραπ ρϋµβαρηπ.  

5) Ξ ΑμΩδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εγγσηθεά ϊςι ςα ποξρτεοϊμεμα καϋριμα εάμαι αοάρςηπ 

πξιϊςηςαπ, ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ρυεςικΪπ ποξδιαγοατΪπ ςξσ Σπξσογεάξσ ΑμΩπςσνηπ 

και ςχμ επιρΫμχμ κοαςικόμ τξοΪχμ, ϊςι Ϊυξσμ ςιπ ιδιϊςηςεπ και ςα υαοακςηοιρςικΩ πξσ 

ποξβλΪπξσμ ξι ϊοξι ασςξά, ϊςι εάμαι απαλλαγμΪμα απϊ νΪμα ρόμαςα, ποξρμάνειπ κ.λ.π. και ϊςι 

εάμαι καςΩλληλα απϊ κΩθε πλεσοΩ για ςη υοΫρη για ςημ ξπξάα ςα ποξξοάζξσμ ξι Σπηοεράεπ. 

ΔπιπλΪξμ, ϊςι ςα ποξρτεοϊμεμα εάδη θα πληοξϋμ ςη ρυεςικΫ μξµξθεράα πεοά  εµπξοάαπ, 

αρτΩλειαπ, µεςατξοΩπ, απξθΫκεσρηπ και ςσπξπξάηρηπ κασράµχμ– πεςοελαιξειδόμ. 

6) Ατϊςξσ διαπιρςχθεά παοΩβαρη ςχμ παοαπΩμχ διαβεβαιόρεχμ, κΩθε Σπηοεράα διαςηοεά 

ϊλα ςα δικαιόμαςα, ςα ξπξάα θα αρκΫρει ϊςαμ διαπιρςόρει κΩςι ςΪςξιξ. Ξ ποξμηθεσςΫπ Ϊυει ςημ 

σπξυοΪχρη μ’ αμςικαςαρςΫρει, ϋρςεοα απϊ αάςηρη ςηπ εκΩρςξςε Σπηοεράαπ κΩθε πξρϊςηςα 

κασράμξσ πξσ ποξμΫθεσρε, ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 213 ςξσ Μ.4412/2016.  

7) Ξι δαπΩμεπ επιρςοξτΫπ ρςξμ ποξμηθεσςΫ ςχμ ακαςΩλληλχμ κασράμχμ και απξρςξλΫπ ρςιπ 

Σπηοεράεπ ςχμ μΪχμ ρε αμςικαςΩρςαρη ςχμ ακαςΩλληλχμ, θα βαοϋμξσμ ςξμ ποξμηθεσςΫ. 

8) Δτϊρξμ απϊ ςη υοΫρη ςξσ ακαςΩλληλξσ κασράμξσ επΫλθε τθξοΩ ρε εγκαςαρςΩρειπ εάςε 

ρςα ξυΫμαςα ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.–Η. ξ ποξμηθεσςΫπ σπξυοεξϋμςαι μα αμαλΩβει ϊλεπ ςιπ 

δαπΩμεπ απξκαςΩρςαρηπ ςηπ βλΩβηπ πξσ ποξνΪμηρε απϊ ςξ ακαςΩλληλξ ποξψϊμ. ΔπιπλΪξμ, καςΩ 

ςημ κοάρη ςηπ ΔπιςοξπΫπ ΟαοαλαβΫπ ςηπ εμ λϊγχ Σπηοεράαπ μπξοεά μα ςξσ επιβληθεά ποϊρςιμξ, 

ςξ ξπξάξ ξτεάλει μα καςαβΩλει χπ απξζημάχρη για ςη βλΩβη πξσ ποξκΩλερε. Αμ ξ ποξμηθεσςΫπ 

δεμ καςαβΩλει ςξ ποϊρςιμξ κηοϋρρεςαι Ϊκπςχςξπ, με ϊλεπ ςιπ μϊμιμεπ ρσμΪπειεπ. 

9) ΔπιπλΪξμ, ξτεάλει μα λαµβΩμει ϊλα ςα µΪςοα, ποξκειµΪμξσ μα απξτεσυθεά ςσυϊμ ζηµιΩ Ϋ 

επάπςχρη ρςξ πεοιβΩλλξμ ρςημ πεοιξυΫ και για ςξ διΩρςηµα ϊπξσ ποαγµαςξπξιεάςαι ξ 

ετξδιαρµϊπ ςξσ κασράµξσ. 

10) Ρε πεοάπςχρη παοΩδξρηπ ελαςςχμαςικΫπ πξρϊςηςαπ / ακαςΩλληλχμ Ϋ κακΫπ πξιϊςηςαπ 

κασράμχμ ξ ΑμΩδξυξπ σπξυοεξϋςαι με δικΩ ςξσ Ϊνξδα μα ςημ αμςικαςαρςΫρει. 

11) Αμ ξ ΑμΩδξυξπ καςαρςεά σπϊςοξπξπ με ςημ ποξμΫθεια ακαςΩλληλχμ κασράμχμ, 

κηοϋρρεςαι Ϊκπςχςξπ, με ϊλεπ ςιπ μϊμιμεπ ρσμΪπειεπ. 

12) Ιαθ’ ϊλη ςη διΩοκεια ιρυϋξπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, αλλΩ και μεςΩ ςη λΫνη Ϋ λϋρη ασςΫπ ϊλα ςα 

ενξσριξδξςημΪμα, απϊ ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ, ποϊρχπα ξτεάλξσμ μα μημ αμακξιμόμξσμ ρε 

καμΪμα, παοΩ μϊμξ ρςα ποϊρχπα πξσ δικαιξϋμςαι μα γμχοάζξσμ, πληοξτξοάεπ πξσ πεοιΫλθαμ ρε 

ασςξϋπ και ατξοξϋμ ρε ςευμικΩ Ϋ εμπξοικΩ ζηςΫμαςα Ϋ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

6.5 Αμαποξραομξγή ςιμήπ 

6.5.1 Ξι ποξρτεοϊμεμεπ ςιμΪπ αμαποξραομϊζξμςαι ρϋμτχμα με ςη διαμξοτξϋμεμη, για Ϊκαρςξ 

εάδξπ, μΪρη ςιμΫ λιαμικΫπ πόληρηπ ςχμ κασράμχμ αμΩ ΟεοιτεοειακΫ Δμϊςηςα, ςξσ 

Οαοαςηοηςηοάξσ ιμόμ Σγοόμ Ιασράμχμ ςξσ Σπξσογεάξσ ΑμΩπςσνηπ και Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ, 

εταομξζξμΪμξσ ςξσ πξρξρςξϋ Ϊκπςχρηπ ςηπ ποξρτξοΩπ ςξσ αμαδϊυξσ. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ –  Σπϊδειγμα εγγσηςικήπ επιρςξλήπ ρσμμεςξυήπ 

 
Δκδϊςηπ (ΟλΫοηπ επχμσμάα Οιρςχςικξϋ Θδοϋμαςξπ ……………………………. / ΔΜΘΑΘΞ ΑΛΔΘΞ 
ΑΜΔΝΑΠΖΑΑΟΑΡΥΞΚΞΣΛΔΜΩΜ - ΞΛΔΑΡ ΛΖΥΑΜΘΙΩΜ ΙΑΘ ΔΠΓΞΚΖΟΩΜ ΔΖΛΞΡΘΩΜ ΔΠΓΩΜ 
(Δ..Α.Α.-.Λ.Δ.Δ.Δ.) 

 
Ζμεοξμημάα Ϊκδξρηπ: …………………………….. 
Οοξπ 
ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ-ΗοΩκηπ 
ΙαθηγηςΫ Πχρράδη 11,.Ι. 546 55 ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 
 
Δγγϋηρη μαπ σπ’ αοιθμ. ……………….. πξρξϋ ……………….. ΔΣΠΩ (€ ………….) 

 

Έυξσμε ςημ ςιμΫ μα ραπ γμχοάρξσμε ϊςι εγγσϊμαρςε με ςημ παοξϋρα επιρςξλΫ αμΪκκληςα και 

αμεπιτϋλακςα, παοαιςξϋμεμξι κΩθε εvρςΩρεχπ, ςξσ δικαιόμαςξπ διαιοΪρεχπ και διζΫρεχπ, μΪυοι ςξσ 

πξρξϋ ςχμ ……………….. ΔΣΠΩ(€ ………….) σπΪο ς… 

(i) [ρε πεοάπςχρη τσρικξϋ ποξρόπξσ]: (ξμξμαςεπόμσμξ, παςοόμσμξ) ...., ΑΤΛ: ..., (δ/μρη) , Ϋ 

(ii) [ρε πεοάπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ]: (πλΫοη επχμσμάα) ..., ΑΤΛ:……..,(διεϋθσμρη) .......Ϋ 

(iii) [ρε πεοάπςχρη Ϊμχρηπ Ϋ κξιμξποανάαπ:] ςχμ τσρικόμ / μξμικόμ ποξρόπχμ 

α) (πλΫοη επχμσμάα) ........................, ΑΤΛ: ......................(διεϋθσμρη) ................... 

β) (πλΫοη επχμσμάα) ........................, ΑΤΛ: ......................(διεϋθσμρη) .................1 

 

αςξμικΩ και για κΩθε Ϊμα απϊ ασςΩ και χπ αλληλΪγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπϊυοεχμ μεςανϋ ςξσπ, εκ ςηπ 

ιδιϊςηςΩπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ Ϊμχρηπ Ϋ κξιμξποανάαπ,  

για ςη ρσμμεςξυη ́ ςηπ ρςξ διεμεογξσ ́μεμξ διαγχμιρμξ ́ ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ 

για ςημ επιλξγΫ ΟοξμηθεσςΫ / ςχμ σγοόμ κασράμχμ κάμηρηπ και θΪομαμρηπ για ςιπ αμΩγκεπ ςχμ Δαρικόμ 

Σπηοεριόμ δικαιξδξράαπ Α.Δ.Λ.Η μΪυοι 31.12.2022ρσ ́μτχμα με ςημ σπ ́αοιθμ. 8/2021 ΔιακΫοσνη ́ ραπ. 

• Ζ παοξσ ́ρα εγγσ ́ηρη καλσ ́πςει μξ ́μξ ςιπ απξ ́ ςη ρσμμεςξυη ́ ρςξμ αμχςε ́οχ διαγχμιρμξ ́ απξοοε ́ξσρεπ 

σπξυοεχ ́ρειπ ςηπ εμ λξ ́γχ εςαιοει ́απ καθ’ ξ ́λξ ςξμ υοξ ́μξ ιρυσ ́ξπ ςηπ. 

• ξ παοαπα ́μχ πξρξ ́ ςηοξσ ́με ρςη δια ́θερη ́ ραπ και θα καςαβληθεά ξλικα ́ η μεοικα ́ υχοι ́π καμι ́α απϊ με ́οξσπ 

μαπ αμςάοοηρη η ε ́μρςαρη και υχοάπ μα εοεσμηθεά αμ ποα ́γμαςι σπα ́ουει η ́ αμ ει ́μαι μξ ́μιμη η ́ μη η 

απαι ́ςηρη ́ ραπ με ́ρα ρε πΪμςε (5) ημε ́οεπ απϊ απλη ́ ε ́γγοατη ειδξπξι ́ηρη ́ ραπ. 

• Ρε πεοάπςχρη πξσ μΪοξπ μϊμξμ ςηπ ξτειλΫπ, σπΪο ςηπ ξπξάαπ δάδεςαι η παοξϋρα εγγϋηρη δεμ ενξτληθεά 

εμποϊθερμα και εμταμάρεςε ςημ παοξϋρα ρϋμτχμα με ςα παοαπΩμχ ποξπ μεοικΫ καςαβξλΫ, ςϊςε θα 

ρτοαγάρξσμε ςημ παοξϋρα εγγσηςικΫ επιρςξλΫ μαπ για ςξ αμςάρςξιυξ ποξπ ςξ αμενϊτληςξ πξρϊ ςηπ 

κϋοιαπ ξτειλΫπ, πξσ θα ραπ καςαβΩλξσμε αμΪρχπ καςΩ ςα αμχςΪοχ, η δε παοξϋρα εγγσηςικΫ επιρςξλΫ 

μαπ θα ραπ επιρςοατεά και θα ρσμευάρει μα ιρυϋει Ϊκςξςε για ςξ σπξλειπϊμεμξ πξρϊ πξσ ασςΫ καλϋπςει 

• Ρε πεοι ́πςχρη καςα ́πςχρηπ ςηπ εγγσ ́ηρηπ ςξ πξρξ ́ ςηπ καςα ́πςχρηπ σπξ ́κειςαι ρςξ εκα ́ρςξςε ιρυσ ́ξμ ςε ́λξπ 

υαοςξρη ́μξσ. 

• Απξδευξ ́μαρςε μα παοαςει ́μξσμε ςημ ιρυσ ́ ςηπ εγγσ ́ηρηπ ϋρςεοα απϊ Ϊγγοατξ ςηπ Σπηοεράαπ ραπ με ςημ 

ποξσ ̈πϊθερη ϊςι ςξ ρυεςικϊ αιςημΩ ραπ θα μαπ σπξβληθεά ποιμ απξ ́ ςημ ημεοξμημάα λΫνηπ ςηπ. 

• Ζ παοξϋρα ιρυϋει μΪυοι 

• Βεβαιξϋςαι σπεϋθσμα ϊςι ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ μαπ επιρςξλόμ πξσ Ϊυξσμ δξθεά ρςξ Δημϊριξ και 

Μ.Ο.Δ.Δ. ρσμσπξλξγάζξμςαπ και ςξ πξρϊ ςηπ παοξϋραπ, δεμ σπεοβαάμει ςξ ϊοιξ ςχμ εγγσΫρεχμ πξσ Ϊυει 

καθξοιρθεά απϊ ςξ Σπξσογεάξ Ξικξμξμικόμ για ςημ οΩπεζα μαπ. 

ΡΖΛΔΘΩΡΖ ΓΘΑ ΖΜ ΠΑΟΔΕΑ 

Ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςηπ παοξϋραπ ποΪπει μα εάμαι μεγαλϋςεοξπ καςΩ Ϊμα (1) μΫμα ςξσ υοϊμξσ ιρυϋξπ ςηπ 

ποξρτξοΩπ, ϊπχπ ρυεςικΩ αματΪοεςαι ρςη ΔιακΫοσνη. 

 

                                                           
1
Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘI–  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. 8/2021 ΔιακΫοσνη διεμΪογειαπ αμξικςξϋ (Ωμχ ςχμ ξοάχμ) μειξδξςικξϋ 

διαγχμιρμξϋ για ςημ αμΩδεινη Οοξμηθεσςόμ σγοόμ κασράμχμ για ςιπ αμΩγκεπ ςχμ Δαρικόμ 

Σπηοεριόμ δικαιξδξράαπ Α.Δ.Λ.Η. πξσ εδοεϋξσμ ρςημ ΟεοιτεοειακΫ Δμϊςηςα 

…………………………………… / Οϊλη – Οξλεξδξμικϊ ρσγκοϊςημα ……………………… μΪυοι 31.12.2022, για 

ςξ παοακΩςχ εάδξπ/ςα παοακΩςχ εάδη κασράμχμ, ποξρτΪοχ ςξ παοακΩςχ πξρξρςϊ Ϊκπςχρηπ, 

χπ ακξλξϋθχπ:  

 

ΟΔΠΘΤ. ΔΜΞΖΑ/ΟΞΚΖ 
ΔΘΔΞΡ 

Οξρξρςϊ έκπςχρηπ επί ςηπ μέρηπ ςιμήπ 

(Ξλξγοάτχπ) (Αοιθμηςικόπ) 

  

Οεςοέλαιξ Ιίμηρηπ 
  

  

Οεςοέλαιξ Ηέομαμρηπ 
  

  

Βεμζίμη Αμϊλσβδη 
  

 
Ζ παοξϋρα ξικξμξμικΫ ποξρτξοΩ ιρυϋει μΪυοι και δΪκα (10) μΫμεπ απϊ ςημ επξμΪμη ςηπ 
καςαληκςικΫπ ημεοξμημάα σπξβξλΫπ ςχμ ποξρτξοόμ. 

Δηλόμχ ϊςι απξδΪυξμαι πλΫοχπ και αμεπιτϋλακςα ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ΔιακΫοσνηπ. 

 

………..(Τόπξπ)…….(Ημεοξμημία)  

 

Ξ ποξρτΪοχμ  

 

( ΦητιακΫ ΣπξγοατΫ ) 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘII –  Σπϊδειγμα εγγσηςικήπ επιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ 

 
Δκδϊςηπ (ΟλΫοηπ επχμσμάα Οιρςχςικξϋ Θδοϋμαςξπ ……………………………. / ΔΜΘΑΘΞ ΑΛΔΘΞ 
ΑΜΔΝΑΠΖΑΑΟΑΡΥΞΚΞΣΛΔΜΩΜ - ΞΛΔΑΡ ΛΖΥΑΜΘΙΩΜ ΙΑΘ ΔΠΓΞΚΖΟΩΜ ΔΖΛΞΡΘΩΜ ΔΠΓΩΜ 
(Δ..Α.Α.-.Λ.Δ.Δ.Δ.) 

 
Ζμεοξμημάα Ϊκδξρηπ: …………………………….. 
Οοξπ:ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ-ΗοΩκηπ 
ΙαθηγηςΫ Πχρράδη 11,.Ι. 546 55 ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 
 
Δγγϋηρη μαπ σπ’ αοιθμ. ……………….. πξρξϋ ……………….. ΔΣΠΩ (€ ………….) 

 

Έυξσμε ςημ ςιμΫ μα ραπ γμχοάρξσμε ϊςι εγγσϊμαρςε με ςημ παοξϋρα επιρςξλΫ αμΪκκληςα και 

αμεπιτϋλακςα, παοαιςξϋμεμξι κΩθε εvρςΩρεχπ, ςξσ δικαιόμαςξπ διαιοΪρεχπ και διζΫρεχπ, μΪυοι ςξσ 

πξρξϋ ςχμ ……………….. ΔΣΠΩ(€ ………….) σπΪο ς… 

(i) [ρε πεοάπςχρη τσρικξϋ ποξρόπξσ]: (ξμξμαςεπόμσμξ, παςοόμσμξ) ...., ΑΤΛ: ..., (δ/μρη) , Ϋ 

(ii) [ρε πεοάπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ]: (πλΫοη επχμσμάα) ..., ΑΤΛ:……..,(διεϋθσμρη) .......Ϋ 

(iii) [ρε πεοάπςχρη Ϊμχρηπ Ϋ κξιμξποανάαπ:] ςχμ τσρικόμ / μξμικόμ ποξρόπχμ 

α) (πλΫοη επχμσμάα) ........................, ΑΤΛ: ......................(διεϋθσμρη) ...................  

β) (πλΫοη επχμσμάα) ........................, ΑΤΛ: ......................(διεϋθσμρη) .................2 

αςξμικΩ και για κΩθε Ϊμα απϊ ασςΩ και χπ αλληλΪγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπϊυοεχμ μεςανϋ ςξσπ, εκ ςηπ 

ιδιϊςηςΩπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ Ϊμχρηπ Ϋ κξιμξποανάαπ,  

για ςημ καλή εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ ατξοΩ ρςξ διαγχμιρμϊ ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ 

Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ(Α.Δ.Λ. – Η.), με καςαληκςικΫ ημεοξμημάα σπξβξλΫπ ποξρτξοόμ ρςιπ ……/…./…… 

για ςημ «ΑμΩδεινη Οοξμηθεσςόμ σγοόμ κασράμχμ για ςιπ αμΩγκεπ ςχμ Δαρικόμ Σπηοεριόμ δικαιξδξράαπ 

Α.Δ.Λ. – Η.,μΪυοι 31.12.2022» ρσμξλικΫπ ανάαπ (ρσμπληοόμεςε ςξ ρσμξλικϊ ρσμβαςικϊ ςάμημα με 

διεσκοάμιρη εΩμ πεοιλαμβΩμει Ϋ ϊυι ςξ ΤΟΑ) …………………………., ρϋμτχμα με ςημ αο. …../2021 ΔιακΫοσνΫ 

ραπ. 

Απϊ ασςΫμ ςημ εγγϋηρη θα απαλλΩνξσμε ςξμ εμδιατεοϊμεμξ πελΩςη μαπ μεςΩ ςημ επιρςοξτΫ ςηπ 

παοξϋραπ Ϋ με βΩρη Ϊγγοατη εμςξλΫ ραπ. 

ξ αμχςΪοχ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ςηοεάςαι ρςη διΩθερΫ ραπ, ςξ ξπξάξ και σπξυοεξϋμαρςε μα ραπ 

καςαβΩλξσμε ξλικΩ Ϋ μεοικΩ υχοάπ καμάα απϊ μΪοξσπ μαπ αμςάοοηρη Ϋ Ϊμρςαρη και υχοάπ μα εοεσμηθεά 

ςξ βΩριμξ Ϋ μη ςηπ απαάςηρΫπ ραπ, μΪρα ρε πΪμςε (5) ημΪοεπ απϊ ςημ Ϊγγοατη ειδξπξάηρΫ ραπ. Δπάρηπ, 

αμαλαμβΩμξσμε ςημ σπξυοΪχρη μα καςαβΩλξσμε ξοιρμΪμξ πξρϊ με μϊμη ςη δΫλχρη εκεάμξσ ποξπ ςξμ 

ξπξάξ απεσθϋμεςαι η παοξϋρα. 

Ζ παοξϋρα ιρυϋει μϊμξ για ςημ καλΫ εκςΪλερη ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ ρςη ρϋμβαρη πξσ καςαοςάρςηκε χπ 

απξςΪλερμα ςξσ χπ Ωμχ διαγχμιρμξϋ για ςξμ ξπξάξ εγγσϊμαρςε, μΪυοιπ ϊςξσ ασςΫ μαπ επιρςοατεά Ϋ 

μΪυοιπ ϊςξσ λΩβξσμε Ϊγγοατη δΫλχρΫ ραπ ϊςι μπξοξϋμε μα θεχοΫρξσμε ςημ οΩπεζΩ μαπ απαλλαγμΪμη 

απϊ κΩθε ρυεςικΫ σπξυοΪχρη. 

Σπξυοεξϋμεθα μα ποξβξϋμε ρςημ παοΩςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ παοξϋραπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ Ϊγγοατξ ςηπ 

αομϊδιαπ Σπηοεράαπ, πξσ θα σπξβληθεά ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημάα λΫνηπ ςηπ εγγϋηρηπ. 

Ρε πεοάπςχρη καςΩπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςΩπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκΩρςξςε ιρυϋξμ πΩγιξ 

ςΪλξπ υαοςξρΫμξσ. 

 

Ζ παοξϋρα ιρυϋει μέυοι /   / 

                                                           
2
Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ 
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Ζ παοξυΫ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ Ϊκδξρηπ ςηπ οΩπεζΩπ μαπ δεμ Ϊυει σπαυθεά ρε καμΪμα πεοιξοιρμϊ 

πξρξςικξϋ ξοάξσ με ςιπ ρυεςικΪπ ΣπξσογικΪπ διαςΩνειπ (Ϋ δηλόμξσμε ξμξάχπ με ςημ παοξϋρα ϊςι δεμ 

στάρςαςαι παοΩβαρη ςχμ διαςΩνεχμ για ϊοιξ ςηπ οΩπεζΩπ μαπ ρε ρυΪρη με ςιπ εγγσηςικΪπ επιρςξλΪπ). 



ΑΔΑ: ΩΖΧ3ΟΡ1Υ-3Μ5



Σελίδα 76 από 111 

 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘV – Ρυέδιξ ρϋμβαρηπ 

 

 

 

 

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 

ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 

ΛΖΛΑ ΟΠΞΛΖΗΔΘΩΜ , ΔΘΑΥΔΘΠΘΡΖΡ ΣΚΘΙΞΣ ΙΑΘ 
ΙΠΑΘΙΩΜ ΞΥΖΛΑΩΜ  

 

              Ηερραλξμάκη, 

Αο. ποχς. :  

 

ΡΣΛΒΑΡΖ ΑΠ. …. / 2022 

 

Οοξμήθειαπ σγοόμ κασρίμχμ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ Δαρικόμ Σπηοεριόμ δικαιξδξρίαπ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ (Α.Δ.Λ. – Η.) ………………………………… πξσ εδοεϋξσμ 

ρςημ Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα …………………………………………. Λέυοι 31.12.2022 

 

(Τξ παοόμ ρυέδιξ μπξοεί μα ποξραομξρςεί αμαλόγχπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ διαγχμιρμξύ ρςα δεδξμέμα 

ςηπ Πεοιτεοειακήπ Εμόςηςαπ / Πόληπ). 

 

Ρςη Ηερραλξμάκη, ρΫμεοα ....................., ςξσ μημϊπ…………………., ςξσ Ϊςξσπ 2022, ημΪοα 

..................., ρςημ ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ, Ιαθ. Πχράδη 11, .Ι. 54655 

Ηερραλξμάκη, ξι παοακΩςχ ρσμβαλλϊμεμξι 

 

Ατεμϊπ 

 

η ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ - ΗοΩκηπ, (ετενη ́π «Α.Δ.Λ.-Η.»), πξσ εδοεϋει ρςη Ηερραλξμάκη, 

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

ρσμβΩλλεςαι ρςημ παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμη απϊ ςξμ ΡσμςξμιρςΫ ασςΫπ Δο. ΘχΩμμη Ι. ΡΩββα,πξσ 

ρςξ ενΫπ υΩοιμ ρσμςξμάαπ θα καλεάςαι «Αμαθέςξσρα Αουή» 

 

και ατεςέοξσ 

 

ξ ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ ................... με ςημ επχμσμάα «.....................................................» πξσ 

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

.................... & Δ.Ξ.Σ. ......................, ςηλ. ................., ταν ..............., πξσ ρσμβΩλλεςαι ρςημ 

παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμη για ςημ σπξγοατΫ ςηπ απϊ .......................... (ξμξμαςεπόμσμξ 

εκποξρόπξσ), πξσ ρςξ ενΫπ υΩοιμ ρσμςξμάαπ θα καλεάςαι «Αμάδξυξπ», 

 

και έυξμςαπ σπϊφη: 

 

ημ αο. …………….. απϊταρη ςξσ ΡσμςξμιρςΫ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., με ςημ ξπξάα καςακσοόθηκε ρςξμ ΟοξμηθεσςΫ 

ςξ απξςΪλερμα ςξσ αμξικςξϋ Ωμχ ςχμ ξοάχμ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ, με αμςικεάμεμξ ςημ ποξμΫθεια 

σγοόμ κασράμχμ για ςιπ αμΩγκεπ ςχμ Δαρικόμ Σπηοεριόμ δικαιξδξράαπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ 

Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ (Α.Δ.Λ. – Η.), μΪυοι 31.12.2022(ΔιακΫοσνη 8/2021) πξσ ρςξ ενΫπ θα καλεάςαι υΩοιμ 

ρσμςξμάαπ «Οοξμήθεια», 

 

ρσμτχμήθηκαμ και έγιμαμ αμξιβαία απξδεκςά ςα ακϊλξσθα :  
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Άοθοξ 1 

Αμςικείμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ – Οοξδιαγοατέπ 

 

Λε ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη, η Α.Δ.Λ.-Η. αμαθΪςει ρςξμ ΟοξμηθεσςΫ, ξ ξπξάξπ απξδΪυεςαι και αμαλαμβΩμει 

μα ποξμηθεϋρει καϋριμα, ρςημ Οϊλη ............................. για ςημ κΩλσφη ςχμ  αμαγκόμ ςξσ σπξλξάπξσ 

Ϊςξσπ 2022, Ϋςξι  μΪυοι 31.12.2022, ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ ...........................................,  

(ρσμπεοιλαμβαμξμΪμξσ ςξσ  Τ.Ο.Α.). Ζ ποξμΫθεια κασράμχμ (ςξ εάδξπ κασράμξσ καθόπ και η εμδεικςικΫ 

πξρϊςηςα και δαπΩμη) θα εάμαι ρϋμτχμη με ςα αμαγοατϊμεμα ρςξμ κΩςχθι πάμακα 

 

ΔΘΔΞΡ ΙΑΣΡΘΛΞΣ 
ΔΜΔΔΘΙΘΙΖ ΟΞΡΞΖΑ 

ΡΔ ΚΘΠΑ (lt) 
ΔΑΟΑΜΖ ΡΔ ΔΣΠΩ 
(ΥΩΠΘΡ Τ.Ο.Α.) 

ΔΑΟΑΜΖ ΡΔ ΔΣΠΩ ME 
Τ.Ο.Α.) 

ΟΔΠΔΚΑΘΞ ΗΔΠΛΑΜΡΖΡ 

   

ΑΛΞΚΣΒΔΖ ΒΔΜΕΘΜΖ  

   

ΟΔΠΔΚΑΘΞ ΙΘΜΖΡΖΡ 

   ΡΣΜΞΚΞ   

   

ΡυεςικΩ με ςιπ σπϊ ποξμΫθεια πξρϊςηςεπ, ρημειόμεςαι ϊςι καθάρςαςαι αδϋμαςξπ ξ επακοιβΫπ ποξρδιξοιρμϊπ 
ςξσπ. Ξι ρσμβαςικΪπ πξρϊςηςεπ καςΩ εάδξπ μπξοεά ςελικΩ μα διατξοξπξιηθξϋμ, ρε ρσμΩοςηρη με ςημ 
εκΩρςξςε ιρυϋξσρα ςιμΫ ςξσ εάδξσπ, ρε κΩθε πεοάπςχρη ϊμχπ η αμςάρςξιυη ρσμβαςικΫ ανάα δεμ μπξοεά μα 
νεπεοαρςεά. 

ξ πξρξρςϊ Ϊκπςχρηπ επά ςξιπ εκαςϊ (%),σπξλξγάζεςαι ρςη διαμξοτξϋμεμη, για Ϊκαρςξ εάδξπ, για ςημ 
ημΪοα παοΩδξρηπ ςχμ κασράμχμ (Ϋ ςηπ αμΪρχπποξηγξϋμεμηπ ετϊρξμ δεμ σπΩουει Δελςάξ ιμόμ ςηπ 
ρσγκεκοιμΪμηπ ημΪοαπ) μΪρη ςιμΫ λιαμικΫπ πόληρηπ ςξσπ αμΩ ΟεοιτεοειακΫ Δμϊςηςα, ςξσ Οαοαςηοηςηοάξσ 
ιμόμ Σγοόμ Ιασράμχμ ςξσ Σπξσογεάξσ ΑμΩπςσνηπ και Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ.  
 
Δπιρημαάμεςαι ϊςι εάμαι δσμαςΫ η μεςαβξλΫ ςχμ πξρξςΫςχμ ςχμ λάςοχμ μεςανϋ ςχμ διατξοεςικόμ ειδόμ 
κασράμχμ κάμηρηπ (βεμζάμη αμϊλσβδη, πεςοΪλαιξ κάμηρηπ) καςΩ ςη διΩοκεια ιρυϋξπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ϊπχπ 
απξςσπόμξμςαι, υχοάπ χρςϊρξ πεοαιςΪοχ αϋνηρη ςξσ ρσμξλικξϋ ξικξμξμικξϋ ρσμβαςικξϋ αμςικειμΪμξσ 
ςχμ επιμΪοξσπ ειδόμ κασράμχμ κάμηρηπ. 
 

 
Άοθοξ 2 

Οξιϊςηςα σγοόμ κασρίμχμ 

 

Ζ πξιϊςηςα ςχμ κασράμχμ θα εάμαι ρϋμτχμη  με ασςΫ πξσ παοΩγεςαι ρςα κοαςικΩ δισλιρςΫοια και 

ποξξοάζεςαι για καςαμΩλχρη, ςξσπ ϊοξσπ πξσ θΪςει ςξ Σπξσογεάξ ΑμΩπςσνηπ και ςιπ εκΩρςξςε 

ποξδιαγοατΪπ πξσ καθξοάζξμςαι απϊ ςξ Γεμικϊ Υημεάξ ςξσ ΙοΩςξσπ καθόπ επάρηπ και ςιπ μεθϊδξσπ 

ελΪγυξσ ςηπ (ΙΣΑ 467/2002, 460/2009,  316/2010, 128/2016, 147/2015, 76/2016 ϊπχπ 

ςοξπξπξιΫθηκαμ και ιρυϋξσμ) 

 

Άοθοξ 3 

Υοϊμξπ και ςοϊπξπ Οαοάδξρηπ κασρίμχμ 

 

Ξ ΟοξμηθεσςΫπ σπξυοεξϋςαι μα ποξμηθεσ ́ει με σγοα ́ κασ ́ριμα ςιπ Σπηοεράεπ ……………………………… ρςημ 

Οϊλη/Οξλεξδξμικϊ Ρσγκοϊςημα ……………………………απϊ ςημ ημΪοα σπξγοατΫπ ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Ξι παοαδϊρειπ ςχμ σγοόμ κασράμχμ κάμηρηπ θα γάμξμςαι ςμημαςικΩ ρςα σπηοεριακΩ ξυΫμαςα, απεσθεάαπ 

απϊ ςιπ βεμζιμαμςλάεπ ρςα καςΩ ςϊπξσπ ποαςΫοια ςχμ Οϊλεχμ-Οξλεξδξμικόμ ρσγκοξςημΩςχμ ϊπξσ 
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εδοεϋξσμ ξι Σπηοεράεπ, εάςε ςξσ ποξμηθεσςΫ, εάςε ςχμ ρσμεογαςόμ ςξσ, (ξι ξπξάξι θα ποΪπει μα μαπ Ϊυξσμ 

σπξδειυθεά ρςημ ποξρτξοΩ), ρε ημΪοεπ και όοεπ λειςξσογάαπ ςξσ, και αμΩλξγα με ςιπ αμΩγκεπ ασςόμ.  

Ξι παοαδϊρειπ ςχμ σγοόμ κασράμχμ θΪομαμρηπ θα γάμξμςαι με βσςιξτϊοξ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ, , με δικΫ ςξσ 

εσθϋμη, μΪοιμμα και δαπΩμεπ υχοάπ καμάα απξλϋςχπ επιβΩοσμρη ςηπ Σπηοεράαπ ρςιπ δεναμεμΪπ ςηπ 

εκΩρςξςε Σπηοεράαπ για ςημ ξπξάα ποξξοάζξμςαι, εμό θα λαμβΩμεςαι κΩθε μΪοιμμα, Ϊςρι όρςε η 

εκτϊοςχρη ςχμ βσςιξτϊοχμ ασςξκιμΫςχμ μα γάμεςαι αμΪρχπ και υχοάπ καθσρςεοΫρειπ.  

Για ςημ παοΩδξρη ςχμ σγοόμ κασράμχμ θΪομαμρηπ θα ειδξπξιεάςαι ξ ποξμηθεσςΫπ 24 όοεπ ποιμ. Ζ 

παοΩδξρη ρςιπ εγκαςαρςΩρειπ ςξσ παοαλΫπςη θα γάμεςαι Ωμερα ρςιπ επϊμεμεπ εάκξρι ςΪρρεοιπ (24) όοεπ 

απϊ ςη λΫφη ςηπ κΩθε παοαγγελάαπ και θα διεμεογεάςαι ρε όοεπ λειςξσογάαπ ςξσ αλλΩ και ρε όοεπ πΪοαμ 

ςξσ χοαοάξσ ςχμ Σπηοεριόμ, ετϊρξμ δϋμαςαι η ΔπιςοξπΫ μα ςα παοαλΩβει 

 

 

 

Άοθοξ 4 

Διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ 

 

ξ υοξμικϊ διΩρςημα ςηπ ποξμΫθειαπ ατξοΩ ρςξ διΩρςημα απϊ ςημ ημεοξμημάα σπξγοατΫπ ςηπ Ρϋμβαρηπ με 

ςξμ ΑμΩδξυξ μΪυοι ςιπ 31-12-2022. Ρε κΩθε πεοάπςχρη η Ρϋμβαρη ιρυϋει μΪυοι ςημ πλΫοη αμΩλχρη ςηπ κας’ 

εάδξπ ρσμβαςικΫπ ανάαπ, αλλΩ υχοάπ μα σπΩουει σπξυοΪχρη ποξπ ςξϋςξ.  

Ξ Οοξμηθεσςήπ παοαιςει ́ςαι απξ ́ κα ́θε ανι ́χρή ςξσ ε ́μαμςι ςηπ ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ - 

ΗοΩκηπ, ρε πεοι ́πςχρη καςαογη ́ρεχπ Σπηοεριχ ́μ η σπαγχγη ́π ςξσπ ρε α ́λλξ τξοε ́α εκςξ ́π ςηπ 

ΑπξκεμςοχμΪμηπ Διξάκηρηπ Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ, η ́ αμ για ξπξιξδη ́πξςε α ́λλξ λξ ́γξ εκλει ́φει ξλικχ ́π η 

μεοικχ ́π η αμα ́γκη ποξμΫθειαπ σγοόμ κασράμχμ πξσ ατξοα ́ η παοξσ ́ρα ∆ιακη ́οσνη, ξπξ ́ςε ρςημ πεοι ́πςχρη 

ασςη ́ η εκςε ́λερη ςχμ ποξμηθειόμ για ςιπ ρσγκεκοιμε ́μεπ Σπηοερίεπ διακξ ́πςεςαι με απξ ́ταρη ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ. ΔπιπλΪξμ, ξ ΟοξμηθεσςΫπ παοαιςει ́ςαι απξ ́ κα ́θε ανι ́χρη ́ ςξσ ρε πεοι ́πςχρη 

ποξρχοιμη ́π διακξπη ́π λειςξσογι ́απ Σπηοεριχ ́μ για ξπξιξδη ́πξςε λξ ́γξ. 

ΔπιπλΪξμ, η ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ - ΗοΩκηπ µπξοεά μα διακϊφει ςη ρσματθεάρα ρϋµβαρη, 

ποιμ απϊ ςη λΫνη ςηπ, υχοάπ μα απαιςεάςαι η καςαβξλΫ απξζημάχρηπ ρςξμ ΟοξμηθεσςΫ, ετϊρξμ 

ποξκσ ́πςξσμ λξ ́γξι αμχςε ́οαπ βι ́απ η ́ εάμ εναρταλι ́ρει ςιπ ποξσ ̈πξθε ́ρειπ κα ́λσφηπ ςχμ αμαγκχ ́μ ςηπ (απξ ́ 

απξθΪμαςα α ́λλξσ δημξ ́ριξσ τξοε ́α Ϋ δχοεΪπ). Οοξπ ςξσ ́ςξ θα ειδξπξιη ́ρει ςξμ ΟοξμηθεσςΫ δεκαπε ́μςε (15) 

ημε ́οεπ μχοι ́ςεοα.  

Ζ ρσ ́μβαρη θεχοει ́ςαι ξ ́ςι εκςελε ́ρςηκε ξ ́ςαμ:  

 Οαοαδϊθηκε ξλϊκληοη η πξρϊςηςα ςξσ κΩθε ποξψϊμςξπ, Ϋ εΩμ ασςΫ πξσ παοαδϊθηκε, σπξλεάπεςαι ςηπ 

ρσμβαςικΫπ, καςΩ μΪοξπ πξσ κοάμεςαι απϊ ςημ ΔπιςοξπΫ ΟαοαλαβΫπ χπ αρΫμαμςξ. 

 Δκδϊθηκαμ ςα ποχςϊκξλλα παοΩδξρηπ-παοαλαβΫπ µε ςα ξπξάα πιρςξπξιεάςαι η ξοιρςικΫ και πξιξςικΫ 

παοαλαβΫ ςχμ σγοόμ κασράμχμ.  

 Έγιμε η απξπληοχμη ́ ςξσ ρσμβαςικξσ ́ ςιμη ́μαςξπ, ατξσ ́ ποξηγξσμε ́μχπ επιβλη ́θηκαμ ςσυξ ́μ κσοχ ́ρειπ η 

εκπςχ ́ρειπ.  

 Δκπληοχ ́θηκαμ και ξι ςσυξ ́μ λξιπε ́π ρσμβαςικε ́π σπξυοεχ ́ρειπ και απξ ́ ςα δσ ́ξ ρσμβαλλξ ́μεμα με ́οη και 

απξδερμεσ ́θηκαμ ξι ρυεςικε ́π εγγση ́ρειπ καςα ́ ςα ποξβλεπξ ́μεμα απξ ́ ςη ρσ ́μβαρη. 

 

Άοθοξ 5 

Οαοακξλξϋθηρη και Οαοαλαβή ςηπ Οοξμήθειαπ 

 

Ζ παοακξλξϋθηρη, παοαλαβΫ και η πιρςξπξάηρη ςηπ εκςΪλερηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ, θα 

γάμεςαι με εσθϋμη ςηπ αμΩ Σπηοεράα καςΩ Ωοθοξ 221 παο.11,εδατ.β. ςξσ Μ.4412/2016 αομϊδιαπ 

ΔπιςοξπΫπ. α ρυεςικΩ ποχςϊκξλλα παοαλαβΫπ θα εκδάδξμςαι εμςϊπ 5 εογΩριμχμ ημεοόμ απϊ ςημ 

παοαλαβΫ ςξσ εκΩρςξςε εκδιδξμΪμξσ ςιμξλξγάξσ. 
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ξ παοαπΩμχ ξ ́ογαμξ μπξοεά μα ειρηγεάςαι ρςξμ ΡσμςξμιρςΫ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. ςημ επιβξλΫ κσοόρεχμ ρςξμ 

ΑμΩδξυξ, ρε πεοάπςχρη ρσμπεοιτξοα ́π ςξσ αμςάθεςηπ ποξπ ςα αματεοϊμεμα ρςη ρσ ́μβαρη.  

Ζ ΔπιςοξπΫ ΟαοαλαβΫπ & ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ Δογαριόμ μπξοεά μα απεσθϋμεςαι και εγγοΩτχπ ποξπ ςξμ 

ΑμΩδξυξ, δάμξμςαπ ρσγκεκοιμΪμεπ ξδηγάεπ και καςεσθϋμρειπ. 

Ξ ΑμΩδξυξπ Ϊυει σπξυοΪχρη μα λαμβΩμει σπϊφη ςξσ ςσυϊμ παοαςηοΫρειπ ςηπ ΔπιςοξπΫπ επά ςηπ 

ποξμΫθειαπ. ΙΩθε ελΩςςχμα Ϋ παοΩλειφη πξσ γμχρςξπξιεάςαι εγγοΩτχπ ρςξμ ΑμΩδξυξ ποΪπει μα 

επαμξοθόμεςαι απϊ ασςϊμ, μΪρα ρε εϋλξγη ποξθερμάα και μΪυοι ςη λΫνη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

H παοαλαβΫ ςχμ κασράμχμ γάμεςαι απϊ επιςοξπΪπ, ποχςξβΩθμιεπ Ϋ και δεσςεοξβΩθμιεπ, πξσ 

ρσγκοξςξϋμςαι ρϋμτχμα με ςημ παο. 11 εδ. β ςξσ Ωοθοξσ 221 ςξσ Μ.4412/16   ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα 

ρςξ Ωοθοξ 208, ςα ρυεςικόπ ξοιζϊμεμα δια ςηπ παοξϋραπ διακΫοσνηπ. ΙαςΩ ςημ διαδικαράα παοαλαβΫπ ςχμ 

κασράμχμ διεμεογεάςαι πξρξςικϊπ και πξιξςικϊπ Ϊλεγυξπ και ετϊρξμ ςξ επιθσμεά μπξοεά μα παοαρςεά και ξ 

αμΩδξυξπ. Ξ πξιξςικϊπ Ϊλεγυξπ ςχμ σλικόμ γάμεςαι μακοξρκξπικΩ. 

Ζ επιςοξπΫ παοαλαβΫπ, μεςΩ ςξσπ ποξβλεπϊμεμξσπ ελΪγυξσπ ρσμςΩρρει ποχςϊκξλλα (μακοξρκξπικϊ – 

ξοιρςικϊ- παοαλαβΫπ ςξσ σλικξϋ με παοαςηοΫρειπ –απϊοοιφηπ  ςχμ σλικόμ) ρϋμτχμα με ςημ παο.3 ςξσ 

Ωοθοξσ 208 ςξσ μ. 4412/16. 

Ξ αμΩδξυξπ σπξυοεξϋςαι, ετϊρξμ ζηςηθεά απϊ ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ, μα ποξρκξμάρει Έκθερη/Δελςάξ 

ΥημικΫπ ΔνΪςαρηπ απϊ ςξ Γεμικϊ Υημεάξ ςξσ ΙοΩςξσπ ρυεςικΩ με ςημ πξιϊςηςα/καμξμικϊςηςα ςξσ σπϊ 

ποξμΫθεια κασράμξσ. 

Ζ ΔπιςοξπΫ ΟαοαλαβΫπ κΩθε Σπηοεράαπ μπξοεά μα ζηςΫρει απϊ ςιπ αομϊδιεπ Σπηοεράεπ δειγμαςξληφάα 

κασράμχμ. ξ κϊρςξπ ςηπ διεμΪογειαπ ςχμ ελΪγυχμ βαοϋμει ςξμ αμΩδξυξ. 

Ρε πεοάπςχρη παοαλαβΫπ εάδξσπ πξιξςικΩ καςόςεοξσ, πξσ δεμ πληοξά ςιπ ποξδιαγοατΪπ, θα επιβΩλλξμςαι 

ξι ποξβλεπϊμεμεπ απϊ ςξ Μ.4412/2016, και ςημ παοξϋρα κσοόρειπ. α ποχςϊκξλλα πξσ ρσμςΩρρξμςαι 

απϊ ςιπ επιςοξπΪπ παοαλαβΫπ(ποχςξβΩθμιεπ – δεσςεοξβΩθμιεπ)  κξιμξπξιξϋμςαι σπξυοεχςικΩ και ρςξσπ 

αμαδϊυξσπ. 

Ζ παοαλαβΫ ςχμ κασράμχμ και η Ϊκδξρη ςχμ ρυεςικόμ ποχςξκϊλλχμ παοαλαβΫπ (μακοξρκξπικϊ – 

ξοιρςικϊ- παοαλαβΫπ ςξσ σλικξϋ με παοαςηοΫρειπ –απϊοοιφηπ  ςχμ σλικόμ) ρϋμτχμα με ςημ παο.3 ςξσ 

Ωοθοξσ 208 ςξσ μ. 4412/16 ποαγμαςξπξιεάςαι, εμςϊπ πΪμςε (5) εογΩριμχμ ημεοόμ, απϊ ςημ παοαλαβΫ ςξσ 

ρυεςικξϋ ςιμξλξγάξσ. 

Ιαϋριμα πξσ απξοοάτθηκαμ Ϋ κοάθηκαμ παοαληπςΪα με Ϊκπςχρη επά ςηπ ρσμβαςικΫπ ςιμΫπ, με βΩρη ςξσπ 

ελΪγυξσπ πξσ ποαγμαςξπξάηρε η ποχςξβΩθμια επιςοξπΫ παοαλαβΫπ, μπξοξϋμ μα παοαπΪμπξμςαι για 

επαμενΪςαρη ρε δεσςεοξβΩθμια επιςοξπΫ παοαλαβΫπ ϋρςεοα απϊ αάςημα ςξσ αμαδϊυξσ Ϋ ασςεπΩγγελςα 

ρϋμτχμα με ςημ παο. 5 ςξσ Ωοθοξσ 208 ςξσ μ.4412/16. α Ϊνξδα βαοϋμξσμ ρε κΩθε πεοάπςχρη ςξμ 

αμΩδξυξ. 

Δπάρηπ, εΩμ ξ ςελεσςαάξπ διατχμεά με ςα απξςελΪρμαςα ςχμ εογαρςηοιακόμ ενεςΩρεχμ πξσ  

διεμεογΫθηκαμ απϊ ποχςξβΩθμιεπ Ϋ δεσςεοξβΩθμιεπ επιςοξπΪπ παοαλαβΫπ μπξοεά μα ζηςΫρει εγγοΩτχπ 

ενΪςαρη κας’ Ϊτερη ςχμ ξικεάχμ αμςιδειγμΩςχμ, μΪρα ρε αμαςοεπςικΫ ποξθερμάα εάκξρι (20) ημεοόμ απϊ 

ςημ γμχρςξπξάηρη ρε ασςϊμ ςχμ απξςελερμΩςχμ ςηπ αουικΫπ ενΪςαρηπ,  με ςξμ ςοϊπξ  πξσ πεοιγοΩτεςαι 

ρςημ παο. 8 ςξσ Ωοθοξσ 208 ςξσ Μ.4412/16. 

ξ απξςΪλερμα  ςηπ κας’ Ϊτερη ενΪςαρηπ εάμαι σπξυοεχςικϊ και ςελεράδικξ και για ςα δϋξ μΪοη. 

Ξ αμΩδξυξπ δεμ μπξοεά μα ζηςΫρει παοαπξμπΫ ρε δεσςεοξβΩθμια επιςοξπΫ παοαλαβΫπ μεςΩ ςα 

απξςελΪρμαςα ςηπ κας’ Ϊτερη ενΪςαρηπ. 

Αμ η παοαλαβΫ ςχμ κασράμχμ και η ρϋμςανη ςξσ ρυεςικξϋ ποχςξκϊλλξσ δεμ ποαγμαςξπξιηθεά απϊ ςημ 

επιςοξπΫ παοαλαβΫπ μΪρα ρςξμ ξοιζϊμεμξ απϊ ςη ρϋμβαρη υοϊμξ, θεχοεάςαι ϊςι η παοαλαβΫ 

ρσμςελΪρθηκε ασςξδάκαια, με κΩθε επιτϋλανη ςχμ δικαιχμΩςχμ ςξσ Δημξράξσ και εκδάδεςαι ποξπ ςξϋςξ 

ρυεςικΫ απϊταρη ςξσ αομξδάξσ απξταιμξμΪμξσ ξογΩμξσ, με βΩρη μϊμξ ςξ θεχοημΪμξ απϊ ςημ σπηοεράα 

πξσ παοαλαμβΩμει ςα σλικΩ απξδεικςικϊ ποξρκϊμιρηπ ςξϋςχμ, ρϋμτχμα δε με ςημ απϊταρη ασςΫ η 
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απξθΫκη ςξσ τξοΪα εκδάδει δελςάξ ειραγχγΫπ ςξσ σλικξϋ και εγγοατΫπ ςξσ ρςα βιβλάα ςηπ, ποξκειμΪμξσ 

μα ποαγμαςξπξιηθεά η πληοχμΫ ςξσ αμαδϊυξσ. 

ΑμενΩοςηςα απϊ ςημ, καςΩ ςα αμχςΪοχ, ασςξδάκαιη παοαλαβΫ και ςημ πληοχμΫ ςξσ αμαδϊυξσ, 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι ξι ποξβλεπϊμεμξι απϊ ςημ ρϋμβαρη Ϊλεγυξι απϊ επιςοξπΫ πξσ ρσγκοξςεάςαι με 

απϊταρη ςξσ αομξδάξσ απξταιμξμΪμξσ ξογΩμξσ, ρςημ ξπξάα δεμ μπξοεά μα ρσμμεςΪυξσμ ξ ποϊεδοξπ και 

ςα μΪλη ςηπ επιςοξπΫπ πξσ δεμ ποαγμαςξπξάηρε ςημ παοαλαβΫ ρςξμ ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςημ ρϋμβαρη 

υοϊμξ. Ζ παοαπΩμχ επιςοξπΫ παοαλαβΫπ ποξβαάμει ρε ϊλεπ ςιπ διαδικαράεπ παοαλαβΫπ πξσ ποξβλΪπξμςαι 

απϊ ςημ χπ Ωμχ παοΩγοατξ 1 και ςξ Ωοθοξ 208 ςξσ μ. 4412/2016 και ρσμςΩρρει ςα ρυεςικΩ ποχςϊκξλλα. 

Ζ εγγσηςικΫ επιρςξλΫ καλΫπ εκςΪλερηπ δεμ επιρςοΪτεςαι ποιμ απϊ ςημ ξλξκλΫοχρη ϊλχμ ςχμ 

ποξβλεπξμΪμχμ απϊ ςη ρϋμβαρη ελΪγυχμ και ςη ρϋμςανη ςχμ ρυεςικόμ ποχςξκϊλλχμ 

 

Άοθοξ 6 

Αμξιβή Αμαδϊυξσ 

Ζ αμξιβΫ ξοάζεςαι ρςξ ρσμξλικϊ πξρϊ ςχμ …………..Δσοό (………€) υχοάπ Τ.Ο.Α. και …………..Δσοό (………€)  

(ρσμπεοιλαμβαμξμΪμξσ Τ.Ο.Α.). 

 

Ζ ςιμΫ καθξοάζεςαι ρϋμτχμα με ςημ παοακΩςχ Ϊκπςχρη ςηπ ποξρτξοΩπ ςξσ ποξμηθεσςΫ, ϊπχπ ασςΫ 

σπξλξγάζεςαι ρςη διαμξοτξϋμεμη, για Ϊκαρςξ εάδξπ, για ςημ ημΪοα παοΩδξρηπ ςχμ κασράμχμ (Ϋ ςηπ 

αμΪρχπ ποξηγξϋμεμηπ ετϊρξμ δεμ σπΩουει Δελςάξ ιμόμ ςηπ ρσγκεκοιμΪμηπ ημΪοαπ) μΪρη ςιμΫ λιαμικΫπ 

πόληρηπ ςξσπ αμΩ ΟεοιτεοειακΫ Δμϊςηςα, ςξσ Οαοαςηοηςηοάξσ ιμόμ Σγοόμ Ιασράμχμ ςξσ Σπξσογεάξσ 

ΑμΩπςσνηπ και Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ. 

Οεοιτεοειακή Δμϊςηςα /Οϊλη  

ΔΘΔΞΡ 
Οξρξρςϊ έκπςχρηπ επίςηπ μέρηπ ςιμήπ 

(Ξλξγοάτχπ) (Αοιθμηςικόπ) 

Οεςοέλαιξ Ιίμηρηπ   

Οεςοέλαιξ Ηέομαμρηπ   

Βεμζίμη Αμϊλσβδη   

Ζ επά ςξιπ εκαςϊ (%) Ϊκπςχρη πξσ Ϊυει δξθεά με ςημ ποξρτξοΩ θα ιρυϋει για ςξ υοξμικϊ διΩρςημα απϊ ςημ 

σπξγοατΫ ςηπ ρϋμβαρηπ Ϊχπ ςιπ 31-12-2022. 

 

Άοθοξ 7 

οϊπξπ Οληοχμήπ Αμαδϊυξσ 

 

1. Ζ πληοχμΫ ςηπ ανάαπ ςχμ σγοόμ κασράμχμ ρςξμ ΟοξμηθεσςΫ θα γάμεςαι ρςξ 100% ςηπ  ανάαπ ςχμ 

ςμημαςικΩ παοαδιδξμΪμχμ κασράμχμ μεςΩ ςημ ξοιρςικΫ, πξιξςικΫ και πξρξςικΫ παοαλαβΫ ςξσπ απϊ 

ςημ ΔπιςοξπΫ ΟαοαλαβΫπ κΩθε Σπηοεράαπ, πξσ θα εκςελεά ςη ρσγκεκοιμΪμη ποξμΫθεια. Απαιςξϋμεμα 

δικαιξλξγηςικΩ για ςημ πληοχμΫ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ εάμαι: 

α) ιμξλϊγιξ Οόληρηπ (ςξ ξπξάξ θα καςαςάθεςαι ρςημ αομϊδια Σπηοεράα με μΪοιμμα ςξσ ΟοξμηθεσςΫ) 

θεχοημΪμξ για ςημ καμξμικϊςηςα ςηπ ςιμΫπ απϊ ςξ αομϊδιξ μΫμα Δμπξοάξσ & ξσοιρμξϋ ςηπ ξικεάαπ 

ΟεοιτεοειακΫπ Δμϊςηςαπ, 

β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικΫπ και αρταλιρςικΫπ εμημεοϊςηςαπ, και,  

γ) Οοχςϊκξλλξ ξοιρςικΫπ πξιξςικΫπ και πξρξςικΫπ παοαλαβΫπ ςχμ κασράμχμ. 

2. Ζ πληοχμΫ ςξσ ΟοξμηθεσςΫ θα γάμεςαι με υοημαςικϊ Ϊμςαλμα πληοχμΫπ ρςξ ϊμξμα ςξσ δικαιξϋυξσ 

απϊ ςα αομϊδια μΫμαςα ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ.-Η., καςϊπιμ σπξβξλΫπ ςξσ ςιμξλξγάξσ ρςημ 
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Σπηοεράα ςηπ Α.Δ.Λ.Η. πξσ ποξμηθεϋεςαι ςα εάδη. Ρε κΩθε πεοάπςχρη θα ακξλξσθεάςαι η διαδικαράα 

ςξσ δημϊριξσ Κξγιρςικξϋ. 

3. Ρςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ ανάαπ ςχμ κασράμχμ γάμεςαι παοακοΩςηρη τϊοξσ ειρξδΫμαςξπ 1%, ρϋμτχμα με 

ςιπ διαςΩνειπ ςηππαο.2 ςξσ Ωοθοξσ 64 ςξσ Μ. 4172/13 (ΤΔΙ Α' 167/23-07-2013), ρςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ 

ανάαπ ςχμ αγαθόμ και βαοϋμει ςξμ ΟοξμηθεσςΫ. Ρημειόμεςαι ϊςι η αμχςΪοχ παοακοΩςηρη ατξοΩ 

ποξκαςαβξλΫ τϊοξσ ειρξδΫμαςξπ και ρσμφητάζεςαι καςΩ ςημ εςΫρια τξοξλξγικΫ δΫλχρη ςξσ 

ΟοξμηθεσςΫ. 

4. Ξ ΟοξμηθεσςΫπ επιβαοϋμεςαι με κΩθε μϊμιμη αρταλιρςικΫ ειρτξοΩ και κοΩςηρη σπΪο Μξμικόμ 

Οοξρόπχμ Ϋ Ωλλχμ Ξογαμιρμόμ.  

 0,07% σπΪο ςηπ Δμιαάαπ ΑμενΩοςηςηπ ΑουΫπ Δημξράχμ ΡσμβΩρεχμ, (Ωοθοξ 4 Μ.4013/2011 

ϊπχπ ιρυϋει) η ξπξάα σπξλξγάζεςαι επά ςηπ ανάαπ, ποξ τϊοχμ και κοαςΫρεχμ ςηπ αουικΫπ, 

καθόπ και κΩθε ρσμπληοχμαςικΫπ ρϋμβαρηπ 

 0,06% σπΪο ςηπ ΑουΫπ ΔνΪςαρηπ Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ,( Α.Δ.Ο.Ο.) (παο. 3 Ωοθοξ 350 

ςξσ Μ.4412/16, ΙΣΑ 1191/2017 (ΤΔΙ Β΄ 969) επά ςηπ ρσμξλικΫπ ανάαπ κΩθε πληοχμΫπ ποξ 

τϊοχμ και κοαςΫρεχμ και αμεναοςΫςχπ πξρξϋ και πηγΫπ ποξΪλεσρηπ κΩθε αουικΫπ, 

ςοξπξπξιηςικΫπ Ϋ ρσμπληοχμαςικΫπ ρϋμβαρηπ.  

Ξι χπ Ωμχ κοαςΫρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκΩρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςΪλξπ υαοςξρΫμξσ 3% και ρςημ 

επ’ασςξϋ ειρτξοΩ σπΪο ΞΓΑ 20%. 

 Δπάρηπ,με ςημ επιτϋλανη ςηπ Ϊκδξρηπ ςηπ κξιμΫπ σπξσογικΫπ απϊταρηπ ςηπ παο. 6 ςξσ 

Ωοθοξσ 36 ςξσ μ. 4412/2016 επιβΩλλεςαι κοΩςηρη ϋφξσπ 0,02% σπΪο ςηπ αμΩπςσνηπ και 

ρσμςΫοηρηπ ςξσ ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ, η ξπξάα σπξλξγάζεςαι επά ςηπ ανάαπ, εκςϊπ ΤΟΑ, ςηπ αουικΫπ, 

καθόπ και κΩθε ρσμπληοχμαςικΫπ ρϋμβαρηπ. ξ πξρϊ ασςϊ παοακοαςεάςαι ρε κΩθε πληοχμΫ 

απϊ ςημ αμαθΪςξσρα αουΫ ρςξ ϊμξμα και για λξγαοιαρμϊ  ςξσ Σπξσογεάξσ ΦητιακΫπ 

ΔιακσβΪομηρηπ.  

 

5. Ξ Τ.Ο.Α. βαοϋμει ςημ ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ. 

6. Ζ δαπΩμη για ςημ ποξμΫθεια βαοϋμει ςιπ πιρςόρειπ ςξσ Οοξωπξλξγιρμξϋ ενϊδχμ Ϊςξσπ 2022 βΩρει 

ςχμ παοακΩςχ αμαλΫφεχμ: 

 

Άοθοξ 8  

Δγγσηςική Δπιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ 

 

Για ςημ καλΫ εκςΪλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ξ ΑμΩδξυξπ ποιμ ςημ σπξγοατΫ ςηπ ποξρκξμάζει: 

 

Ωπ εγγϋηρη για ςημ ςΫοηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξ ΑμΩδξυξπ καςαθΪςει με ςημ σπξγοατΫ ςηπ 

Ρϋμβαρηπ ςημ αοιθ. ……………………ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ ΙαλΫπ ΔκςΪλερηπ ςηπ ……………οΩπεζαπ Ϋ ςξ 

σπ’αο….. ΓοαμμΩςιξ Ρϋρςαρηπ ΟαοακαςαθΫκηπ Ϊκδξρηπ ςξσ αμεάξσ Οαοακαςαθηκόμ και Δαμεάχμ, πξρξϋ 

………….Δσοό (…………..€), ςξ ξπξάξ αμςιρςξιυεά ρε πξρξρςϊ 4% ςηπ εκςιμόμεμηπ ανάαπ ςηπ ρϋμβαρηπ Ωμεσ 

ΤΟΑ.  

Ζ εγγσηςικΫ επιρςξλΫ καλΫπ εκςΪλερηπ θα επιρςοατεά ρςξμ ΑμΩδξυξ μεςΩ ςημ ΞοιρςικΫ ΟαοαλαβΫ ςηπ 

Οοξμηθεάαπ και ςημ εκπλΫοχρη ϊλχμ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ σπξυοεόρεόμ ςξσ.  

Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ ξσδεμάα εσθϋμη τΪοει ρε πεοάπςχρη μη Ϊγκαιοηπ επιρςοξτΫπ ςηπ εγγσηςικΫπ 

επιρςξλΫπ, λϊγχ καθσρςΪοηρηπ ςηπ ξοιρςικΫπ παοαλαβΫπ Ϋ ςηπ μη Ϊγκαιοηπ αμαζΫςηρηπ ασςΫπ απϊ ςξμ 

ΑμΩδξυξ.  

 

Άοθοξ 9  

Δκυόοηρη Απαιςήρεχμ  

ΤΞΠ./ΔΘΔ. ΤΞΠ. Α.Κ.Δ. Α/Α ΑΜΑΚΖΦΖΡ ΡΞ ΒΘΒΚΘΞ ΔΓΙΠΘΡΔΩΜ & ΔΜΞΚΩΜ 

ΟΚΖΠΩΛΩΜ ΖΡ Δ/ΜΡΖΡ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ Α.Δ.Λ.-Η. 

1907-999/02 2410301001 Xxxx 

1907-999/02 2410302001 Xxxx 
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Απαγξοεϋεςαι η εκυόοηρη ρε Ωλλξ ποϊρχπξ ςχμ εκ ςηπ ρσμβΩρεχπ απξοοεξσρόμ σπξυοεόρεχμ ςξσ 

αμαδϊυξσ καθόπ και η εκυόοηρη ςχμ απαιςΫρεόμ ςξσ ρε ξπξιξδΫπξςε ςοάςξ Τσρικϊ Ϋ Μξμικϊ ποϊρχπξ. 

Ιας’ εναάοερη, μπξοεά μα εκυχοΫρει ρε ςοΩπεζα ςηπ επιλξγΫπ ςξσ, ρσμξλικΩ Ϋ εμ μΪοει ςιπ απαιςΫρειπ πξσ 

ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη, για ςημ εκυόοηρη θα ποΪπει μα σπΩονει ποξηγξσμΪμχπ Ϊγγοατη 

ειδξπξάηρη ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ.   

Δπάρηπ, ξ ΑμΩδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι μα αμαθΪςει, μεςΩ ςημ αμΩθερη ςηπ ρϋμβαρηπ, σπεογξλαβικΩ ρε ςοάςξσπ 

μΪοξπ Ϋ ςξ ρϋμξλξ ςξσ αμςικειμΪμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξϋςε μα σπξκαθάρςαςαι απϊ ςοάςξ. 

 

Άοθοξ 10 

Δκςέλερη ρϋμβαρηπ- Σπξυοεόρειπ Αμαδϊυξσ- Δέρμεσρη Ακεοαιϊςηςαπ 

 

1) Ιαθ’ ϊλη ςη διΩοκεια εκςΪλερηπ ξ ΑμΩδξυξπ θα ςηοεά ςιπ σπξυοεόρειπ ςχμ παοαγοΩτχμ 2 και 11 

ςξσ Ωοθοξσ 4β Ϋ και ςηπ παο. 1 ςξσ Ωοθοξσ 12 Ϋ και ςηπ παο. 1 ςξσ Ωοθοξσ 16 ςξσ μ.2939/2001. Δπάρηπ, 

θα ςηοεά ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ απξοοΪει απϊ ςιπ διαςΩνειπ ςηπ πεοιβαλλξμςικΫπ, 

κξιμχμικξαρταλιρςικΫπ και εογαςικΫπ μξμξθεράαπ, πξσ Ϊυξσμ θερπιρςεά με ςξ δάκαιξ ςηπ Έμχρηπ, ςξ 

εθμικϊ δάκαιξ, ρσλλξγικΪπ ρσμβΩρειπ Ϋ διεθμεάπ διαςΩνειπ πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξϋ και εογαςικξϋ 

δικαάξσ, ξι ξπξάεπ απαοιθμξϋμςαι ρςξ ΟαοΩοςημα Υ ςξσ ΟοξραοςΫμαςξπ Α ςξσ μ. 4412/2016. 

2) Ξ ΑμΩδξυξπ σπξυοεξϋςαι καςΩ ςη διΩοκεια ςηπ ρϋµβαρηπ μα ακξλξσθεά πιρςΩ ςιπ ξδηγάεπ και ςιπ 

σπξδεάνειπ ςχμ Σπηοεριόμ και μα παοΪυει ρςιπ Σπηοεράεπ ξπξιερδΫπξςε αματξοΪπ και πληοξτξοάεπ ςξσ 

ζηςηθξϋμ ρυεςικΩ µε ςημ εκςΪλερη ςηπ ρϋµβαρηπ. Ιαθόπ και μα ρσμεογαρςεά µε ξπξιαδΫπξςε Σπηοεράα Ϋ 

και κΩθε ςοάςξ, µε ςξμ ςοϊπξ πξσ θα ςξσ σπξδειυθεά. 

3) Ξ ΑμΩδξυξπ οηςΩ εσθϋμεςαι για κΩθε εμΪογεια σπαλλΫλχμ ςξσ, ςσυϊμ ρσµβξϋλχμ Ϋ αμςιποξρόπχμ 

Ϋ ποξρςηθΪμςχμ ασςξϋ, ρσµπεοιλαµβαμξµΪμξσ αμεναιοΪςχπ ξπξιξσδΫπξςε, πξσ θα υοηριµξπξιηθεά απϊ 

ασςϊμ για ςημ εκπλΫοχρη ςχμ σπξυοεόρεχμ πξσ αμαλαµβΩμει καθόπ και για ςιπ ςσυϊμ 

παοεπϊµεμεπσπξυοεόρειπ.  

4) Ξ ΑμΩδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ειδξπξιεά ςιπ Σπηοεράεπ, ςξ υόοξ σπξδξυΫπ ςχμ κασράμχμ και ςημ 

ΔπιςοξπΫ ΟαοαλαβΫπ, για ςημ ημΪοα και όοα πξσ ποξςάθεςαι μα παοαδόρει ςα καϋριμα. 

5) Ξ ΑμΩδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλάρει ςημ Ϊγκαιοη και Ωοιρςηπ πξιϊςηςαπ ποξµΫθεια ςχμ 

κασράµχμ, πξσ ρσμιρςξϋμ ςξ αμςικεάµεμξ ςηπ παοξϋραπ ρϋµβαρηπ.  

6) Ξ ΑμΩδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εγγσηθεά ϊςι ςα ποξρτεοϊμεμα καϋριμα εάμαι αοάρςηπ πξιϊςηςαπ, 

ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ρυεςικΪπ ποξδιαγοατΪπ ςξσ Σπξσογεάξσ ΑμΩπςσνηπ και ςχμ επιρΫμχμ 

κοαςικόμ τξοΪχμ, ϊςι Ϊυξσμ ςιπ ιδιϊςηςεπ και ςα υαοακςηοιρςικΩ πξσ ποξβλΪπξσμ ξι ϊοξι ασςξά, ϊςι εάμαι 

απαλλαγμΪμα απϊ νΪμα ρόμαςα, ποξρμάνειπ κ.λ.π. και ϊςι εάμαι καςΩλληλα απϊ κΩθε πλεσοΩ για ςη υοΫρη 

για ςημ ξπξάα ςα ποξξοάζξσμ ξι Σπηοεράεπ. ΔπιπλΪξμ, ϊςι ςα ποξρτεοϊμεμα εάδη θα πληοξϋμ ςη ρυεςικΫ 

μξµξθεράα πεοά  εµπξοάαπ, αρτΩλειαπ, µεςατξοΩπ, απξθΫκεσρηπ και ςσπξπξάηρηπ κασράµχμ– 

πεςοελαιξειδόμ. 

7) Ατϊςξσ διαπιρςχθεά παοΩβαρη ςχμ παοαπΩμχ διαβεβαιόρεχμ, κΩθε Σπηοεράα διαςηοεά ϊλα ςα 

δικαιόμαςα, ςα ξπξάα θα αρκΫρει ϊςαμ διαπιρςόρει κΩςι ςΪςξιξ. Ξ ποξμηθεσςΫπ Ϊυει ςημ σπξυοΪχρη μ’ 

αμςικαςαρςΫρει, ϋρςεοα απϊ αάςηρη ςηπ εκΩρςξςε Σπηοεράαπ κΩθε πξρϊςηςα κασράμξσ πξσ ποξμΫθεσρε, 

ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 213 ςξσ Μ.4412/2016.  

8) Ξι δαπΩμεπ επιρςοξτΫπ ρςξμ ποξμηθεσςΫ ςχμ ακαςΩλληλχμ κασράμχμ και απξρςξλΫπ ρςιπ 

Σπηοεράεπ ςχμ μΪχμ ρε αμςικαςΩρςαρη ςχμ ακαςΩλληλχμ, θα βαοϋμξσμ ςξμ ποξμηθεσςΫ. 

9) Δτϊρξμ απϊ ςη υοΫρη ςξσ ακαςΩλληλξσ κασράμξσ επΫλθε τθξοΩ ρε εγκαςαρςΩρειπ εάςε ρςα 

ξυΫμαςα ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.–Η. ξ ποξμηθεσςΫπ σπξυοεξϋμςαι μα αμαλΩβει ϊλεπ ςιπ δαπΩμεπ 

απξκαςΩρςαρηπ ςηπ βλΩβηπ πξσ ποξνΪμηρε απϊ ςξ ακαςΩλληλξ ποξψϊμ. ΔπιπλΪξμ, καςΩ ςημ κοάρη ςηπ 

ΔπιςοξπΫπ ΟαοαλαβΫπ ςηπ εμ λϊγχ Σπηοεράαπ μπξοεά μα ςξσ επιβληθεά ποϊρςιμξ, ςξ ξπξάξ ξτεάλει μα 

καςαβΩλει χπ απξζημάχρη για ςη βλΩβη πξσ ποξκΩλερε. Αμ ξ ποξμηθεσςΫπ δεμ καςαβΩλει ςξ ποϊρςιμξ 

κηοϋρρεςαι Ϊκπςχςξπ, με ϊλεπ ςιπ μϊμιμεπ ρσμΪπειεπ. 

10) ΔπιπλΪξμ, ξτεάλει μα λαµβΩμει ϊλα ςα µΪςοα, ποξκειµΪμξσ μα απξτεσυθεά ςσυϊμ ζηµιΩ Ϋ επάπςχρη 

ρςξ πεοιβΩλλξμ ρςημ πεοιξυΫ και για ςξ διΩρςηµα ϊπξσ ποαγµαςξπξιεάςαι ξ ετξδιαρµϊπ ςξσ κασράµξσ. 
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11) Ρε πεοάπςχρη παοΩδξρηπ ελαςςχμαςικΫπ πξρϊςηςαπ / ακαςΩλληλχμ Ϋ κακΫπ πξιϊςηςαπ σλικόμ -

ειδόμ ξ ΑμΩδξυξπ σπξυοεξϋςαι με δικΩ ςξσ Ϊνξδα μα ςημ αμςικαςαρςΫρει. 

12) Αμ ξ ΑμΩδξυξπ καςαρςεά σπϊςοξπξπ με ςημ ποξμΫθεια ακαςΩλληλχμ κασράμχμ, κηοϋρρεςαι 

Ϊκπςχςξπ, με ϊλεπ ςιπ μϊμιμεπ ρσμΪπειεπ. 

13) Ιαθ’ ϊλη ςη διΩοκεια ιρυϋξπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, αλλΩ και μεςΩ ςη λΫνη Ϋ λϋρη ασςΫπ ϊλα ςα 

ενξσριξδξςημΪμα, απϊ ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ, ποϊρχπα ξτεάλξσμ μα μημ αμακξιμόμξσμ ρε καμΪμα, παοΩ 

μϊμξ ρςα ποϊρχπα πξσ δικαιξϋμςαι μα γμχοάζξσμ,πληοξτξοάεπ πξσ πεοιΫλθαμ ρε ασςξϋπ και ατξοξϋμ ρε 

ςευμικΩ Ϋ εμπξοικΩ ζηςΫμαςα Ϋ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

14) Ξ αμΩδξυξπ δερμεϋεςαι  με ςημ παοξϋρα ϊςι α) ρε ϊλα ςα ρςΩδια πξσ ποξηγΫθηκαμ ςηπ ρϋμβαρηπ 

δεμ εμΫογηρε αθΪμιςα, παοΩμξμα Ϋ καςαυοηρςικΩ και ϊςι θα ενακξλξσθΫρει μα μημ εμεογεά κας` ασςϊμ ςξμ 

ςοϊπξ καςΩ ςξ ρςΩδιξ εκςΪλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, β) ϊςι θα δηλόρει αμελληςά ρςημ αμαθΪςξσρα αουΫ, απϊ ςη 

ρςιγμΫ πξσ λΩβει γμόρη, ξπξιαδΫπξςε καςΩρςαρη (ακϊμη και εμδευϊμεμη) ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ 

(ποξρχπικόμ, ξικξγεμειακόμ, ξικξμξμικόμ, πξλιςικόμ Ϋ Ωλλχμ κξιμόμ ρσμτεοϊμςχμ, 

ρσμπεοιλαμβαμξμΪμχμ και αμςικοξσϊμεμχμ επαγγελμαςικόμ ρσμτεοϊμςχμ) μεςανϋ ςχμ μξμάμχμ Ϋ 

ενξσριξδξςημΪμχμ εκποξρόπχμ ςξσ καθόπ και  μελόμ ςξσ ποξρχπικξϋ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ πξσ 

εμπλΪκξμςαι καθ’ ξιξμδΫπξςε ςοϊπξ ρςη διαδικαράα εκςΪλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ Ϋ/και μπξοξϋμ μα 

επηοεΩρξσμ ςημ Ϊκβαρη και ςιπ απξτΩρειπ ςηπ αμαθΪςξσραπ αουΫπ πεοά ςημ εκςΪλερΫ ςηπ, ξπξςεδΫπξςε και 

εΩμ η καςΩρςαρη ασςΫ ποξκϋφει καςΩ ςη διΩοκεια εκςΪλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ.  

 

Άοθοξ 11  

Ιήοσνη Αμαδϊυξσ χπ έκπςχςξσ-κσοόρειπ 

 

Ξ ΑμΩδξυξπ κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικΩ Ϊκπςχςξπ απϊ ςη ρϋμβαρη και απϊ κΩθε δικαάχμα πξσ απξοοΪει απϊ 

ασςΫμ με απϊταρη ςξσ ΡσμςξμιρςΫ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ ΔπιςοξπΫπ πξσ 

ποξβλΪπεςαι απϊ ςιπ διαςΩνειπ ςξσ Ωοθο. 221 ςξσ Μ. 4412/2016, ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε απϊ ςξ Ωοθοξ 108 

ςξσ Μ. 4782/2021: 

• Αμ δεμ ποξρΪλθει μα σπξγοΩφει ςη ρϋμβαρη μΪρα ρςημ ποξθερμάα πξσ Ϊυει ξοιρςεά. 

• Δτϊρξμ δε τϊοςχρε, παοΪδχρε Ϋ αμςικαςΪρςηρε ςα ρσμβαςικΩ σλικΩ Ϋ δεμ επιρκεϋαρε Ϋ 

ρσμςΫοηρε ασςΩ μΪρα ρςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ Ϋ ρςξμ υοϊμξ παοΩςαρηπ πξσ ςξσ δϊθηκε, ρϋμτχμα με ϊρα 

ποξβλΪπξμςαι ρςξ Ωοθοξ 206 ςξσ Μ.4412/2016, ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε απϊ ςξ Ωοθοξ 104 ςξσ Μ. 4782/2021. 

Ρςξμ ΑμΩδξυξ πξσ κηοϋρρεςαι Ϊκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη, αμΩθερη Ϋ ρϋμβαρη, επιβΩλλξμςαι, με 

απϊταρη ςξσ αομξδάξσ για ςη διξάκηρη ςξσ τξοΪα ξογΩμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομξδάξσ 

ξογΩμξσ, ςξ ξπξάξ σπξυοεχςικΩ καλεά ςξμ εμδιατεοϊμεμξ για παοξυΫ ενηγΫρεχμ, αθοξιρςικΩ, ξι κσοόρειπ 

ςξσ Ωοθοξσ 203, παο. 4 ςξσ Μ. 4412/2016, ϊπχπ ςοξπξπξιΫθηκε  και ιρυϋει. 

α ποϊρςιμα, ξι καςαλξγιρμξά και κΩθε Ωλλη απαάςηρη ςξσ Δημξράξσ Ϋ ςχμ τξοΪχμ καςΩ ςξσ Αμαδϊυξσ θα 

κοαςξϋμςαι απϊ ςξ λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ ρςξ τξοΪα, θα βεβαιξϋμςαι χπ Δημϊριξ Ϊρξδξ και θα 

ειρποΩςςξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςΩνειπ πεοά Δημξράχμ Δρϊδχμ. Ρε πεοάπςχρη Έμχρηπ Οοξρόπχμ ςξ 

ποϊρςιμξ επιβΩλλεςαι αμαλξγικΩ ρε ϊλα ςα μΪλη ςηπ Έμχρηπ. 

Ξ ΑμΩδξυξπ δεμ κηοϋρρεςαι Ϊκπςχςξπ ϊςαμ:  

• Ζ ρϋμβαρη δεμ σπξγοΩτηκε η ́ ςα εάδη δεμ παοαδϊθηκαμ Ϋ αμςικαςαρςΩθηκαμ με εσθϋμη ςχμ 

Σπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. 

• ΡσμςοΪυξσμ λϊγξι αμχςΪοαπ βάαπ. 

Ξ ΑμΩδξυξπ πξσ επικαλεάςαι αμχςΪοα βάα σπξυοεξϋςαι, μΪρα ρε εάκξρι (20) ημΪοεπ απϊ ςϊςε πξσ 

ρσμΪβηραμ ςα πεοιρςαςικΩ πξσ ρσμιρςξϋμ ςημ αμχςΪοα βάα, μα αματΪοει εγγοΩτχπ ασςΩ και μα 

ποξρκξμάρει ρςημ αμαθΪςξσρα αουΫ ςα απαοαάςηςα απξδεικςικΩ ρςξιυεάα. Ρε αμςάθεςη πεοάπςχρη, δεμ Ϊυει 

δικαάχμα μα επικαλερςεά λϊγξσπ αμχςΪοαπ βάαπ και ςα μϊμιμα δικαιόμαςΩ ςξσ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ασςΫ. 

Αμ ςα καϋριμα διαςάθεμςαι (καςϊπιμ ξοιρςικΫπ απϊοοιφηπ με ςη διαδικαράα ςξσ Ωοθοξσ 213 ςξσ 

Μ.4412/16),μεςΩ ςη λΫνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ και μΪυοι λΫνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοΩςαρηπ η ξπξάα 

υξοηγΫθηκε ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 209 ςξσ Μ.4412/16, ςϊςε ξ ΑμΩδξυξπ θεχοεάςαι χπ εκποϊθερμξπ και 



ΑΔΑ: ΩΖΧ3ΟΡ1Υ-3Μ5



Σελίδα 84 από 111 

 

σπϊκειςαι ρε κσοόρειπ λϊγχ εκποϊθερμηπ παοΩδξρηπ ποξμΫθειαπ ϊπχπ ασςΪπ αματΪοξμςαι ρςξ Ωοθοξ 207 

ςξσ Μ.4412/2016. 

 

Άοθοξ 12 

Διξικηςικέπ ποξρτσγέπ καςά ςη διαδικαρία εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

 

Ξ αμΩδξυξπ μπξοεά καςΩ ςχμ απξτΩρεχμ πξσ επιβΩλλξσμ ρε βΩοξπ ςξσ κσοόρειπ κας’ εταομξγΫ ςχμ 

ϊοχμ ςχμ Ωοθοχμ 5.2 (ΙΫοσνη ξικξμξμικξϋ τξοΪα εκπςόςξσ - Ισοόρειπ), 6.1. (Υοϊμξπ παοΩδξρηπ 

σλικόμ), 6.3. (Απϊοοιφη ρσμβαςικόμ σλικόμ – αμςικαςΩρςαρη), καθόπ και κας΄ εταομξγΫ ςχμ 

ρσμβαςικόμ ϊοχμ μα αρκΫρει ποξρτσγΫ για λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ και ξσράαπ εμόπιξμ ςξσ τξοΪα πξσ 

εκςελεά ςη ρϋμβαρη μΪρα ρε αμαςοεπςικΫ ποξθερμάα (30) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημάα ςηπ κξιμξπξάηρηπ Ϋ 

ςηπ πλΫοξσπ γμόρηπ ςηπ ρυεςικΫπ απϊταρηπ. Ζ εμποϊθερμη Ωρκηρη ςηπ ποξρτσγΫπ αμαρςΪλλει ςιπ 

επιβαλλϊμεμεπ κσοόρειπ. Δπά ςηπ ποξρτσγΫπ απξταράζει ςξ αομξδάχπ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ, ϋρςεοα απϊ 

γμχμξδϊςηρη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ ρςξ ςελεσςαάξ εδΩτιξ ςηπ πεοάπςχρηπ β΄ ςηπ παοαγοΩτξσ 11 ςξσ 

Ωοθοξσ 221 ςξσ μ.4412/2016 ξογΩμξσ, εμςϊπ ποξθερμάαπ ςοιΩμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ ΩρκηρΫ ςηπ, Ωλλχπ 

θεχοεάςαι χπ ριχπηοόπ απξοοιτθεάρα. ΙαςΩ ςηπ απϊταρηπ ασςΫπ δεμ υχοεά η Ωρκηρη Ωλληπ 

ξπξιαρδΫπξςε τϋρηπ διξικηςικΫπ ποξρτσγΫπ. Αμ καςΩ ςηπ απϊταρηπ πξσ επιβΩλλει κσοόρειπ δεμ αρκηθεά 

εμποϊθερμα η ποξρτσγΫ Ϋ αμ απξοοιτθεά ασςΫ απϊ ςξ απξταιμϊμεμξ αομξδάχπ ϊογαμξ, η απϊταρη 

καθάρςαςαι ξοιρςικΫ. Αμ αρκηθεά εμποϊθερμα ποξρτσγΫ, αμαρςΪλλξμςαι ξι ρσμΪπειεπ ςηπ απϊταρηπ μΪυοι 

ασςΫ μα ξοιρςικξπξιηθεά. 

 

Άοθοξ 13 

Δικαίχμα μξμξμεοξϋπ λϋρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

 

Ζ αμαθΪςξσρα αουΫ μπξοεά, σπϊ ςιπ ποξωπξθΪρειπ πξσ ξοάζξσμ ξι κεάμεμεπ διαςΩνειπ, μα καςαγγΪλλει μια 

δημϊρια ρϋμβαρη καςΩ ςη διΩοκεια ςηπ εκςΪλερηπ ςηπ, ετϊρξμ: 

 η ρϋμβαρη Ϊυει σπξρςεά ξσριόδη ςοξπξπξάηρη, πξσ θα απαιςξϋρε μΪα διαδικαράα ρϋμαφηπ 

ρϋμβαρηπ δσμΩμει ςξσ Ωοθοξσ 132 ςξσ Μ.4412/2016, 

 ξ αμΩδξυξπ, καςΩ ςξ υοϊμξ ςηπ αμΩθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςελξϋρε ρε μια απϊ ςιπ καςαρςΩρειπ πξσ 

αματΪοξμςαι ρςημ παοΩγοατξ 1 ςξσ Ωοθοξσ 73 ςξσ Μ. 4412/2016 και, χπ εκ ςξϋςξσ, θα Ϊποεπε μα Ϊυει 

απξκλειρςεά απϊ ςη διαδικαράα ςηπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, 

 η ρϋμβαρη δεμ Ϊποεπε μα αμαςεθεά ρςξμ αμΩδξυξ λϊγχ ρξβαοΫπ παοαβάαρηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ 

πξσ σπΪυει απϊ ςιπ ΡσμθΫκεπ και ςημ Ξδηγάα 2014/24/ΔΔ, η ξπξάα Ϊυει αμαγμχοιρςεά με απϊταρη ςξσ 

Δικαρςηοάξσ ςηπ Έμχρηπ ρςξ πλαάριξ διαδικαράαπ δσμΩμει ςξσ Ωοθοξσ 258 ςηπ ΡΚΔΔ (ΡσμθΫκη για ςη 

λειςξσογάα ςηπ Δ.Δ.). 

 ξ αμΩδξυξπ πςχυεϋρει Ϋ σπαυθεά ρε διαδικαράα ειδικΫπ εκκαθΩοιρηπ Ϋ ςεθεά σπϊ αμαγκαρςικΫ 

διαυεάοιρη απϊ εκκαθαοιρςΫ Ϋ απϊ ςξ δικαρςΫοιξ Ϋ σπαυθεά ρε διαδικαράα πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ Ϋ 

αμαρςεάλει ςιπ επιυειοημαςικΪπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ Ϋ σπαυθεά ρε διαδικαράα ενσγάαμρηπ και δεμ ςηοεά ςξσπ 

ϊοξσπ ασςΫπ Ϋ εΩμ βοεθεά ρε ξπξιαδΫπξςε αμΩλξγη καςΩρςαρη, ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαράα, 

ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικΪπ διαςΩνειπ μϊμξσ.  

 Ζ αμαθΪςξσρα αουΫ μπξοεά μα μημ καςαγγεάλει ςη ρϋμβαρη, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ αμΩδξυξπ ξ 

ξπξάξπ θα βοεθεά ρε μάα εκ ςχμ καςαρςΩρεχμ πξσ αματΪοξμςαι ρςημ πεοάπςχρη ασςΫ απξδεικμϋει ϊςι εάμαι 

ρε θΪρη μα εκςελΪρει ςη ρϋμβαρη, λαμβΩμξμςαπ σπϊφη ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςΩνειπ και ςα μΪςοα για ςη 

ρσμΪυιρη ςηπ επιυειοημαςικΫπ ςξσ λειςξσογάαπ.  

 ξ αμΩδξυξπ παοαβεά απξδεδειγμΪμα ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ απξοοΪξσμ απϊ ςημ δΪρμεσρη 

ακεοαιϊςηςαπ ςηπ παοξϋραπ, χπ αμαλσςικΩ πεοιγοΩτξμςαι ρςξ ρσμημμΪμξ ρςημ παοξϋρα ρυΪδιξ 

ρϋμβαρηπ. 

 Ξ  αμΩδξυξπ δεμ σλξπξιεά ςημ ποξμΫθεια με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοάζεςαι ρςη Ρϋμβαρη, παοΩ ςιπ ποξπ 

ςξϋςξ επαμειλημμΪμεπ ξυλΫρειπ ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ. 

 Ξ αμΩδξυξπ εκυχοεά ςη Ρϋμβαρη Ϋ αμαθΪςει εογαράεπ σπεογξλαβικΩ υχοάπ ςημ Ωδεια ςηπ 

ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ 
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Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ, Ϊυει δικαάχμαμεςΩ απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ αομϊδιαπ ΔπιςοξπΫπ, μα καςαγγεάλει ςημ 

παοξϋρα ρϋμβαρη αζημάχπ γι΄ασςΫμ, υχοάπ ςημ ςΫοηρη ξπξιαρδΫπξςε ποξθερμάαπ με γοαπςΫ ειδξπξάηρη 

ρε πεοάπςχρη καςΩ ςημ ξπξάα ξ ΑμΩδξυξπ παοαβεά ξπξιξμδΫπξςε ϊοξ ςηπ παοξϋραπ θεχοξσμΪμχμ ϊλχμ 

χπ ξσριχδόμ και δεμ απξκαςαρςΫρει ςημ παοΩβαρη ασςΫ εμςϊπ δΪκα (10) εογαράμχμ ημεοόμ απϊ ςη 

ρυεςικΫ Ϊγγοατη ειδξπξάηρΫ ςηπ απϊ ςημ ΑπξκεμςοχμΪμη Διξάκηρη Λακεδξμάαπ – ΗοΩκηπ. 

 

 

Άοθοξ 14 

Ιαςαγγελία ςηπ ρϋμβαρηπ- Σπξκαςάρςαρη αμαδϊυξσ 

 

Ρςημ πεοάπςχρη πξσ, καςΩ ςημ εκςΪλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ αμΩδξυξπ καςαδικαρςεά αμεςΩκληςα για Ϊμα απϊ 

ςα αδικΫμαςα πξσ αματΪοξμςαι ρςημ παο. 2.2.3.1 ςηπ παοξϋραπ, η αμαθΪςξσρα αουΫ δϋμαςαι μα 

καςαγγεάλει μξμξμεοόπ ςη ρϋμβαρη και μα αμαζηςΫρει ςσυϊμ ανιόρειπ απξζημάχρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ 

ρυεςικΪπ διαςΩνειπ ςξσ ΑΙ, πεοά αμτξςεοξβαοόμ ρσμβΩρεχμ.  

ΔΩμ ξ αμΩδξυξπ πςχυεϋρει Ϋ σπαυθεά ρε διαδικαράα ενσγάαμρηπ Ϋ ειδικΫπ εκκαθΩοιρηπ Ϋ ςεθεά σπϊ 

αμαγκαρςικΫ διαυεάοιρη απϊ εκκαθαοιρςΫ Ϋ απϊ ςξ δικαρςΫοιξ Ϋ σπαυθεά ρε διαδικαράα πςχυεσςικξϋ 

ρσμβιβαρμξϋ Ϋ αμαρςεάλει ςιπ επιυειοημαςικΪπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ Ϋ εΩμ βοάρκεςαι ρε ξπξιαδΫπξςε 

αμΩλξγη καςΩρςαρη, ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαράα, ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικΪπ διαςΩνειπ μϊμξσ, η 

αμαθΪςξσρα αουΫ δϋμαςαι, ξμξάχπ, μα καςαγγεάλει μξμξμεοόπ ςη ρϋμβαρη και μα αμαζηςΫρει ςσυϊμ 

ανιόρειπ απξζημάχρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικΪπ διαςΩνειπ ςξσ ΑΙ.  

α απξςελΪρμαςα ςηπ καςαγγελάαπ επΪουξμςαι απϊ ςημ πεοιΪλεσρη ρςξμ ΑμΩδξυξ ςηπ εκ μΪοξσπ ςηπ 

ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ καςαγγελάαπ. ξ ρσμςξμϊςεοξ δσμαςϊ μεςΩ ςημ καςαγγελάα ςηπ Ρϋμβαρηπ, η 

ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ βεβαιόμει ςημ ανάα ςξσ παοαρυεθΪμςξπ μΪοξσπ ςηπ ποξμΫθειαπ, καθόπ και κΩθε ξτειλΫ 

Ϊμαμςι ςξσ Αμαδϊυξσ καςΩ ςημ ημεοξμημάα καςαγγελάαπ. Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ αμαρςΪλλει ςημ καςαβξλΫ 

ξπξιξσδΫπξςε πξρξϋ πληοχςΪξσ ρϋμτχμα με ςημ Ρϋμβαρη ποξπ ςξμ ΑμΩδξυξ μΪυοιπ εκκαθαοάρεχπ ςχμ 

μεςανϋ ςξσπ σπξυοεόρεχμ και ξι εγγσηςικΪπ επιρςξλΪπ καςαπάπςξσμ.  

ΠηςΩ ρσμτχμεάςαι μεςανϋ ςηπ ΑμαθΪςξσραπ αουΫπ και ςξσ Αμαδϊυξσ ϊςι – ρε κΩθε πεοάπςχρη – ξ ΑμΩδξυξπ 

σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει πλΫοχπ ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ, λϊγχ σπαάςιαπ και απξδεδειγμΪμηπ 

ρσμπεοιτξοΩπ ςηπ πξσ ρσμδΪεςαι αιςιχδόπ με ποξκληθεάρα ζημάα Ϋ παοΩβαρη ξπξιξσδΫπξςε ϊοξσ ςηπ 

παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, καςΩ ςημ εμΩρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ, αματξοικΩ με ςημ εκςΪλερη ςηπ 

ποξβλεπξμΪμηπ ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη ποξμΫθειαπ. 

Ρε αμτϊςεοεπ ςιπ χπ Ωμχ πεοιπςόρειπ καςαγγελάαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, η αμαθΪςξσρα αουΫ δϋμαςαι μα 

ποξρκαλΪρει ςξμ/ςξσπ επϊμεμξ/ξσπ, καςΩ ρειοΩ, μειξδϊςη/επ ςηπ διαδικαράαπ αμΩθερηπ ςηπ 

ρσγκεκοιμΪμηπ ρϋμβαρηπ και μα ςξσ/ςξσπ ποξςεάμει μα αμαλΩβει/ξσμ ςημ παοξυΫ ςχμ σπηοεριόμ ςξσ 

εκπςόςξσ αμαδϊυξσ, με ςξσπ άδιξσπ ϊοξσπ και ποξωπξθΪρειπ και βΩρει ςηπ ποξρτξοΩπ πξσ εάυε σπξβΩλει ξ 

Ϊκπςχςξπ (οηςΫ οΫςοα σπξκαςΩρςαρηπ). 

 

Άοθοξ 15 

Δταομξρςέξ Δίκαιξ – Δικαρςική επίλσρη διατξοόμ 

 

1. H παοξϋρα Ρϋμβαρη διΪπεςαι απϊ ςιπ διαςΩνειπ 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. 7/2021 ΔιακΫοσνηπ και ςξσπ ξ ́οξσπ ποξρτξοΩπ ςξσ 

αμαδϊυξσ. 

2. H παοξϋρα Ρϋμβαρη διΪπεςαι απξκλειρςικΩ απϊ ςξ Δλλημικϊ Δάκαιξ και εομημεϋεςαι ρϋμτχμα με 

ασςϊ. 

3. ΙΩθε διατξοΩ μεςανϋ ςχμ ρσμβαλλϊμεμχμ μεοόμ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςιπ ρσμβΩρειπ πξσ ρσμΩπςξμςαι 

ρςξ πλαάριξ ςηπ παοξϋραπ διακΫοσνηπ , επιλϋεςαι με ςημ Ωρκηρη ποξρτσγΫπ Ϋ αγχγΫπ ρςξ Διξικηςικϊ 

Δτεςεάξ ςηπ ΟεοιτΪοειαπ, ρςημ ξπξάα εκςελεάςαι εκΩρςη ρϋμβαρη, καςΩ ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα ρςιπ 

παο. 1 Ϊχπ και 6 ςξσ Ωοθοξσ 205Α ςξσ μ. 4412/2016. Οοιμ απϊ ςημ Ωρκηρη ςηπ ποξρτσγΫπ ρςξ 
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Διξικηςικϊ Δτεςεάξ ποξηγεάςαι σπξυοεχςικΩ η ςΫοηρη ςηπ εμδικξταμξϋπ διαδικαράαπ πξσ ποξβλΪπεςαι 

ρςξ Ωοθοξ 205 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ παοΩγοατξ 5.3 ςηπ παοξϋραπ, διατξοεςικΩ η ποξρτσγΫ 

απξοοάπςεςαι χπ απαοΩδεκςη. Αμ ξ αμΩδξυξπ ςηπ ρϋμβαρηπ εάμαι κξιμξποανάα, η ποξρτσγΫ αρκεάςαι 

εάςε απϊ ςημ άδια εάςε απϊ ϊλα ςα μΪλη ςηπ. Δεμ απαιςεάςαι η ςΫοηρη εμδικξταμξϋπ διαδικαράαπ αμ 

αρκεάςαι απϊ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ αγχγΫ, ρςξ δικϊγοατξ ςηπ ξπξάαπ δεμ ρχοεϋεςαι αάςημα ακϋοχρηπ 

Ϋ ςοξπξπξάηρηπ διξικηςικΫπ ποΩνηπ Ϋ παοΩλειφηπ. 

4. ΠηςΩ ρσμτχμεάςαι απϊ ςα ρσμβαλλϊμεμα μΪοη ϊςι ςϊρξ η ποξρτσγΫ ρςα δικαρςΫοια ϊρξ και η 

διαδικαράα εμόπιξμ ασςόμ, δεμ αμαρςΪλλξσμ ςημ εκςΪλερη ςηπ Ρϋμβαρηπ. Ρσμεπόπ, αμτϊςεοα ςα 

ρσμβαλλϊμεμα μΪοη ξτεάλξσμ μα ρσμευάζξσμ με καλΫ πάρςη μα εκςελξϋμ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ και μα 

αρκξϋμ ςα δικαιόμαςΩ ςξσπ με βΩρη ςη Ρϋμβαρη καθ’ ϊλη ςη διΩοκεια ςηπ διαδικαράαπ  ποξρτσγΫπ. 

 

 

 

 

Άοθοξ 16 

Δκποξρόπηρη Αμαδϊυξσ 

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

ΑλλαγΫ ποξρόπξσ Ϋ διεϋθσμρηπ ςξσ εκποξρόπξσ γμχρςξπξιεάςαι γοαπςΩ ρςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ και 

ιρυϋει μεςΩ ςη γοαπςΫ Ϊγκοιρη ασςΫπ.  

Ξ Δκποϊρχπξπ εμεογεά κας’ εμςξλΫ και λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ για ϊλα ςα ζηςΫμαςα πξσ ρυεςάζξμςαι 

με ςη Ρϋμβαρη και εάμαι ενξσριξδξςημΪμξπ μα διεσθεςεά για λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ ξπξιαδΫπξςε 

διατξοΩ ποξκϋπςει Ϋ ρυεςάζεςαι με ςη Ρϋμβαρη, ρσμμεςΪυξμςαπ ϊπξςε και ϊπξσ κληθεά ρε ρσμαμςΫρειπ με 

ςα αομϊδια για ςημ παοακξλξϋθηρη και ςξμ Ϊλεγυξ ϊογαμα ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ. 

 

Άοθοξ 17 

οξπξπξίηρη ςηπ Ρϋμβαρηπ  

 

Ζ Ρϋμβαρη μπξοεά μα ςοξπξπξιεάςαι καςΩ ςη διΩοκεια ςηπ, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςξ Ωοθοξ 132 

ςξσ Μ.4412/16 και μεςΩ ςη γμχμξδϊςηρη ςξσ αομξδάξσ ξογΩμξσ, ρϋμτχμα με ςξ Ωοθοξ 201 ςξσ άδιξσ 

μϊμξσ.  

ΔπιπλΪξμ, εάμαι δσμαςΫ η ςοξπξπξάηρη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ με μεςαβξλΪπ ςχμ πξρξςΫςχμ μεςανϋ ςχμ 

διατξοεςικόμ ειδόμ κασράμχμ κάμηρηπ (αμϊλσβδη βεμζάμη, πεςοΪλαιξ κάμηρηπ) και υχοάπ σπΪοβαρη ςξσ 

ρσμξλικξϋ ρσμβαςικξϋ ξικξμξμικξϋ αμςικειμΪμξσ ασςόμ, αμΩ ειδικϊ ΤξοΪα και  ξικξμξμικϊ Ϊςξπ, με 

εταομξγΫ ςηπ αμΩ εάδξπ ποξρτεοθεάραπ Ϊκπςχρηπ επά ςχμ ςιμόμ αματξοΩπ. 

 

 

Άοθοξ 18 

Ρσμβαςικά Έγγοατα  

α ρσμβαςικΩ Ϊγγοατα εομημεϋξμςαι καςΩ ςημ καλΫ πάρςη και ςα ρσμαλλακςικΩ Ϋθη και 

αλληλξρσμπληοόμξμςαι με ρκξπϊ ςημ αοςιϊςεοη και πληοΪρςεοη εκςΪλερη ςξσ Έογξσ και ςημ 

εναρτΩλιρη ςξσ βΪλςιρςξσ απξςελΪρμαςξπ για ςημ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ. Ωρςϊρξ, ρε πεοάπςχρη αμςάταρηπ Ϋ 

αρσμτχμάαπ μεςανϋ ςξσπ, εταομϊζξμςαι και ιρυϋξσμ με ςημ ρειοΩ ποξςεοαιϊςηςαπ με ςημ ξπξάα 

παοαςάθεμςαι καςχςΪοχ:  

α) Ζ Ρϋμβαρη  

β) Ζ αο. ………….…… απϊταρη καςακϋοχρηπ ΡσμςξμιρςΫ Α.Δ.Λ.-Η. 

γ) Ζ ΔιακΫοσνη αο. 8/2021 

δ) Ζ ποξρτξοΩ ςξσ Αμαδϊυξσ  
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Ζ σπξβληθεάρα απϊ ςξμ ΑμΩδξυξ ποξρτξοΩ και καςΩ ςα ρημεάα πξσ δεμ καλϋπςεςαι απϊ ςιπ 

ποξδιαγοατΪπ ςηπ ΟοξμΫθειαπ και ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη εάμαι δερμεσςικΫ για ςξμ ΑμΩδξυξ και επ’ 

χτελεάα ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ.  

 

Άοθοξ 19 

Γλόρρα  

 

1. Ζ Ρϋμβαρη ρσμςΩυθηκε ρςημ ΔλλημικΫ γλόρρα.  

2. Όλα ςα Ϊγγοατα και ξι εκθΪρειπ πξσ ατξοξϋμ ςημ εκςΪλερΫ ςηπ, ρσμςΩρρξμςαι ρςημ ΔλλημικΫ 

γλόρρα. 

3. ΞπξιαδΫπξςε γοαπςΫ Ϋ ποξτξοικΫ επικξιμχμάα μεςανϋ ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ, Ϋ Ωλλχμ ΤξοΪχμ και 

Σπηοεριόμ και ςξσ Αμαδϊυξσ διενΩγεςαι ρςημ ΔλλημικΫ γλόρρα.  

 

 

 

Άοθοξ 20 

Ιαλϊπιρςη Δταομξγή ςηπ Ρϋμβαρηπ  

Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ και ξ ΑμΩδξυξπ αμαγμχοάζξσμ, ϊςι δεμ εάμαι ετικςϊ μα ποξβλετθξϋμ και μα 

πεοιλητθξϋμ ρςημ παοξϋρα ϊλεπ ξι πιθαμΪπ πεοιπςόρειπ διεμΪνεχμ πξσ εάμαι δσμαςϊ μα ποξκϋφξσμ καςΩ 

ςη διΩοκεια ιρυϋξπ ςηπ, ρυεςικΩ με ςξ αμςικεάμεμϊ ςηπ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ, ςα ΛΪοη απξδΪυξμςαι απϊ 

κξιμξϋ ϊςι η Ρϋμβαρη θα λειςξσογΫρει μεςανϋ ςξσπ ρϋμτχμα με ςημ καλΫ πάρςη και υχοάπ βλΩβη ςχμ 

εκαςΪοχθεμ δικαιχμΩςχμ και σπξυοεόρεχμ και αμτϊςεοξι με καλΫ πάρςη ρσμτχμξϋμ για ςιπ εμΪογειεπ 

πξσ απαιςξϋμςαι, ποξκειμΪμξσ μα λϋμξμςαι ςσυϊμ διεμΪνειπ Ϋ διατξοΪπ.  

 

Άοθοξ 21 

Οαοαίςηρη Δικαιόμαςξπ 

Ζ μη Ωρκηρη δικαιόμαςξπ απϊ κΩπξιξ ρσμβαλλϊμεμξ μΪοξπ δεμ θα ποΪπει ρε καμάα πεοάπςχρη μα 

θεχοηθεά χπ παοαάςηρη ςξσ ρσμβαλλϊμεμξσ μΪοξσπ μα αρκΫρει ςξ δικαάχμΩ ςξσ ασςϊ ρςξ μΪλλξμ Ϋ μα 

θεχοηθεά χπ αδοαμξπξάηρη ςξσ ρυεςικξϋ δικαιόμαςξπ ςξσ ρσμβαλλϊμεμξσ μΪοξσπ.  

Ρε πάρςχρη ςχμ αμχςΪοχ, η Ρϋμβαρη σπξγοΩτεςαι απϊ ςξμ ΡσμςξμιρςΫ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η .Δο. ΘχΩμμη Ι. 
ΡΩββα, εμεογόμςαπ εκ μΪοξσπ ςηπ και ςξμ/ςημ εκποϊρχπξ ςξσ αμαδϊυξσ ξικξμξμικξϋ τξοΪα 
………………………………….., ………………………………, ρε ςοάα (3) ιρξδϋμαμα ποχςϊςσπα.  

 

ΞΘ ΡΣΛΒΑΚΚΞΛΔΜΞΘ 

 

 

ΓΘΑ ΖΜ Α.Δ.Λ.-Η. 

 

 

ΔΠ. ΘΩΑΜΜΖΡ Ι. ΡΑΒΒΑΡ 

 

ΓΘΑ ΞΜ ΑΜΑΔΞΥΞ 
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Μζροσ Ι: Πληροφορίεσ ςχετικά με τη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ και την 

αναθζτουςα αρχή ή τον αναθζτοντα φορζα 

 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ V – ΔΜΘΑΘΞ ΔΣΠΩΟΑΧΙΞ ΔΜΣΟΞ ΡΣΛΒΑΡΖΡ (Δ.Δ.Δ.Ρ.) 

Δπιρημαάμεςαι ϊςι επειδΫ ρςημ ρυεςικΫ σπηοεράα ςηπ διαδικςσακΫπ πλαςτϊομαπ 

PromitheusESPDint  πξσ πλΪξμ διαθΪςει ρε εθμικϊ επάπεδξ ςξ ΔΡΖΔΖΡ, ςξ ποϊςσπξ ΔΔΔΡ δεμ Ϊυει 

ποξραομξρθεά/επικαιοξπξιηθεά ρϋμτχμα με ςιπ αλλαγΪπ πξσ επΫλθαμ με ςξ μ. 4782/2021, ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοΪαπ  ςξ ρσμπληοόμει χπ Ϊυει, εμ ςξϋςξιπ ξι ρυεςικΪπ δηλόρειπ ςξσπ λξγάζξμςαι 

και εκλαμβΩμξμςαι χπ ασςΪπ απαιςξϋμςαι ρςξ μ.4782/2021, και ςημ παοξϋρα διακΫοσνη, καθόπ 

δεμ στάρςαςαι δσμαςϊςηςα παοΪμβαρηπ ρςξ ρυεςικϊ αουεάξ xml. 

 
 

 

 

 

Στοιχεία τθσ δθμοςίευςθσ 

Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε 

δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη ζην Μέξνο Ι αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ΔΔΔ/ΣΔΤΓ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ 

/ΣΔΤΓ. Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

 

Ρροςωρινόσ αρικμόσ 

προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: αρικμόσ [], 

θμερομθνία *+, ςελίδα *+ 

Αρικμόσ προκιρυξθσ ςτθν ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000 

 

Δάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή αλ δελ ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθεί, ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα 

είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (π.ρ. 

παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν) 

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςησ (ΕΕΕ) / Συποποιημζνο Ζντυπο 

Τπεφθυνησ Δήλωςησ (ΣΕΤΔ) 
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Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο: 

(π.χ. www.promitheus. 

gov.gr/*ΑΔΑΜ Ρροκιρυξθσ 

ςτο ΚΗΜΔΗΣ+) 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Δπίζεκε  

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξαθαιείζηε λα παξάζρεηε άιιεο πιεξνθνξίεο 

κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

Ταυτότθτα του αγοραςτι 

Επίςθμθ ονομαςία: ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει: 997612629 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον 

υπάρχει): www.m-t.gov.gr 

Πόλη: ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

Οδόσ και αριθμόσ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΡΩΙΓΗ 11 

Σαχ. κωδ.: 54655 

ΔΤΦΡΟΤΝΗ ΚΙΟΤΡΚΣΗ,ΑΒΡΑΜΙΓΟΤ 

Αρμόδιοσ επικοινωνίασ: ΔΛΔΝΗ 

Σηλζφωνο: 2313309151 2313309437 

φαξ: 2310 424346 

Ηλ. ταχ/μείο: tpdy@damt.gov.gr 

Χϊρα: GR 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ Τίτλοσ: 

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 8/21 ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ 

ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΙΑ ΣΙ 

ΑΝΑΓΚΔ ΓΑΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ ΣΗ Α. 

Γ.Μ.-Θ ΓΙΑ ΓΙΑΣΗΜΑ ΔΝΣΟ ΔΣΟΤ 2022 (ΜΔΥΡΙ 

31.12.2022) 

Σφντομθ περιγραφι: 

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ αξ 8/2021 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ 

ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ (ΑΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ)ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ 

ΚΑΙ ΘΔΡΜΑΝΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΔ ΣΩΝ ΓΑΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ (Α.Γ.Μ.-Θ.) ΜΔΥΡΙ 

31.12.2022 (ΦΟΡΔΑ- ΔΙΓΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 1907-999/02, ΑΛΔ:2410301001,2410302001) Η 

ζχκβαζε αθνξά ζηελ επηινγή πξνκεζεπηψλ πγξψλ θαπζίκσλ θίλεζεο-ζέξκαλζεο 

(πεηξέιαην θίλεζεο DIESEL θσδηθφο - CPV 09134100-8, ακφιπβδε βελδίλε - θσδηθφο 

CPV 09132100-4 θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο - θσδηθφο CPV 09135100-5), γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ Γαζηθψλ ππεξεζηψλ δηθαηνδνζίαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο 

http://www.m-t.gov.gr/
mailto:tpdy@damt.gov.gr
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– Θξάθεο κέρξη 31.12.2022,θνξέαο-εηδηθφο Φνξέαο 1907-999/02, ΑΛΔ: 

2410301001,2410302001. Η δηάξθεηά ηεο ζα είλαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο 

ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2022, ζην κέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη θαηά ην ρξφλν απηφ, ππέξβαζε 

ηεο ζπκβαηηθήο θαη' είδνο αμίαο. Δθηηκψκελε ζπλνιηθή αμία, γηα ην ππφινηπν έηνπο 2022 

(ήηνη κέρξη 31.12.2022) επηαθφζηεο κηα ρηιηάδεο ηξηαθφζηα πελήληα ηέζζεξα επξψ θαη 

εμήληα έλα ιεπηά (701.354,61€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. ή πεληαθφζηεο εμήληα 

πέληε ρηιηάδσλ επξψ θαη εμαθφζηα νθηψ επξψ θαη πελήληα έμη ιεπηά (565608,56 €) 

ρσξίο Φ.Π.Α. γηα θαχζηκα θίλεζεο, εθαηφλ νγδφληα νθηψ ρηιηάδεο εθαηφλ εμήληα επξψ 

θαη ηξηάληα ιεπηά (188.160,30€) γηα θαχζηκα ζέξκαλζεο, ρεηηθά κε ηηο ππφ πξνκήζεηα 

πνζφηεηεο, ζεκεηψλεηαη φηη θαζίζηαηαη αδχλαηνο ν επαθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπο. Οη 

ζπκβαηηθέο πνζφηεηεο θαηά είδνο κπνξεί ηειηθά λα δηαθνξνπνηεζνχλ, ζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα ηηκή ηνπ είδνπο, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο ε αληίζηνηρε 

πξνυπνινγηζζείζα αμία δελ κπνξεί λα μεπεξαζηεί. Δπηζεκαίλεηαη φηη είλαη δπλαηή ε 

κεηαβνιή ησλ πνζνηήησλ ησλ ιίηξσλ κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ θαπζίκσλ θίλεζεο 

(βελδίλε ακφιπβδε, πεηξέιαην θίλεζεο) ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Α.Γ.Μ.-Θ. θαηά ηε δηάξθεηα 

ηζρχνο ησλ ζπκβάζεσλ, φπσο απνηππψλνληαη, ρσξίο σζηφζν πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ επηκέξνπο εηδψλ θαπζίκσλ θίλεζεο. 

Οη δηαγσληδφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο αλά είδνο/είδε- cpv 

(π.ρ. κφλν γηα ακφιπβδε βελδίλε), γηα κία, πεξηζζφηεξεο ή θαη γηα φιεο ηηο Πφιεηο– 

Πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα / Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα/εο, σζηφζν ππνρξεσηηθά γηα ηνλ 

θνξέα 1907-999/02. Γειαδή ζα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξά γηα έλα, 

πεξηζζφηεξα ή θαη γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Η πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ ζα 

είλαη ζχκθσλε κε απηή πνπ παξάγεηαη ζηα θξαηηθά δηπιηζηήξηα θαη πξννξίδεηαη γηα 

θαηαλάισζε, ηνπο φξνπο πνπ ζέηεη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ηηο εθάζηνηε 

πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο θαζψο επίζεο θαη 

ηηο κεζφδνπο ειέγρνπ ηεο κε αξηζκφ 467/2002 (ΤΔΚ1531/16-10-2003 η.Β’) Κνηλήο 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. Η ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην 

θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο βάζεη ηεο ηηκήο 

αλά ηκήκα. Μεηνδφηεο ηνπ εθάζηνηε ηκήκαηνο αλαδεηθλχεηαη εθείλνο πνπ πξνζθέξεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο (δχλαηαη λα είλαη θαη αξλεηηθφ δίρσο λα ππεξβαίλεη ην 

πέληε ηνηο εθαηφ 5%). 

Αρικμόσ αναφοράσ αρχείου που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον 

ανακζτοντα φορζα (εάν υπάρχει): ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 8/21 

Μέπορ ΙΙ: Πληπουοπίερ σχετικά με τον οικονομικό υοπέα  

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Επωνυμία: 

Οδόσ και αρικμόσ: 

Ταχ. κωδ.: 

Ρόλθ: 

Χϊρα: 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοι επικοινωνίασ: 
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Ηλ. ταχ/μείο: 

Τθλζφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόςον υπάρχει 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον υπάρχει): 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία επιχείρθςθ; Ναη / 

Όρη 

Ο ΟΦ αποτελεί προςτατευόμενο εργαςτιριο 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε 

ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ροιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων; 

% 

Εφόςον απαιτείται, ορίςτε τθν κατθγορία ι τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ ανικουν οι ενδιαφερόμενοι 

εργαηόμενοι με αναπθρία ι μειονεξία 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμζνοσ ςε Εκνικό Σφςτθμα (Ρρο)Επιλογισ 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο]; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 
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Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό εγγραφισ ι 

πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

- 

Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

- 

Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και κατά περίπτωςθ, τθν 

κατάταξθ ςτον επίςθμο κατάλογο 

- 

Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

Ναη / Όρη 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ και φόρων ι να παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι 

ςτον ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε 

οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται δωρεάν; 

Ναη / Όρη 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ- 

O ΟΦ ςυμμετάςχει ςτθ διαδικαςία μαηί με άλλουσ Οικονομικοφσ Φορείσ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε 

άιινπο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα ςτθν ζνωςθ (ςυντονιςτισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 

κακικοντα...): 

- 

Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ: 

- 
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Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ: 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-Τμιματα που ςυμμετάςχει ο ΟΦ 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

Απάντθςθ: 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα #1 Πνομα: 

Επϊνυμο: 

Ημερομθνία γζννθςθσ: 

Τόποσ γζννθςθσ: 

Οδόσ και αρικμόσ: 

Ταχ. κωδ.: 

Ρόλθ: 

Χϊρα: 

Τθλζφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα: 

Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων Βαςίηεται 

ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) 

θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 
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Πνομα τθσ οντότθτασ 

Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 

Τφποσ ταυτότθτασ 

Κωδικοί CPV 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με 
υπεργολάβουσ ςτθν 

ικανότθτα των οποίων δεν 
ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ 

Δεν βαςίηεται ςε ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε 

ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Πνομα τθσ οντότθτασ 

Ταυτότθτα τθσ οντότθτασ 

Τφποσ ταυτότθτασ 

Κωδικοί CPV 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

Μέπορ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ 
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Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ βάςει των εκνικϊν διατάξεων για τθν εφαρμογι των 

λόγων που ορίηονται ςτο άρκρο 57 παράγραφοσ 1 τθσ οδθγίασ: Συμμετοχι ςε εγκλθματικι 

οργάνωςθ 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο  

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

Λόγοσ(-οι) 

-Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει 
καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθ 

Διαφκορά 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο  

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 
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Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

Απάτθ 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο  

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

Λόγοσ(-οι) 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 
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Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

Λόγοσ(-οι) 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 
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- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασΈρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ 

θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 

πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

Λόγοσ(-οι) 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

- 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

Ραιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 
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Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο  

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ημερομθνία τθσ καταδίκθσ 

..Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί 

Εφόςον κακορίηεται απευκείασ ςτθν καταδικαςτικι απόφαςθ, διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ και 

ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ Καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ: 

Καταβολι φόρων 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 
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Ενεχόμενο ποςό 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: Ναη / 

Όρη 

Διευκρινίςτε: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 

οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων 

τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό 

για τθν καταβολι τουσ; 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; Ναη / 

Όρη 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε 

αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-Καταβολι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν 

θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν 

απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο πρόκειται 

Ενεχόμενο ποςό 

Με άλλα μζςα; Διευκρινίςτε: Ναη / 

Όρη 

Διευκρινίςτε: 
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- 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του, είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 

οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων 

τόκων ι των προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό 

για τθν καταβολι τουσ; 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

H εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και δεςμευτικι; Ναη / 

Όρη 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε 

αυτιν, θ διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του περιβαλλοντικοφ δικαίου 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
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Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του κοινωνικοφ δικαίου 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων ςτον τομζα του εργατικοφ δικαίου 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 
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-Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

Ρτϊχευςθ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε; Απάντηςη: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

Διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο; 

Απάντηςη: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

-Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ 
ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο 
αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα περίπτωςθ ζχει καταςτεί 
υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 
παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ 
ςφμβαςθ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
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Διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ; Απάντηςη: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

Ανάλογθ κατάςταςθ προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

Υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο 

Tειεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην; 



ΑΔΑ: ΩΖΧ3ΟΡ1Υ-3Μ5



Σελίδα 105 από 111 

 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 

Έρνπλ αλαζηαιεί νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ, ωςτόςο, μπορείτε να εκτελζςετε τθ ςφμβαςθ. Οι πλθροφορίεσ 

αυτζσ δεν είναι απαραίτθτο να παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθν παροφςα 

περίπτωςθ ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει του εφαρμοςτζου εκνικοφ δικαίου χωρίσ δυνατότθτα 

παρζκκλιςθσ όταν ο οικονομικόσ φορζασ είναι, ωςτόςο, ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ. 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 
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Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα; 

Απάντηςη: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

-Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-Συμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 

ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 
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- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

 

Σφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

-Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-Ραροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν εκπιαθεί ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-Ρρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ 

Έρεη ππνζηεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξφσξε θαηαγγειία πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
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παξαρψξεζεο, ή επηβνιή απνδεκηψζεσλ ή άιισλ παξφκνησλ θπξψζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ελ ιφγσ πξνεγνχκελε ζχκβαζε; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Ραρακαλϊ αναφζρετε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν φπαρξθ ςχετικοφ λόγου 

αποκλειςμοφ (“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη / Όρη 

Ρεριγράψτε τα μζτρα που λιφκθκαν 

-Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

-Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

-Ψευδείσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ πλθροφοριϊν, ανικανότθτα υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν, απόκτθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, β) έρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, γ) δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιεη, ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα, θαη δ) έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο  

πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / 

Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 
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Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Μέπορ IV: Κπιτήπια επιλογήρ  

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια 

επιλογισ ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ 

ςχετικι προκιρυξθ/γνωςτοποίθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν προκιρυξθ 

/γνωςτοποίθςθ. 

Εγγραφι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά κεηξψα 

πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα 

θξάηε κέιε κπνξεί λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ. 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 

Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

γγραφι ςτο ςχετικό εμπορικό μθτρϊο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά εκπνξηθά κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα 

θξάηε κέιε κπνξεί λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ. 

Απάντθςθ: 

Ναη / Όρη 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, αναφζρετε: Ναη / Όρη 

Διαδικτυακι Διεφκυνςθ 

- 
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Επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων 

- 

Αρχι ι Φορζασ ζκδοςθσ 

- 

Λήξη  

Μζροσ VΙ: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο V αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε 

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: 

α) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 

θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ [ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη] ή 

β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα αξρή 

ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι, ελφηεηα Α, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην 

Μέξνο ΙΙΙ θαη ην Μέξνο IV ηνπ παξφληνο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι. 

 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο): 

Ηκεξνκελία 

Σφπνο 

Τπνγξαθή 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ VI- ΔΜΖΛΔΠΩΡΖ ΓΘΑ ΖΜ ΔΟΔΝΔΠΓΑΡΘΑ ΟΠΞΡΩΟΘΙΩΜ ΔΔΔΞΛΔΜΩΜ 
 

Ζ ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ εμημεοόμει σπϊ ςημ ιδιϊςηςΩ ςηπ χπ σπεϋθσμηπ επενεογαράαπ ςξ τσρικϊ 
ποϊρχπξ πξσ σπξγοΩτει ςημ ποξρτξοΩ χπ ΟοξρτΪοχμ Ϋ χπ Μϊμιμξπ Δκποϊρχπξπ 
ΟοξρτΪοξμςξπ, ϊςι ςξ άδιξ Ϋ και ςοάςξι, κας’ εμςξλΫ και για λξγαοιαρμϊ ςξσ, θα επενεογΩζξμςαι 
ςα ακϊλξσθα δεδξμΪμα χπ ενΫπ: 

Θ. Αμςικεάμεμξ επενεογαράαπ εάμαι ςα δεδξμΪμα ποξρχπικξϋ υαοακςΫοα πξσ πεοιΪυξμςαι ρςξσπ 
τακΪλξσπ ςηπ ποξρτξοΩπ και ςα απξδεικςικΩ μΪρα ςα ξπξάα σπξβΩλλξμςαι ρςημ ΑμαθΪςξσρα 
ΑουΫ, ρςξ πλαάριξ ςξσ παοϊμςξπ Διαγχμιρμξϋ, απϊ ςξ τσρικϊ ποϊρχπξ ςξ ξπξάξ εάμαι ςξ άδιξ 
ΟοξρτΪοχμ Ϋ Μϊμιμξπ Δκποϊρχπξπ ΟοξρτΪοξμςξπ. 

ΘΘ. Ρκξπϊπ ςηπ επενεογαράαπ εάμαι η ανιξλϊγηρη ςξσ ΤακΪλξσ ΟοξρτξοΩπ, η αμΩθερη ςηπ 
Ρϋμβαρηπ, η ποξΩρπιρη ςχμ δικαιχμΩςχμ ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ, η εκπλΫοχρη ςχμ εκ ςξσ 
μϊμξσ σπξυοεόρεχμ ςηπ ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ και η εμ γΪμει αρτΩλεια και ποξρςαράα ςχμ 
ρσμαλλαγόμ. α δεδξμΪμα ςασςξποξρχπάαπ και επικξιμχμάαπ θα υοηριμξπξιηθξϋμ απϊ ςημ 
ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ και για ςημ εμημΪοχρη ςχμ Οοξρτεοϊμςχμ ρυεςικΩ με ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ 
ποξρτξοόμ. 

ΘΘΘ. ΑπξδΪκςεπ ςχμ αμχςΪοχ (σπϊ Α) δεδξμΪμχμ ρςξσπ ξπξάξσπ κξιμξπξιξϋμςαι εάμαι:  

(α) Τξοεάπ ρςξσπ ξπξάξσπ η ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ αμαθΪςει ςημ εκςΪλερη ρσγκεκοιμΪμχμ εμεογειόμ 
για λξγαοιαρμϊ ςηπ, δηλαδΫ ξι Ρϋμβξσλξι, ςα σπηοεριακΩ ρςελΪυη, μΪλη Δπιςοξπόμ 
Ανιξλϊγηρηπ, ΥειοιρςΪπ ςξσ Ζλεκςοξμικξϋ Διαγχμιρμξϋ και λξιπξά εμ γΪμει ποξρςηθΪμςεπ ςηπ, 
σπϊ ςξμ ϊοξ ςηπ ςΫοηρηπ ρε κΩθε πεοάπςχρη ςξσ απξοοΫςξσ. 

(β) ξ Δημϊριξ, Ωλλξι δημϊριξι τξοεάπ Ϋ δικαρςικΪπ αουΪπ Ϋ Ωλλεπ αουΪπ Ϋ δικαιξδξςικΩ ϊογαμα, 
ρςξ πλαάριξ ςχμ αομξδιξςΫςχμ ςξσπ. 

(γ) Έςεοξι ρσμμεςΪυξμςεπ ρςξ Διαγχμιρμϊ, ρςξ πλαάριξ ςηπ αουΫπ ςηπ διατΩμειαπ και ςξσ 
δικαιόμαςξπ ποξδικαρςικΫπ και δικαρςικΫπ ποξρςαράαπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςξ Διαγχμιρμϊ, 
ρϋμτχμα με ςξ μϊμξ. 

IV. α δεδξμΪμα θα ςηοξϋμςαι για υοξμικϊ διΩρςημα άρξ με ςη διΩοκεια ςηπ εκςΪλερηπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ, και μεςΩ ςη λΫνη ασςΫπ για υοξμικϊ διΩρςημα πΪμςε εςόμ, για μελλξμςικξϋπ 
τξοξλξγικξϋπ-δημξριξμξμικξϋπ Ϋ ελΪγυξσπ υοημαςξδξςόμ Ϋ Ωλλξσπ ποξβλεπϊμεμξσπ ελΪγυξσπ 
απϊ ςημ κεάμεμη μξμξθεράα, εκςϊπ εΩμ η μξμξθεράα ποξβλΪπει διατξοεςικΫ πεοάξδξ διαςΫοηρηπ. 
Ρε πεοάπςχρη εκκοεμξδικάαπ αματξοικΩ με δημϊρια ρϋμβαρη ςα δεδξμΪμα ςηοξϋμςαι μΪυοι ςξ 
πΪοαπ ςηπ εκκοεμξδικάαπ. ΛεςΩ ςη λΫνη ςχμ αμχςΪοχ πεοιϊδχμ, ςα ποξρχπικΩ δεδξμΪμα θα 
καςαρςοΪτξμςαι. 

V. ξ τσρικϊ ποϊρχπξ πξσ εάμαι εάςε ΟοξρτΪοχμ εάςε Μϊμιμξπ Δκποϊρχπξπ ςξσ ΟοξρτΪοξμςξπ, 
μπξοεά μα αρκεά κΩθε μϊμιμξ δικαάχμΩ ςξσ ρυεςικΩ με ςα δεδξμΪμα ποξρχπικξϋ υαοακςΫοα πξσ 
ςξ ατξοξϋμ, απεσθσμϊμεμξ ρςξμ σπεϋθσμξ ποξρςαράαπ ποξρχπικόμ δεδξμΪμχμ ςηπ 
ΑμαθΪςξσραπ ΑουΫπ. 

VI. H ΑμαθΪςξσρα ΑουΫ Ϊυει σπξυοΪχρη μα λαμβΩμει κΩθε εϋλξγξ μΪςοξ για ςη διαρτΩλιρη ςξσ 
απϊοοηςξσ και ςηπ αρτΩλειαπ ςηπ επενεογαράαπ ςχμ δεδξμΪμχμ και ςηπ ποξρςαράαπ ςξσπ απϊ 
ςσυαάα Ϋ αθΪμιςη καςαρςοξτΫ, ςσυαάα απόλεια, αλλξάχρη, απαγξοεσμΪμη διΩδξρη Ϋ ποϊρβαρη 
απϊ ξπξιξμδΫπξςε και κΩθε Ωλληπ μξοτΫ αθΪμιςη επενεογαράα. 
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