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ΗΔΛΑ: Οοξκήοσνη επαμαληπςικξϋ, αμξικςξϋ ηλεκςοξμικξϋ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ, άμχ ςχμ ξοίχμ 

(εϋυξπ Διακήοσνηπ αο1/2022), για ςημ επιλξγή αμαδϊυξσ με αμςικείμεμξ ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ 

σλξπξίηρηπ ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 «Βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ Ο.Δ.Ιιλκίπ» 

(Ξμάδα Δ Μέα γετσοξπλάρςιγγα CPV:42923000-2 και αμαβάθμιρη στιρςάμεμηπ γετσοξπλάρςιγγαπ  
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ΑΟΞΤΑΡΖ 

Ξ ΡΣΜΞΜΘΡΖΡ ΖΡ   

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖΡ ΔΘΞΘΙΖΡΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 

Έυξμςαπ σπϊφιμ 

Α) ςιπ διαςάνειπ: 

 

1. ΙΑ' ΔΝΞΣΡΘΞΔΞΖΡΖ ΙΑΜΞΜΘΡΛΞΡ (ΔΔ) 2021/1952 ΖΡ ΔΟΘΠΞΟΖΡ ςηπ 10ηπ Μξεμβοίξσ 2021, για ςημ 

ςοξπξπξίηρη ςηπ ξδηγίαπ 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ϊρξμ ατξοά 

ςα καςόςαςα ϊοια για δημϊριεπ ρσμβάρειπ ποξμηθειόμ, σπηοεριόμ και έογχμ και ςξσπ διαγχμιρμξϋπ 

μελεςόμ.  

2 ημ Ξδηγία 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 26ηπ Τεβοξσαοίξσ 

2014, ρυεςικά με ςιπ διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και ςημ καςάογηρη ςηπ Ξδηγίαπ 

2004/18/ΔΙ (L94), ϊπχπ διξοθόθηκε (L135/24.5.2016) καςά ςξμ Ιαμξμιρμϊ (ΔΔ) 2021/1952 ςηπ 

Δπιςοξπήπ ςηπ 10ηπ Μξεμβοίξσ 2021 (Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ ΔΔ L398/23 ςηπ 11.11.2021) 

3 ξμ μ. 4727/2020 (Α’ 184) «Φητιακή Διακσβέομηρη (Δμρχμάςχρη ρςημ Δλλημική Μξμξθερία ςηπ 

Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2016/2102 και ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2019/1024) – Ζλεκςοξμικέπ Δπικξιμχμίεπ (Δμρχμάςχρη 

ρςξ Δλλημικϊ Δίκαιξ ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2018/1972 και άλλεπ διαςάνειπ, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, 

4 ξμ μ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δμιαίξ κείμεμξ Δικξμξμίαπ για ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ, ξλξκληοχμέμξ 

μξμξθεςικϊ πλαίριξ για ςξμ ποξρσμβαςικϊ έλεγυξ, ςοξπξπξιήρειπ ρςξμ Ιόδικα Μϊμχμ για ςξ 

Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ, διαςάνειπ για ςημ απξςελερμαςική απξμξμή ςηπ δικαιξρϋμηπ και άλλεπ διαςάνειπ», 

5 ξμ μ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δςαιοικξί µεςαρυηµαςιρµξί και εμαοµϊμιρη ςξσ μξµξθεςικξϋ πλαιρίξσ µε ςιπ 

διαςάνειπ ςηπ Ξδηγίαπ 2014/55/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσµβξσλίξσ ςηπ 16ηπ 
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Αποιλίξσ 2014 για ςημ έκδξρη ηλεκςοξμικόμ ςιµξλξγίχμ ρςξ πλαίριξ δηµϊριχμρσµβάρεχμ και λξιπέπ 

διαςάνειπ» 

6 ξμ Μ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ (ποξραομξγή ρςιπ 

Ξδηγίεπ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

7 ξμ  Μ. 4270/2014 (Α' 143) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ 

Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) – δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

8 ξμ Μ. 4250/2014 (Α' 74) «Διξικηςικέπ Απλξσρςεϋρειπ - Ιαςαογήρειπ, Ρσγυχμεϋρειπ Μξμικόμ 

Οοξρόπχμ και Σπηοεριόμ ςξσ Δημξρίξσ ξμέα-οξπξπξίηρη Διαςάνεχμ ςξσ π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λξιπέπ οσθμίρειπ» και ειδικϊςεοα ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1.   

9 ημ παο. Ε ςξσ Μ. 4152/2013 (Α' 107) «Οοξραομξγή ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ ρςημ Ξδηγία 2011/7 ςηπ 

16.2.2011 για ςημ καςαπξλέμηρη ςχμ καθσρςεοήρεχμ πληοχμόμ ρςιπ εμπξοικέπ ρσμαλλαγέπ»,  

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

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

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

ιρυϋει, 

12 ξμ Μ.2690/1999 (Α' 45) “Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και άλλεπ διαςάνειπ”  και ιδίχπ 

ςχμ άοθοχμ 7 και 13 έχπ 15, 

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

14 ξμ μ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αουή Οοξρςαρίαπ Δεδξμέμχμ Οοξρχπικξϋ Υαοακςήοα, μέςοα εταομξγήπ 

ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2016/679 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 27ηπ Αποιλίξσ 

2016 για ςημ ποξρςαρία ςχμ τσρικόμ ποξρόπχμ έμαμςι ςηπ επενεογαρίαπ δεδξμέμχμ ποξρχπικξϋ 

υαοακςήοα και εμρχμάςχρη ρςημ εθμική μξμξθερία ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2016/680 ςξσ Δσοχπαψκξϋ 

Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 27ηπ Αποιλίξσ 2016 και άλλεπ διαςάνειπ», 

15. ξ Μ. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για ςη διαυείοιρη, ςξμ έλεγυξ και ςημ εταομξγή αμαπςσνιακόμ 

παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 2014−2020, Β) Δμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2012/17 ςξσ 

Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 13ηπ Θξσμίξσ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ρςξ 

ελλημικϊ δίκαιξ, ςοξπξπξίηρη ςξσ μ. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεπ διαςάνειπ” και ςξσ μ. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαυείοιρη, έλεγυξπ και εταομξγή αμαπςσνιακόμ παοεμβάρεχμ για ςημ ποξγοαμμαςική πεοίξδξ 

2007 -2013», 

16. ξμ Ιαμξμιρμϊ (ΔΔ) 2016/679 ςξσ ΔΙ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ, ςηπ 27ηπ Αποιλίξσ 2016, για ςημ ποξρςαρία 

ςχμ τσρικόμ ποξρόπχμ έμαμςι ςηπ επενεογαρίαπ ςχμ δεδξμέμχμ ποξρχπικξϋ υαοακςήοα και για ςημ 

ελεϋθεοη κσκλξτξοία ςχμ δεδξμέμχμ ασςόμ και ςημ καςάογηρη ςηπ ξδηγίαπ 95/46/ΔΙ (Γεμικϊπ 

Ιαμξμιρμϊπ για ςημ Οοξρςαρία Δεδξμέμχμ) (Ιείμεμξ πξσ παοξσριάζει εμδιατέοξμ για ςξμ ΔΞΥ) OJL 

119,  

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

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

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

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

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

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

οηςά παοαπάμχ. 

 

Β. 

Ιαθόπ επίρηπ και απϊ ςιπ απξτάρειπ : 

1. K.Y.A. με αοιθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Ιξιμήπ Απϊταρηπ ςχμ Σπξσογόμ Αμάπςσνηπ και 

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

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

διαδικαριόμ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ)» 
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2. Ι.Σ.Α. με αοιθμ. ξικ. 60967 ΔΝ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζλεκςοξμική ιμξλϊγηρη ρςξ πλαίριξ ςχμ 

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

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

ςιμξλξγίξσ ρςξ πλαίριξ ςχμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 

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

ςηπ διαδικαρίαπ παοακοάςηρηπ και απϊδξρηπ ςηπ κοάςηρηπ 0,06% σπέο ςηπ Αουήπ Δνέςαρηπ 

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

3, ςξσ άοθοξσ 350 ςξσ μ. 4412/2016. 

5. Σ.Α. με αοιθμ. 76928  (ΤΔΙ Β' 3075/13.07.2021)  Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ 

ςξσ Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ).  

6. Σ.Α. με αοιθμ. 5143/2014 (ΤΔΙ Β' 3335) «Ιαθξοιρμϊπ ςξσ ςοϊπξσ σπξλξγιρμξϋ, παοακοάςηρηπ και 

απϊδξρηπ ςηπ κοάςηρηπ 0,10% σπέο ΔΑΑΔΖΡΣ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ αοιθμ. 3491/2017 ΣΑ (ΤΔΙ 

1992Β) και  ακξλξϋθχπ ςα άοθοα 44 ςξσ μ.4605/2019 και 235 παο.1 ςξσ μ. 4610/2019, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ 

αμέουεςαι πλέξμ ρε 0,07%,  και η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ, ποξ τϊοχμ και 

κοαςήρεχμ, κάθε αουικήπ, ρσμπληοχμαςικήπ ή ςοξπξπξιηςικήπ ρϋμβαρηπ, με καθαοή ανία άμχ ςχμ 

υιλίχμ (1.000) εσοό ποξ ΤΟΑ. 

7. Απϊταρη Σπξσογξϋ Δρχςεοικόμ με αοιθμ. 14138/15-05-2017 (ΤΔΙ εϋυξπ Σ.Ξ.Δ.Δ./ 250/26-5-2017) 

«Διξοιρμϊπ ςξσ Θχάμμη Ράββα ςξσ Ιχμρςαμςίμξσ, χπ Ρσμςξμιρςή ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ» 

8. Απϊταρη Σπξσογξϋ Δρχςεοικόμ με αοιθμ. 34012/25-05-2022 (ΤΔΙ εϋυξπ Σ.Ξ.Δ.Δ./435/26-05-2022) με 

θέμα "Αμαμέχρη ςηπ θηςείαπ ςξσ Θχάμμη Ράββα ςξσ Ιχμρςαμςίμξσ ρςημ θέρη ςξσ Ρσμςξμιρςή ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ -Ηοάκηπ" 

9. ημ αο.300488/ΣΔ1244 κετ. Β΄ (ΤΔΙ1099/Β΄/19-04-2016) Ι.Σ.Α ςχμ Σπξσογείχμ Ξικξμξμίαπ, Αμάπςσνηπ 

& ξσοιρμξϋ και Ξικξμξμικόμ με ςημ ξπξία ξοίζεςαι ςξ ρϋρςημα διαυείοιρηπ και ελέγυξσ ςχμ 

ποξγοαμμάςχμ ρσμεογαρίαπ ςξσ ρςϊυξσ «ΔΣΠΩΟΑΧΙΖ ΔΔΑΤΘΙΖ ΡΣΜΔΠΓΑΡΘΑ». 

10. ξ εσοχπαψκϊ επιυειοηριακϊ ποϊγοαμμα INTERREGIPA (InstrumentforPre-accesionAssistance) Cross-

BorderCooperationProgramme “Greece – theFormerYugoslavRepublicofMacedonia 2014 – 2020”, ϊπχπ 

ασςϊ σιξθεςήθηκε απϊ ςημ Δσοχπαψκή Δπιςοξπή και εγκοίθηκε με ςημ (DecisionNoC(2015)5655 finalof 6-8-

2015) απϊταρη ςηπ Δσοχπαψκήπ Δπιςοξπήπ. 

11. ημ 1η ποϊρκληρη σπξβξλήπ ποξςάρεχμ για ςξ χπ άμχ ποϊγοαμμα (αο.ποχς. 302128/MA5567/07-12-

2015, ΑΔΑ:Ω7ΦΙ4653Ξ7-ΣΥ4). 

12. ημ αοιθμ. 7246/03-02-2016 απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ 

Ηοάκηπ, με ςημ ξπξία εγκοίμεςαι η σπξβξλή ποϊςαρηπ με ςίςλξ " 

DevelopmentofBorderinfrastructurebetweenGreeceandtheFormerYugoslavRepublicofMacedonia", ρςξ 

πλαίριξ ςηπ 1ηπ Οοϊρκληρηπ σπξβξλήπ ποξςάρεχμ 

13. ημ απϊ 31/03/2017 ρσμάμςηρη ςηπ Ιξιμήπ Δπιςοξπήπ Οαοακξλξϋθηρηπ (JointMonitoringCommittee) και 

ςη ρυεςική απϊταρη βάρει ςηπ ξπξίαπ εγκοίθηκε η  έμςανη σπϊ ςξμ Άνξμα Οοξςεοαιϊςηςαπ 2 

(ProtectionofEnvironment – Transportation) ςξσ έογξσ με ακοχμϋμιξ “WeCrossBorders” 

14. ξ απϊ 22/12/2017 Ρσμτχμηςικϊ Ρσμεογαρίαπ (PartnershipAgreement) μεςανϋ ςξσ Δπικεταλήπ Δςαίοξσ 

και ςχμ εςαίοχμ ςξσ έογξ ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

15. ημ με αο.33/02-04-2018 σπξγεγοαμμέμη Ρϋμβαρη Δπιυξοήγηρηπ (SubsidyContract) μεςανϋ ςηπ 

Διαυειοιρςικήπ Αουήπ (ManagingAuthority) ςξσ Οοξγοάμμαςξπ INTERREGIPACBC Δλλάδα – Ο.Γ.Δ.Λ. 2014-

2020 και ςξσ Δπικεταλήπ Δςαίοξσ (Α.Δ.Λ.-Η.) για ςξ  εγκεκοιμέμξ έογξ: 

GreeceandTheformerYugoslavRepublicofMacedoniaBorderInfrastructureDevelopment (Αμάπςσνη 

Σπξδξμόμ ρςα ρϋμξοα Δλλάδαπ και Οοόημ Γιξσγκξρλαβικήπ Δημξκοαςίαπ ςηπ Λακεδξμίαπ) με ςξ 

ακοχμϋμιξ ¨WeCrossBorders¨ και ςημ απϊ01-12-2021 αμαθεόοηρή ςηπ. 

16. ξμ εγκεκοιμέμξ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, ϋφξσπ 711.714,40 

€, (604.957,24 € 85% Υοημαςξδϊςηρη απϊ ςημ Δ.Δ. και 106.757,16 € Δθμική Ρσμμεςξυή 15%) με ςημ 

καςαμξμή ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ έογξσ “WeCrossBorders”, ρε καςηγξοίεπ δαπάμηπ και ςξ 

υοξμξδιάγοαμμα σλξπξίηρήπ ςξσ. 
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17. Tημ με αο.ποχς.75491/15-11-2017 (ΑΔΑ 7Μ45ΞΠ1Σ-44Υ) Απϊταρη ςξσ Ρσμςξμιρςή ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ πεοί «Αμάθερηπ σλξπξίηρηπ, ξικξμξμικήπ διαυείοιρηπ και ξοιρμξϋ ξμάδαπ 

εογαρίαπ ςξσ Έογξσ με ακοχμϋμιξ "WecrossBorders", ςξσ Οοξγοάμμαςξπ INTERREGIPA-CBC Δλλάδα – 

Ο.Γ.Δ.Λ. 2014-2020 ϊπχπ ασςή ςοξπξπξιήθηκε με ςημ απϊταρη με αο.ποχς. ξικ.30521/29-05-

2019:(ΑΔΑ:ΩΡΘΝΞΠ1Σ-ΞΞΒ) και ςημ απϊταρη με αο.ποχς. ξικ. 5695/03-02-2020 (ΑΔΑ:6Μ2ΜΞΠ1Σ-Ρ05) 

18. ξ με αο.ποχς. 82156/19-12-2017 αίςημα ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ ποξπ ςξ Οεοιτεοειακϊ αμείξ 

Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ (ΟΑ) για ςημ αμάληφη ςηπ λξγιρςικήπ διαυείοιρηπ ςξσ έογξσ με ςξ ακοχμϋμιξ 

“WeCrossBorders” και ςημ απϊταρη 727/26-01-2018  (ΑΔΑ:ΩΩ8ΒΞΠΠΓ-Δ0Λ) ςξσ Δ.Ρ. ςξσ Ο..Α. δια ςηπ 

ξπξίαπ έγιμε δεκςϊ ςξ εμ λϊγχ αίςημα.  

19. ξεγυειοίδιξεταομξγήπ ςξσέογξσ (Project Implementation Manual) 

20. ημ εγγοατή ςξσ έογξσ με κχδικϊ Ξ.Ο.Ρ. 5032932 ρςξ ρσγυοημαςξδξςξϋμεμξ ρκέλξπ ςξσ Ο.Δ.Δ. 2018 με 

εμάοιθμξ 2018ΔΟ40860027. 

21. ημ απϊταρη Ρσμςξμιρςή ΑΔΛΗ με αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ-Η. ξικ. 2379/17-01-2020 

(ΑΔΑ:6ΦΠΗΞΠ1Σ-0ΛΤ) για ςημ ρσγκοϊςηρη επιςοξπόμ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμόμ άμχ και κάςχ ςχμ 

ξοίχμ, καθόπ και επιςοξπήπ παοακξλξϋθηρηπ παοαλαβήπ ςχμ ρσμβάρεχμ ρςξ πλαίριξ σλξπξίηρηπ ςξσ 

έογξσ “We Cross Borders” για ςημ πεοίξδξ σλξπξίηρήπ ςξσ ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςσυϊμ παοαςάρεόμ 

ςξσ. 

22. ημ ρϋμβαρη μίρθχρηπ έογξσ ιδιχςικξϋ δικαίξσ (ΑΔΑΛ:19SYMV004517566) για ςημ σλξπξίηρη ςξσ 

παοαδξςέξσ 3.1.4  «Implementationstudy» με αμςικείμεμξ ςημ ρϋμςανη ςευμικήπ έκθερηπ για ςημ 

εταομξγή ςηπ εγκαςάρςαρηπ-ςξπξθέςηρηπ ςχμ σπξδξμόμ ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 «renovation of buildings 

and rehabilitation of surroundingarea», με έμταρη ρςα επιμέοξσπ ςευμικά υαοακςηοιρςικά ςξσπ και ρςξσπ 

ποξςειμϊμεμξσπ ςοϊπξσπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ, 

23. α ποακςικά ρσμεδοιάρεχμ ςηπ Δπιςοξπήπ παοαλαβήπ και παοακξλξϋθηρηπ ρϋμβαρηπ και ςξ ποχςϊκξλλξ 

παοαλαβήπ ςξσ παοαδξςέξσ 3.1.4 καθόπ και ςημ απϊταρη έγκοιρήπ ςξσ με αο.ποχς. ξικ. 39540/10-7-

2019 (ΑΔΑ: 9ΥΟΔΞΠ1Σ-ΘΔ0) 

24. ξ με αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ ξικ. 40122/12-07-2019 ρυεςικϊ ποχςξγεμέπ αίςημα για ςημ έγκοιρη 

ποαγμαςξπξίηρηπ δαπάμηπ ϋφξσπ πεμςακξρίχμ εμεμήμςα επςά υιλιάδχμ εσοό (597.000€) πξσ αμαοςήθηκε 

ρςξ ΙΖΛΔΖΡ με ΑΔΑΛ 19REQ005266520 και ςξ εγκεκοιμέμξ αίςημα για ςημ διεμέογεια ςξσ διαγχμιρμξϋ με 

αο. ποχς. 41603/19-07-2019, ΑΔΑΛ:19REQ005310486, ΑΔΑ: ΩΩΟΔΞΠ1Σ-ΚΒΖ  

25. ξ σπ.αοιθμ. ποχς.ξικ. 57483/8-10-2019 έγγοατξ ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ.-Η. με θέμα: «Αίςημα 

εναίοερηπ ςηπ εταομξγήπ ςξσ καμϊμα καςαγχγήπ (rule of origin) ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 236/2014, για είδη 

και ρσρςήμαςα ςηπ Ξμάδαπ Α ςξσ ποξπ δημξρίεσρη διαγχμιρμξϋ για ςημ σλξπξίηρη ςχμ παοαδξςέχμ 

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 ςξσ έογξσ με ςξ ακοχμϋμιξ «We Cross Borders»  

26. ξ με αο.ποχς. 70256/9-12-2019 έγγοατξ ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ με ςξ ξπξίξ διαβιβάρθηκε εκ μέξσ 

ποξπ έλεγυξ απϊταρη ποξκήοσνηπ και ςεϋυξπ διακήοσνηπ με ρσμημμέμα παοαοςήμαςα ςξσ διαγχμιρμξϋ 

ςξσ θέμαςξπ  

27. ξ με αο.ποχς. 303401/ΣΔ8019/19-12-2019 (αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ.-Η. 1472/13-01-2020) 

έγγοατξ ςηπ Διδικήπ Σπηοερίαπ διαυείοιρηπ (Δ.Σ.Δ.) ςχμ επιυειοηριακόμ ποξγοαμμάςχμ ςξσ ρςϊυξσ 

«Δσοχπαψκή Δδατική Ρσμεογαρία» με θέμα «Έγκοιρη διακήοσνηπ για ρϋμβαρη ποξμήθειαπ ςηπ Οοάνηπ 

«We Cross Borders” δια ςξσ ξπξίξσ εγκοίθηκε η παοαπάμχ απϊταρη με ςξ ρσμημμέμξ ςεϋυξπ διακήοσνηπ. 

28. ημ απϊταρη Ρσμςξμιρςή ΑΔΛΗ με αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ-Η. ξικ. 2379/17 -01-2020 

(ΑΔΑ:9ΔΠ2ΞΠ1Σ-2ΒΛ) για ςημ ρσγκοϊςηρη επιςοξπόμ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμόμ άμχ και κάςχ ςχμ ξοίχμ, 

καθόπ και επιςοξπήπ παοακξλξϋθηρηπ παοαλαβήπ ςχμ ρσμβάρεχμ ρςξ πλαίριξ σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ 

“We Cross Borders” για ςημ πεοίξδξ σλξπξίηρήπ ςξσ ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςσυϊμ παοαςάρεόμ ςξσ. 

29. ημ απϊταρη διεμέογειαπ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ άμχ ςχμ ξοίχμ για ςημ ποξμήθεια σπξδξμόμ για ςξ 

παοαδξςέξ 4.1.2 και ςχμ ρυεςικόμ με ασςϊ 4.1.1 και 4.1.3 με αο.ποχς.ξικ.3031/21-01-2020 (ΑΔΑ: 

Ω72ΚΞΠ1Σ-Ν7Η) 

30. ημ απϊταρη ποξκήοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ με αο.ποχς. 1472/24-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΘΝΦΞΠ1Σ-ΤΘΩ) με 

ρσμημμέμξ ςξ ςεϋυξπ διακήοσνηπ 1/20 (ΑΔΑΛ:20PROC006213260) 
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31. ημ απϊταρη μαςαίχρηπ ςξσ παοαπάμχ διαγχμιρμξϋ λϊγχ μη σπξβξλήπ ποξρτξοόμ και εμτιλξυόοηρηπ 

ρτάλμαςξπ ρυεςικά με ςξσπ ςοϊπξσπ απϊδεινηπ ςξσ καμϊμα καςαγχγήπ με αο.ποχς. 18133/14-04-

2020(ΑΔΑ:6ΕΠΥΞΠ1Σ-3ΝΦ) 

32. ξ με αο.ποχς. 22190/14-05-2020 έγγοατξ ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ για ςημ διαβίβαρη ποξπ έλεγυξ ςχμ 

εγγοάτχμ ςξσ σπϊ επαμαποξκήοσνη διαγχμιρμξϋ (απϊταρη ποξκήοσνηπ και ςεϋυξπ διακήοσνηπ (2/20) 

με ϊλα ςα ρσμημμέμα παοαοςήμαςα) ρςημ αομϊδια Σπηοερία Διαυείοιρηπ και ςξ με αο.ποχς. Δ/μρηπ 

Ξικξμξμικξϋ 24063/25-05-2020 (ΣΔ301104/ΣΔ2487/19-05-2020) έγγοατξ ςηπ παοαπάμχ Σπηοερίαπ με 

διαςϋπχρη θεςικήπ γμόμηπ.  

33. Ζ με αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ 24341/26-05-2020 (ΑΔΑ: 95ΙΞΠ1Σ-Λ08), απϊταρη διεμέογειαπ ςξσ 

διαγχμιρμξϋ ςξσ θέμαςξπ 

34. ημ απϊταρη ποξκήοσνηπ με αοιθμ. ποχςξκϊλλξσ ξίκ.24837/28-05-2020 (Α.Δ.Α.: Ω925ΞΠ1Σ-Δ1Ζ,) με 

ρσμημμέμξ ςεϋυξπ διακήοσνηπ (Διακήοσνη 02/20,ΑΔΑΛ:20PROC006800977), πξσ δημξριεϋθηκε ρςξ 

Ρσμπλήοχμα ςηπ Δπίρημηπ Δτημεοίδαπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ με αοιθμϊ 2020-OJS105-253304-EL 

35. ημ απϊταρη με αο.ποχς.ξικ. 31959/03-07-20 (ΑΔΑ: Π4ΗΠΞΠ1Σ-864,ΑΔΑΛ:20PROC006973634, ρυεςικϊ 

διξοθχςικϊ με αοιθμϊ δημξρίεσρηπ ρςξ Ρσμπλήοχμα ςηπ Δπίρημηπ Δτημεοίδαπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ 

2020-OJS129-316330), βάρει ςηπ ξπξίαπ παοαςάθηκε η ποξθερμία καςάθερηπ ποξρτξοόμ και ξοίρθηκε 

μέα ημεοξμημία διεναγχγήπ διαγχμιρμξϋ για ςιπ ςέρρεοιπ απϊ ςιπ πέμςε ξμάδεπ ςξσ διαγχμιρμξϋ πλημ ςηπ 

Ξμάδαπ Δ (Γετσοξπλάρςιγγα) για ςημ ξπξία δεμ σπήουε ρυεςικϊ αίςημα. 

36. ξμ τάκελξ εμςϋπχμ ρςξιυείχμ ποξρτξοάπ ςχμ ενήπ ςοιόμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ποξρτεοϊμςχμ για ςημ 

Ξμάδα Δ 

Α 
/ 
Α 

ΑΠ.ΟΠ
Ω. 

ΣΟΞΒ. 
ΔΜΣ

Ο 

ΖΛ.ΖΚ. 
ΣΟΞΒΞΚΖΡ 

ΞΘΙΞΜ.ΤΞΠΔΘΡ ΑΤΛ/ΔΞΣ ΑΥ. Δ/ΜΡΖ ΖΚΔΤ. 
Δ/ΜΡΖ ΖΚΔΙΠ. 

ΑΥΣΔΠ. 

1 
32107
/06-
07-20 

03/07/2020 

ΟΑΜΔΚΘΔΖΡ 
ΒΘΞΛΖΥΑΜΘΙΖ 

ΕΣΓΘΡΖ ΙΑΘ 
ΑΣΞΛΑΘΡΛΞΘ Α.Δ 

092370469 
ΔΞΣ 

 

12ξ ΥΚΛ Ο.Δ.Ξ. 
ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ-ΙΘΚΙΘΡ 

αυ. κχδ.: 54500 
Οϊλη: ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 

ηλέτχμξ: 
2310787129 

ταν: 
2310787821 

sales@pantelidis.
com 

2 

32545
/07-
07-

2020 

6/7/2020 

ΙΩΜΡΑΜΘΜΞΡ 
ΔΛΛΑΜΞΣΖΚ 

ΛΑΜΩΚΑΡ 
 

044438007 
ΟΑΜΑΓΖ ΡΑΚΔΑΠΖ 15 

αυ. κχδ.: 60100 
Οϊλη: ΙΑΔΠΘΜΖ 

ηλέτχμξ: 
2351039027 

ταν: 
2351025369 

 

manolask@otene
t.gr 

 

3 
33086
/09-
07-20 

6/7/2020 

ΑΚΔΝΘΞΣ ΑΒΔΔ - 
ΕΣΓΘΡΘΙΔΡ 
ΛΖΥΑΜΔΡ: 

 

094150665 

25ξ ΥΚΛ Μ.Δ.Ξ. ΑΗΖΜΩΜ - 
ΙΞΠΘΜΗΞΣ 

αυ. κχδ.: 19600 
Οϊλη: ΛΑΜΔΠΑ ΑΘΙΖΡ 

 

ηλέτχμξ: 
2105557208 

ταν: 2105556125 

alexiou@alexiou-
sa.com 

 

37. α απϊ 10/07/2020 και 16/07/2020 ποακςικάςηπ 1ηπ και ςηπ 2ηπρσμεδοίαρηπ ςηπ Δπιςοξπήπ με αμςικείμεμξ 

ςημ απξρτοάγιρη και ανιξλϊγηρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ-ςευμικόμ ποξρτξοόμ και ςχμ 

ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ αμςίρςξιυα, για ςημ Ξμάδα Δ (ηλεκςοξμικϊπ διαγχμιρμϊπ με α/α 92012). 

38. ημ απϊταρη έγκοιρηπ ςχμ παοαπάμχ ποακςικόμ με αο.ποχς. 33086/22-09-2020 (ΑΔΑ:ΩΗΤΦΞΠ1Σ-ΜΣ8) 

ρϋμτχμα με ςημ ξπξία απξοοίτθηκαμ ξι δσξ εκ ςχμ ςοιόμ ποξρτξοόμ και αμακηοϋυθηκε ποξρχοιμϊπ 

μειξδϊςηπ η εςαιοεία «Οαμςελίδηπ Βιξμηυαμική Εϋγιρη και Ασςξμαςιρμξί Α.Δ.» 

39. ημ ποϊρκληρη σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ μειξδϊςη ποξπ ςημ παοαπάμχ εςαιοεία με αο.ποχς. 49623/06-

10-2020 

40. ξμ τάκελξ ηλεκςοξμικόμ και έμςσπχμ ρςξιυείχμ δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ μειξδϊςη με αο.ποχς. 

50933/13-10-2020 απϊ ςημ εςαιοεία «Οαμςελίδηπ Βιξμηυαμική Εϋγιρη και Ασςξμαςιρμξί Α.Δ.» 

41. ημ απϊταρη έγκοιρηπ με αο.ποχς. 50933/ 05-11-2020 (ΑΔΑΛ:20AWRD007606043, ΑΔΑ: 9ΓΗΔΞΠ1Σ-6ΞΛ) 

ςξσ ποακςικξϋ ςηπ 3ηπ ρσμεδοίαρηπ (απξρτοάγιρη-ανιξλϊγηρη τακέλξσ δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ 

μειξδϊςη για ςιπ ξμάδεπ Α,Β,Δ,Δ) ρϋμτχμα με ςημ ξπξία μεςανϋ άλλχμ απεοοίτθη ξ τάκελξπ 
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δικαιξλξγηςικόμ μειξδϊςη ςηπ παοαπάμχ εςαιοείαπ λϊγχ μη σπξβξλήπ σπεσθϋμχμ δηλόρεχμ καθόπ και 

ςξ γεγξμϊπ ϊςι καςά ςηπ απϊταρηπ δεμ αρκήθηκε ποξδικαρςική ποξρτσγή. 

42. Ζ με αο. ποχς. 179332/29-06-2022(ΑΔΑ:ΩΜΓ8ΞΠ1Σ-Η57) απϊταρη διεμέογειαπςξσ ηλεκςοξμικξϋ δημϊριξσ 

αμξικςξϋ, διεθμξϋπ (άμχ ςχμ ξοίχμ), μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ (διακ.1/22), για ςημ επιλξγή αμαδϊυξσ / 

αμαδϊυχμ με αμςικείμεμξ ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 «Βελςίχρη σπξδξμόμ 

ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ Ο.Δ.Ιιλκίπ» (Ξμάδα Δ Μέα γετσοξπλάρςιγγα CPV:42923000-2 και 

αμαβάθμιρη στιρςάμεμηπ γετσοξπλάρςιγγαπ  CPV:79132000-8) ςηπ ποάνηπ με ςξμ ςίςλξ «We Cross 

Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

43. ξ με αο.ποχς. 200134/12-08-2022 διαβιβαρςικϊ έγγοατξ ςηπ σπηοερίαπ μαπ ποξπ ςημ Διδική Σπηοερία 

Διαυείοιρηπ ςχμ Δπιυειοηριακόμ Οοξγοαμμάςχμ ςξσ ρςϊυξσ «Δσοχπαψκή Δδατική Ρσμεογαρία» με 

ρσμημμέμξ ςεϋυξπ διακήοσνηπ για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ποξδημξποαριακξϋ ελέγυξσ 

44. ξ με αο.ποχς. 92510/27-09-2022 έγγοατξ ςηπ παοαπάμχ σπηοερίαπ με θέμα ςημ έγκοιρη διακήοσνηπ 

για ςξμ διαγχμιρμϊ ςξσ θέμαςξπ με θεςική γμόμη. 

 

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

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

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

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

παοαπάμχ 

 

 ΑΟΞΤΑΡΘΕΞΣΛΔ 

Α) ημ ποξκήοσνη επαμαληπςικξϋ, αμξικςξϋ ηλεκςοξμικξϋ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ, άμχ ςχμ ξοίχμ 

(εϋυξπ Διακήοσνηπ αο 1/2022),  για ςημ επιλξγή αμαδϊυξσ με αμςικείμεμξ: 

1. Οοξμήθεια μιαπ μέαπ ασςϊμαςηπ γετσοξπλάρςιγγαπ πιρςξπξιημέμηπ μεςοξλξγίαπ δσμαμικϊςηςαπ 
πεοίπξσ 60 ςϊμχμ ρςξ οεϋμα ειρϊδξσ ςηπ υόοαπ(CPV:42923000-2-Ληυαμήμαςα ζϋγιρηπ και 
πλάρςιγγεπ) 

2. Σπηοερίεπ ελέγυξσ διακοίβχρηπ και έκδξρη πιρςξπξιηςικξϋ για στιρςάμεμη γετσοξπλάρςιγγα 

ρςημ ένξδξ ςηπ υόοαπ(CPV:79132000-8- Σπηοερίεπ πιρςξπξίηρηπ) 

ρςξ πλαίριξ ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 «Βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ 

Ο.Δ. Ιιλκίπ» και ςχμ ρυεςικόμ με ασςϊ 4.1.1 και 4.1.3 ςξσ έογξσ με ςξμ ςίςλξ «We Cross Borders» /CN1-SO2.1-

SC033 εμςαγμέμξσ ρςξ ποϊγοαμμα IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009. 

Ζ εκςιμόμεμη ρσμξλική ανία ςηπ ρϋμβαρηπ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ ενήμςα ςερράοχμ υιλιάδχμ ςεςοακξρίχμ 

ξγδϊμςα εσοό (64.480,00€)ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. 24% και πεμήμςα δϋξ υιλιάδχμ εσοό άμεσ Τ.Ο.Α. 

(52.000,00 €).  

ξ έογξ υοημαςξδξςείςαι απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη (85%)μέρχ ςξσ ποξγοάμμαςξπ IPA-CBC (CCI 2014 TC 16 

I5CB 009)και απϊ εθμικξϋπ πϊοξσπ (15%)μέρχ ςξσ ΟΔΔ, εμάοιθμξπ έογξσ 2018ΔΟ40860027 και κχδικϊ MIS 

5032932.Ζδιάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπξοίζεςαι ρε ςοειπ (3) μήμεπ απϊ ςημ ημεοξμημία σπξγοατήπ ςηπ.  

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

 Ρςξμ παοακάςχ πίμακα 1 αματέοξμςαι αμαλσςικά ςα είδη καθόπ και η ανία ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ. 

α ςευμικά υαοακςηοιρςικά ςχμ ποξπ ποξμήθεια ειδόμ θα είμαι ρϋμτχμα με ςημ ςευμική πεοιγοατή ςξσ 

ΟΑΠΑΠΖΛΑΞΡ Θ: «Αμαλσςική πεοιγοατή τσρικξϋ αμςικειμέμξσ και ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ (Οίμακεπ 

Ρσμμϊοτχρηπ)»ςηπ αοιθ. 1/2022 Διακήοσνηπ. Ζ ποξρτξοά θα σπξβληθεί σπξυοεχςικά για ςξ ρϋμξλξ ςχμ 
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ποξκηοσρρϊμεμχμ ειδόμ και δε θα νεπεομά ςημ ποξωπξλξγιρθείρα ανία ςχμ ποξκηοσρρϊμεμχμ ειδόμ ςξσ εμ 

λϊγχ διαγχμιρμξϋ,άλλχπ θα απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. Ιοιςήοιξ αμάθερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ είμαι η πλέξμ 

ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει ςιμήπγια ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξκηοσρρϊμεμχμειδόμ.  

 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ 1 ΔΘΔΖ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 

 

 
Είδη Διαγω 

νιςμοφ 
Περιγραφή Σεμάχια 

Νζα γεφυροπλάςτιγγα 
1. Ρρομικεια μιασ νζασ αυτόματθσ γεφυροπλάςτιγγασ 

πιςτοποιθμζνθσ μετρολογίασ δυναμικότθτασ περίπου 60 τόνων 
ςτο ρεφμα ειςόδου τθσ χϊρασ 

1 

Αναβάκμιςθ υφιςτάμενθσ 

γεφυροπλάςτιγγασ 

2. Υπθρεςίεσ ελζγχου διακρίβωςθσ και ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ για 

υφιςτάμενθ γεφυροπλάςτιγγα ςτθν ζξοδο τθσ χϊρασ 

(ΡΑΑΤΗΜΑ I-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΡΙΝΑΚΕΣ 

ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ) 

1 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
52.000,00 

(ΑΝΕΤ 
ΧΠΑ) 

64.480,00 
(ΜΕ ΧΠΑ) 

 

Θρυϋει ξ καμϊμαπ καςαγχγήπ (ruleoforigin) ςξσ καμξμιρμξϋ236/2014 άοθοξ 8 παοάγοατξπ 4. 

 
i. ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΔ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 

 

Αμαθέςξσρα αουή είμαι η Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ (Α.Δ.Λ.Η., NUTSEL51-EL52), πξσ 

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

t.gov.gr. 

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

δοαρςηοιϊςηςά ςηπ είμαι η παοξυή γεμικόμ δημϊριχμ σπηοεριόμ, μεςανϋ ςχμ ξπξίχμ και η διξίκηρη, 

διαυείοιρη και εκμεςάλλεσρη ςχμ υεοραίχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ, καθόπ και η μέοιμμα ςηπ άοςιαπ 

λειςξσογίαπ ςξσπ. 

Αομϊδια σπηοερία σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ και διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ: Διεϋθσμρη Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ.-Η. 

Γεμικήπ Δ/μρηπ Δρχςεοικήπ Κειςξσογίαπ Α.Δ.Λ.-Η., αυσδοξμική Δ/μρη Ιαθηγηςή Πχρρίδη 11, Ι 54655, 

Ηερραλξμίκη. 

 

ii. ΛΗΧΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΩΝ 
 

Tμήμα Ποξμηθειώμ, Διαυείοιρηπ Υλικξύ και Κοαςικώμ Ουημάςχμ ςηπ Δ/μρηπ Οικξμξμικξύ Α.Δ.Μ.Θ. 

(Πληοξτξοίεπ): Ελέμη Αβοαμίδξσ, ςηλ: 2313 309151,e-mail: helavra@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 Σπηοερία Δκδϊρεχμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ παοέυεςαι: 

 ρςξ Ιεμςοικϊ Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ) 

 Ρςξ ΔΡΖΔΖΡ (Δθμικϊ Ρϋρςημα Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ)  

http://www.m-t.gov.gr/
http://www.m-t.gov.gr/
mailto:helavra@damt.gov.gr
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 Ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ (Α.Δ.Λ.-Η), ρςη διεϋθσμρη (URL) : www.m-

t.gov.gr/Αμακξιμόρειπ /διαγχμιρμξί  

 
iv. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ 
Α. Ιαςαλληλϊςηςα άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ  
 

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

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

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρε κοάςξπ μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ απαιςείςαι μα είμαι 

εγγεγοαμμέμξι ρε έμα απϊ ςα επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα πξσ ςηοξϋμςαι ρςξ κοάςξπ εγκαςάρςαρήπ 

ςξσπ ή μα ικαμξπξιξϋμ ξπξιαδήπξςε άλλη απαίςηρη ξοίζεςαι ρςξ Οαοάοςημα XI ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 

4412/2016.  

Ρςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ εγκαςερςημέμχμ ρε κοάςξπ μέλξσπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ 

(Δ.Ξ.Υ) ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ ποξρυχοήρει ρςη ΡΔΡ, ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ ποξηγξϋμεμη 

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

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

μηςοόα.  

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

Δμπξοικϊ ή Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ ή ρςξ Ληςοόξ Ιαςαρκεσαρςόμ Αμσμςικξϋ Σλικξϋ. 

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

Β.ευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα 
 

Όρξμ ατξοά ςημ ςευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα  ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ θα καςαθέρξσμ ποξρτξοά, 
θα ποέπει μέραρςημ ςελεσςαία ςοιεςία (ρσμαοςήρει ςηπ ημεοξμημίαπ ρϋρςαρηπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα ή 
έμαονηπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ) μα έυξσμ ξλξκληοόρει ςημ εγκαςάρςαρη ςξσλάυιρςξμ εμϊπ ρσρςήμαςξπ 
γετσοξπλάρςιγγαπ δσμαμικϊςηςαπ ςξσλάυιρςξμ 60TN 
 

Ρςημ πεοίπςχρη ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ επιςοέπεςαι η μεοική κάλσφη ςηπ απαίςηρηπ 

απϊ ςα Λέλη ςηπ, αοκεί ϊμχπ ασςή μα καλϋπςεςαι αθοξιρςικά. 

 
v. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 

Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ηλεκςοξμικά, μέρχ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, μέυοι ςημ 

καςαληκςική ημεοξμημία και όοα πξσ ξοίζει η παοξϋρα διακήοσνη, δηλαδή απϊ ςιπ 10/10/2022 ημέοα 

Δεσςέοα και όοα 08.00π.μ μέυοι ςιπ 14/11/2022 ημέοα Δεσςέοα και όοα 15.00μ.μ ρςημ Δλλημική 

Γλόρρα, ρε ηλεκςοξμικϊ τάκελξ, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ Μ.4412/2016, ιδίχπ ρςα άοθοα 36 και 37 

και ρςημ κας’ ενξσριξδϊςηρη ςηπ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ μ.4412/2016 εκδξθείρασπ΄αοιθμ. 

64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Ιξιμή Απϊταρη ςχμ Σπξσογόμ Αμάπςσνηπ και Δπεμδϋρεχμ και 

Φητιακήπ Διακσβέομηρηπ με θέμα «Πσθμίρειπ ςευμικόμ ζηςημάςχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ αμάθερη ςχμ Δημξρίχμ 

Ρσμβάρεχμ Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ με υοήρη ςχμ επιμέοξσπ εογαλείχμ και διαδικαριόμ ςξσ Δθμικξϋ 

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

Σπηοερίεπ). 

vi. ΣΟΠΟ-ΦΡΟΝΟ ΔΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

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

18/11/2022 ημέοα Παοαρκεσή και ώοα 11.30π.μ.,  απϊ ςξ αομϊδιξ, πιρςξπξιημέμξ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, ϊογαμξ ςηπ 

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

ϊπχπ αμαλσςικά πεοιγοάτεςαι ρςημ παοάγοατξ 3.1.1 «Ζλεκςοξμική απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ» ςηπ αο. 
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1/2022 διακήοσνηπ, εταομξζϊμεμχμ ςχμ κείμεμχμ διαςάνεχμ για ςημ αμάθερη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και 

διαδικαριόμ. 

Ιαςά ςα λξιπά, ξ διαγχμιρμϊπ θα γίμει ρϋμτχμα με:  

 ημ Οοξκήοσνη ςηπ Ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή έυει δημξριεσςεί ρςημ Σπηοερία Δκδϊρεχμ ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ 

 ξΔσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξΟαοάοςημα V ςηπ 

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

διαγχμιρμξϋ 

 ημ παοξϋρα διακήοσνη (αο. 1/2022) και ςα Οαοαοςήμαςά ςηπ: I.Αμαλσςική πεοιγοατή τσρικξϋ 

αμςικειμέμξσ και ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ (Οίμακεπ Ρσμμϊοτχρηπ), II. Σπξδείγμαςα εγγσηςικόμ 

επιρςξλόμ (ρσμμεςξυήπ, καλήπ εκςέλερηπ,),IV. Σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ 

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

ρυεςικά με ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςα ρυεςικά δικαιξλξγηςικά 

 ξ ρυέδιξ ςηπ ρϋμβαρηπ (Οαοάοςημα III ςηπ χπ άμχ διακήοσνηπ) 

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

vii. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ 

 
Α. Ιάθε εμδιατεοϊμεμξπ, ξ ξπξίξπ έυει ή είυε ρσμτέοξμ μα ςξσ αμαςεθεί η ρσγκεκοιμέμη δημϊρια ρϋμβαρη και 

έυει σπξρςεί ή εμδέυεςαι μα σπξρςεί ζημία απϊ εκςελερςή ποάνη ή παοάλειφη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ καςά 

παοάβαρη ςηπ εσοχπαψκήπ εμχριακήπ ή ερχςεοικήπ μξμξθερίαπ ρςξμ ςξμέα ςχμ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ, έυει 

δικαίχμα μα ποξρτϋγει ρςημ αμενάοςηςη Αουή Δνέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ (ΑΔΟΟ), ρϋμτχμα με ςα 

ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα ρςα άοθοα 345 επ. μ. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, ρςοετϊμεμξπ με ποξδικαρςική 

ποξρτσγή, καςά ποάνηπ ή παοάλειφηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ποξρδιξοίζξμςαπ ειδικόπ ςιπ μξμικέπ και 

ποαγμαςικέπ αιςιάρειπ πξσ δικαιξλξγξϋμ ςξ αίςημά ςξσ.  

 

Ρε πεοίπςχρη ποξρτσγήπ καςά ποάνηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, η ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ 

ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ είμαι: 

 

(α) δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρςξμ εμδιατεοϊμεμξ ξικξμξμικϊ 

τξοέα αμ η ποάνη κξιμξπξιήθηκε με ηλεκςοξμικά μέρα ή ςηλεξμξιξςσπία ή  

(β) δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρε ασςϊμ αμ υοηριμξπξιήθηκαμ 

άλλα μέρα επικξιμχμίαπ, άλλχπ   

(γ) δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ πλήοη, ποαγμαςική ή ςεκμαιοϊμεμη, γμόρη ςηπ ποάνηπ πξσ βλάπςει ςα 

ρσμτέοξμςα ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. Διδικά για ςημ άρκηρη ποξρτσγήπ καςά ποξκήοσνηπ, η 

πλήοηπ γμόρη ασςήπ ςεκμαίοεςαι μεςά ςημ πάοξδξ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςη δημξρίεσρη ρςξ ΙΖΛΔΖΡ. 

 

Ρε πεοίπςχρη παοάλειφηπ πξσ απξδίδεςαι ρςημ αμαθέςξσρα αουή, η ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ 

ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ είμαι δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ ρσμςέλερηπ ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ 

παοάλειφηπ. 

 

Ξι ποξθερμίεπ χπ ποξπ ςημ σπξβξλή ςχμ ποξδικαρςικόμ ποξρτσγόμ και ςχμ παοεμβάρεχμ αουίζξσμ 

ςημ επξμέμη ςηπ ημέοαπ ςηπ ποξαματεοθείραπ καςά πεοίπςχρη κξιμξπξίηρηπ ή γμόρηπ και λήγξσμ ϊςαμ 

πεοάρει ξλϊκληοη η ςελεσςαία ημέοα και όοα 23:59:59 και, αμ ασςή είμαι εναιοεςέα ή Ράββαςξ, ϊςαμ πεοάρει 

ξλϊκληοη η επξμέμη εογάριμη ημέοα και όοα 23:59:59. 

Ζ ποξδικαρςική ποξρτσγή ρσμςάρρεςαι σπξυοεχςικά με ςη υοήρη ςξσ ςσπξπξιημέμξσ εμςϋπξσ ςξσ 

Οαοαοςήμαςξπ Θ ςξσ π.δ/ςξπ 39/2017 και καςαςίθεςαι ηλεκςοξμικά μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμία» 
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ρςημ ηλεκςοξμική πεοιξυή ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ διαγχμιρμξϋ, επιλέγξμςαπ ςημ έμδεινη «Οοξδικαρςική 

Οοξρτσγή»ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 18 ςηπ Ι.Σ.Α. Οοξμήθειεπ και Σπηοερίεπ. 

Για ςξ παοαδεκςϊ ςηπ άρκηρηπ ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ καςαςίθεςαι παοάβξλξ απϊ ςξμ 

ποξρτεϋγξμςα σπέο ςξσ Δλλημικξϋ Δημξρίξσ, ρϋμτχμα με ϊρα ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 363 Μ. 4412/2016. Ζ 

επιρςοξτή ςξσ παοαβϊλξσ ρςξμ ποξρτεϋγξμςα γίμεςαι: α) ρε πεοίπςχρη ξλικήπ ή μεοικήπ απξδξυήπ ςηπ 

ποξρτσγήπ ςξσ, β) ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή αμακαλεί ςημ ποξρβαλλϊμεμη ποάνη ή ποξβαίμει ρςημ 

ξτειλϊμεμη εμέογεια ποιμ απϊ ςημ έκδξρη ςηπ απϊταρηπ ςηπ ΑΔΟΟ επί ςηπ ποξρτσγήπ, γ) ρε πεοίπςχρη 

παοαίςηρηπ ςξσ ποξρτεϋγξμςα απϊ ςημ ποξρτσγή ςξσ έχπ και δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ καςάθερη ςηπ 

ποξρτσγήπ.  

Ζ ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ και η άρκηρή ςηπ κχλϋξσμ ςη ρϋμαφη ςηπ 

ρϋμβαρηπ επί πξιμή ακσοϊςηςαπ, η ξπξία διαπιρςόμεςαι με απϊταρη ςηπ ΑΔΟΟ μεςά απϊ άρκηρη 

ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 368 ςξσ μ. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμχπ, μϊμη η 

άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ δεμ κχλϋει ςημ ποϊξδξ ςηπ διαγχμιρςικήπ διαδικαρίαπ, σπϊ ςημ 

επιτϋλανη υξοήγηρηπ απϊ ςξ Ιλιμάκιξ ποξρχοιμήπ ποξρςαρίαπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 366 παο. 1-2 μ. 

4412/2016 και 15 παο. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Ζ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξπ δεμ εταομϊζεςαι ρςημ πεοίπςχρη πξσ, καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ 

παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, σπξβληθεί μϊμξ μία (1) ποξρτξοά. 

 

Λεςά ςημ, καςά ςα χπ άμχ, ηλεκςοξμική καςάθερη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ η αμαθέςξσρα αουή, μέρχ 

ςηπ λειςξσογίαπ «Δπικξιμχμία»  :  

 

α) Ιξιμξπξιεί ςημ ποξρτσγή ςξ αογϊςεοξ έχπ ςημ επξμέμη εογάριμη ημέοα απϊ ςημ καςάθερή ςηπ ρε κάθε 

εμδιατεοϊμεμξ ςοίςξ, ξ ξπξίξπ μπξοεί μα θίγεςαι απϊ ςημ απξδξυή ςηπ ποξρτσγήπ, ποξκειμέμξσ μα αρκήρει 

ςξ, ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςα άοθοα 362 παο. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίχμα παοέμβαρήπ ςξσ ρςη διαδικαρία 

ενέςαρηπ ςηπ ποξρτσγήπ, για ςη διαςήοηρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ, ποξρκξμίζξμςαπ ϊλα ςα 

κοίριμα έγγοατα πξσ έυει ρςη διάθερή ςξσ. 

β) Διαβιβάζει ρςημ ΑΔΟΟ, ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςημ ημέοα καςάθερηπ, ςξμ πλήοη 

τάκελξ ςηπ σπϊθερηπ, ςα απξδεικςικά κξιμξπξίηρηπ ρςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ςοίςξσπ αλλά και ςημ Έκθερη 

Απϊφεόμ ςηπ επί ςηπ ποξρτσγήπ. Ρςημ Έκθερη Απϊφεχμ η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα παοαθέρει αουική ή 

ρσμπληοχμαςική αιςιξλξγία για ςημ σπξρςήοινη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ με ςημ ποξδικαρςική ποξρτσγή ποάνηπ. 

γ) Ιξιμξπξιεί ρε ϊλα ςα μέοη ςημ Έκθερη Απϊφεχμ, ςιπ Οαοεμβάρειπ και ςα ρυεςικά έγγοατα πξσ ςσυϊμ ςη 

ρσμξδεϋξσμ, μέρχ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ ςϊπξσ ςξσ διαγχμιρμξϋ ςξ αογϊςεοξ έχπ ςημ επξμέμη εογάριμη ημέοα 

απϊ ςημ καςάθερή ςξσπ. 

δ)Ρσμπληοχμαςικά σπξμμήμαςα καςαςίθεμςαι απϊ ξπξιξδήπξςε απϊ ςα μέοη μέρχ ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ 

ΔΡΖΔΖΡ ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ πέμςε (5) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςχμ απϊφεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. 

 

Ζ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ απξςελεί ποξωπϊθερη για ςημ άρκηρη ςχμ έμδικχμ βξηθημάςχμ ςηπ 

αίςηρηπ αμαρςξλήπ και ςηπ αίςηρηπ ακϋοχρηπ ςξσ άοθοξσ 372 μ. 4412/2016 καςά ςχμ εκςελερςόμ ποάνεχμ ή 

παοαλείφεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. 

 

Β. Όπξιξπ έυει έμμξμξ ρσμτέοξμ μπξοεί μα ζηςήρει, με ςξ ίδιξ δικϊγοατξ εταομξζϊμεμχμ αμαλξγικά ςχμ 

διαςάνεχμ ςξσ π.δ. 18/1989, ςημ αμαρςξλή εκςέλερηπ ςηπ απϊταρηπ ςηπ ΑΔΟΟ και ςημ ακϋοχρή ςηπ εμόπιξμ 

ςξσ Διξικηςικξϋ Δτεςείξσ Ηερραλξμίκηπ. ξ ασςϊ ιρυϋει και ρε πεοίπςχρη ριχπηοήπ απϊοοιφηπ ςηπ 

ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ απϊ ςημ Α.Δ.Ο.Ο. Δικαίχμα άρκηρηπ ςξσ χπ άμχ έμδικξσ βξηθήμαςξπ έυει και η 

αμαθέςξσρα αουή, αμ η Α.Δ.Ο.Ο. κάμει δεκςή ςημ ποξδικαρςική ποξρτσγή, αλλά και ασςϊπ ςξσ ξπξίξσ έυει 

γίμει εμ μέοει δεκςή η ποξδικαρςική ποξρτσγή. 

Λε ςημ απϊταρη ςηπ ΑΔΟΟ λξγίζξμςαι χπ ρσμποξρβαλλϊμεμεπ και ϊλεπ ξι ρσματείπ ποξπ ςημ αμχςέοχ 

απϊταρη ποάνειπ ή παοαλείφειπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ετϊρξμ έυξσμ εκδξθεί ή ρσμςελερςεί αμςιρςξίυχπ 

έχπ ςη ρσζήςηρη ςηπ χπ άμχ αίςηρηπ ρςξ Δικαρςήοιξ. 

Ζ αίςηρη αμαρςξλήπ και ακϋοχρηπ πεοιλαμβάμει μϊμξ αιςιάρειπ πξσ είυαμ ποξςαθεί με ςημ 
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ποξδικαρςική ποξρτσγή ή ατξοξϋμ ρςη διαδικαρία εμόπιξμ ςηπ Α.Δ.Ο.Ο. ή ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ απξτάρεόμ 

ςηπ. Ζ αμαθέςξσρα αουή, ετϊρξμ αρκήρει ςημ αίςηρη ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 372 ςξσ μ. 4412/2016, μπξοεί μα 

ποξβάλει και ξφιγεμείπ ιρυσοιρμξϋπ αματξοικά με ςξσπ επιςακςικξϋπ λϊγξσπ δημξρίξσ ρσμτέοξμςξπ, ξι 

ξπξίξι καθιρςξϋμ αμαγκαία ςημ άμερη αμάθερη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 Ζ χπ άμχ αίςηρη καςαςίθεςαι ρςξ χπ αομϊδιξ δικαρςήοιξ μέρα ρε ποξθερμία δέκα (10) ημεοόμ απϊ  

κξιμξπξίηρη ή ςημ πλήοη γμόρη ςηπ απϊταρηπ ή απϊ ςημ παοέλεσρη ςηπ ποξθερμίαπ για ςημ έκδξρη ςηπ 

απϊταρηπ επί ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ, εμό η δικάριμξπ για ςημ εκδίκαρη ςηπ αίςηρηπ ακϋοχρηπ δεμ 

ποέπει μα απέυει πέοαμ ςχμ ενήμςα (60) ημεοόμ απϊ ςημ καςάθερη ςξσ δικξγοάτξσ. 

 Αμςίγοατξ ςηπ αίςηρηπ με κλήρη κξιμξπξιείςαι με ςη τοξμςίδα ςξσ αιςξϋμςξπ ποξπ ςημ Α.Δ.Ο.Ο., ςημ 

αμαθέςξσρα αουή, αμ δεμ έυει αρκήρει ασςή ςημ αίςηρη, και ποξπ κάθε ςοίςξ εμδιατεοϊμεμξ, ςημ κλήςεσρη 

ςξσ ξπξίξσ διαςάρρει με ποάνη ςξσ ξ Οοϊεδοξπ ή ξ ποξεδοεϋχμ ςξσ αομϊδιξσ Δικαρςηοίξσ ή μήμαςξπ έχπ 

ςημ επϊμεμη ημέοα απϊ ςημ καςάθερη ςηπ αίςηρηπ. Ξ αιςόμ σπξυοεξϋςαι επί πξιμή απαοαδέκςξσ ςξσ εμδίκξσ 

βξηθήμαςξπ μα ποξβεί ρςιπ παοαπάμχ κξιμξπξιήρειπ εμςϊπ απξκλειρςικήπ ποξθερμίαπ δϋξ (2) ημεοόμ απϊ ςημ 

έκδξρη και ςημ παοαλαβή ςηπ χπ άμχ ποάνηπ ςξσ Δικαρςηοίξσ. Δμςϊπ απξκλειρςικήπ ποξθερμίαπ δέκα (10) 

ημεοόμ απϊ ςημ χπ άμχ κξιμξπξίηρη ςηπ αίςηρηπ καςαςίθεςαι η παοέμβαρη και διαβιβάζξμςαι ξ τάκελξπ και 

ξι απϊφειπ ςχμ παθηςικόπ μξμιμξπξιξϋμεμχμ. Δμςϊπ ςηπ ίδιαπ ποξθερμίαπ καςαςίθεμςαι ρςξ Δικαρςήοιξ και ςα 

ρςξιυεία πξσ σπξρςηοίζξσμ ςξσπ ιρυσοιρμξϋπ ςχμ διαδίκχμ. 

 Δπιποϊρθεςα, η παοέμβαρη κξιμξπξιείςαι με επιμέλεια ςξσ παοεμβαίμξμςξπ ρςα λξιπά μέοη ςηπ δίκηπ 

εμςϊπ δϋξ (2) ημεοόμ απϊ ςημ καςάθερή ςηπ, αλλιόπ λξγίζεςαι χπ απαοάδεκςη. ξ διαςακςικϊ ςηπ δικαρςικήπ 

απϊταρηπ εκδίδεςαι εμςϊπ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςη ρσζήςηρη ςηπ αίςηρηπ ή απϊ ςημ ποξθερμία για ςημ 

σπξβξλή σπξμμημάςχμ. 

 Ζ ποξθερμία για ςημ άρκηρη και η άρκηρη ςηπ αίςηρηπ εμόπιξμ ςξσ αομξδίξσ δικαρςηοίξσ κχλϋξσμ 

ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ μέυοι ςημ έκδξρη ςηπ ξοιρςικήπ δικαρςικήπ απϊταρηπ, εκςϊπ εάμ με ποξρχοιμή 

διαςαγή ξ αομϊδιξπ δικαρςήπ απξταμθεί διατξοεςικά. Δπίρηπ, η ποξθερμία για ςημ άρκηρη και η άρκηρή ςηπ 

αίςηρηπ κχλϋξσμ ςημ ποϊξδξ ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ για υοξμικϊ διάρςημα δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςημ 

άρκηρη ςηπ αίςηρηπ, εκςϊπ εάμ με ςημ ποξρχοιμή διαςαγή ξ αομϊδιξπ δικαρςήπ απξταμθεί διατξοεςικά. Για 

ςημ άρκηρη ςηπ αιςήρεχπ καςαςίθεςαι παοάβξλξ, ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 372 παο. 5 

ςξσ Μ. 4412/2016.   

Αμ ξ εμδιατεοϊμεμξπ δεμ αιςήθηκε ή αιςήθηκε αμεπιςσυόπ ςημ αμαρςξλή και η ρϋμβαρη σπξγοάτηκε 

και η εκςέλερή ςηπ ξλξκληοόθηκε ποιμ απϊ ςη ρσζήςηρη ςηπ αίςηρηπ, εταομϊζεςαι αμαλϊγχπ η παο. 2 ςξσ 

άοθοξσ 32 ςξσ π.δ. 18/1989.  

Αμ ςξ δικαρςήοιξ ακσοόρει ποάνη ή παοάλειφη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ μεςά ςη ρϋμαφη ςηπ 

ρϋμβαρηπ, ςξ κϋοξπ ςηπ ςελεσςαίαπ δεμ θίγεςαι, εκςϊπ αμ ποιμ απϊ ςη ρϋμαφη ασςήπ είυε αμαρςαλεί η 

διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ η ρϋμβαρη δεμ είμαι άκσοη, ξ εμδιατεοϊμεμξπ 

δικαιξϋςαι μα ανιόρει απξζημίχρη, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ άοθοξ 373 ςξσ μ. 4412/2016. 

 

Λε ςημ επιτϋλανη ςχμ διαςάνεχμ ςξσ μ. 4412/2016, για ςημ εκδίκαρη ςχμ διατξοόμ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ 

εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ π.δ. 18/1989. 

Β) ημ έγκοιρη ςχμ εγγοάτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ ςξσ θέμαςξπ: δηλαδή ςξσ ςεϋυξσπ διακήοσνηπ 1/2022 και ςχμ 

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

απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ. 

 

       

        Ξ ΡΣΜΞΜΘΡΖΡ Α.Δ.Λ.-Η. 

 

        ΔΠ. ΘΩΑΜΜΖΡ Ι. ΡΑΒΒΑΡ  
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 Α/Α ΔΡΖΔΖΡ:172866 

 

 ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ  

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 

ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ  

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 

 

ΙΑΑΥΩΠΖΔΑ ΡΞ ΙΖΛΔΖΡ 

Α/Α ΔΡΖΔΖΡ: 

 

 

Οοξωπξλξγιρμϊπ 

Δκςιμόμεμη ρσμξλική ανία:πεμήμςα δϋξ υιλιάδεπ εσοό 

(52.000,00 €)υχοίπ Τ.Ο.Α. ή ενήμςα ςέρρεοιπ υιλιάδεπ 

ςεςοακϊρια ξγδϊμςα εσοό (64.480,00  €) 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. 

Ζμεοξμημία Απξρςξλήπ ποξπ Δημξρίεσρη 
ρςημ Σπηοερία Δκδϊρεχμ ςηπ Δσοχπαψκήπ 

Έμχρηπ: 
04/10/2022 ημέοα οίςη 

Ζμεοξμημία αμάοςηρηπ ςηπ ποξκήοσνηπ και 
ςηπ διακήοσνηπ ρςη διαδικςσακή πϋλη ςξσ 

ΙΖΛΔΖΡ 
07/10/2022 ημέοα Οαοαρκεσή 

Αμαθέςξσρα Αουή: Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ 

Διαδικςσακή Οϋλη Διεμέογειαπ Ζλεκςοξμικξϋ 
Διαγχμιρμξϋ: 

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

Ζμεοξμημία αμάοςηρηπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ ρςη 
δικςσακή πϋλη ςξσ ΔΡΖΔΖΡ: 07/10/2022 ημέοα Οαοαρκεσή 

Ζμεοξμημία και όοα Έμαονηπ Σπξβξλήπ 
Οοξρτξοόμ: 10/10/2022 ημέοα Δεσςέοα και όοα 08.00π.μ. 

Ιαςαληκςική Ζμεοξμημία και όοα Σπξβξλήπ 
Οοξρτξοόμ: 14/11/2022 ημέοα Δεσςέοα και όοα 15.00μ.μ. 

Ζμεοξμημία και όοα Απξρτοάγιρηπ 
Οοξρτξοόμ (Διεναγχγήπ Διαγχμιρμξϋ): 18/11/2022 ημέοα Οαοαρκεσή και όοα 11.30π.μ. 

 

 

 

 

ΔΣΥΞΡ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ αο. 1/2022 

ΔΟΑΜΑΚΖΟΘΙΞΡ ΑΜΞΘΙΞΡ ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΞΡ ΛΔΘΞΔΞΘΙΞΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΡ, ΑΜΩ  ΩΜ ΞΠΘΩΜ, ΓΘΑ ΖΜ 

ΔΟΘΚΞΓΖ ΑΜΑΔΞΥΞΣ ΛΔ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΖΜ ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΖ ΖΡ ΣΚΞΟΞΘΖΡΖΡ ΞΣ ΟΑΠΑΔΞΔΞΣ 4.1.2 

«ΒΔΚΘΩΡΖ ΣΟΞΔΞΛΩΜ ΞΣ ΡΣΜΞΠΘΑΙΞΣ ΡΑΗΛΞΣ ΔΣΕΩΜΩΜ Ο.Δ. ΙΘΚΙΘΡ»: ΞΛΑΔΑ Δ 

ΜΔΑΓΔΤΣΠΞΟΚΑΡΘΓΓΑ CPV:42923000-2 ΙΑΘ ΑΜΑΒΑΗΛΘΡΖ ΣΤΘΡΑΛΔΜΖΡ ΓΔΤΣΠΞΟΚΑΡΘΓΓΑΡ 

CPV:79132000-8, ΖΡ ΟΠΑΝΖΡ ΛΔ ΘΚΞ «We Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

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

1.1 Ρςξιυεία Αμαθέςξσραπ Αουήπ 

 

Δπχμσμία ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-

ΗΠΑΙΖΡ 

αυσδοξμική διεϋθσμρη ΙΑΗΖΓΖΖ ΠΩΡΡΘΔΖ 11 

Οϊλη ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 

αυσδοξμικϊπ Ιχδικϊπ 54655 

Υόοα ΔΚΚΑΔΑ 

Ιχδικϊπ ΜUTS EL 522 

ηλέτχμξ 2313 309151 

Ζλεκςοξμικϊ αυσδοξμείξ  helavra@damt.gov.gr,do@damt.gov.gr 

Αομϊδιξπ για πληοξτξοίεπ Δλέμη Αβοαμίδξσ 

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

 

Δίδξπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ  

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή (Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ) είμαι Kεμςοική Ισβεομηςική Αουή 

(ΙΙΑ) και αμήκει ρςη Γεμική Ισβέομηρη. 

Ιϋοια δοαρςηοιϊςηςα Α.Α.  

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

ξπξίχμ και η διξίκηρη, διαυείοιρη και εκμεςάλλεσρη ςχμ υεοραίχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ, καθόπ και η 

μέοιμμα ςηπ άοςιαπ λειςξσογίαπ ςξσπ. 

Ρςξιυεία Δπικξιμχμίαπ  

α) α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι διαθέριμα για ελεϋθεοη, πλήοη, άμερη & δχοεάμ ηλεκςοξμική 

ποϊρβαρη μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ. 

β) Ιάθε είδξσπ επικξιμχμία και αμςαλλαγή πληοξτξοιόμ ποαγμαςξπξιείςαι μέρχ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ Οοξμήθειεπ 

και Σπηοερίεπ (ετενήπ ΔΡΖΔΖΡ), ςξ ξπξίξ είμαι ποξρβάριμξ απϊ ςη Διαδικςσακή Οϋλη 

(www.promitheus.gov.gr) ςξσ ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ. 

γ) H ηλεκςοξμική επικξιμχμία απαιςεί ςημ υοήρη εογαλείχμ και ρσρκεσόμ πξσ δεμ είμαι γεμικόπ 

διαθέριμα. Ζ απεοιϊοιρςη, πλήοηπ, άμερη και δχοεάμ ποϊρβαρη ρςα εμ λϊγχ εογαλεία και ρσρκεσέπ είμαι 

δσμαςή ρςημ διεϋθσμρη (URL) : www.promitheus.gov.gr 

δ) α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι επίρηπ διαθέριμα μέρχ ςηπ ιρςξρελίδαπ ςηπ ΑΔΛ-Η www.m-

t.gov.gr/Δμημέοχρη/Διαγχμιρμξί 

1.2 Ρςξιυεία Διαδικαρίαπ-Υοημαςξδϊςηρη 

 

Δίδξπ διαδικαρίαπ  

Ξ διαγχμιρμϊπ θα διεναυθεί με ςη διαδικαρία ςξσ άοθοξσ 27 ςξσ μ. 4412/16.  
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Υοημαςξδϊςηρη ςηπ ρϋμβαρηπ
 

Ζ ποξμήθεια και εγκαςάρςαρη ςχμ ειδόμ ςηπ ρϋμβαρηπποξβλέπξμςαι ρςξ πακέςξ εογαρίαπ ςέρρεοα (4) 

Οαοαδξςέξ μξϋμεοξ 4.1.2 ςηπ Οοάνηπ : «Greece and Former Yugoslav Republic of Macedonia border 

Infrastructure Development», (βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ Ο.Δ.Ιιλκίπ), με 

ςίςλξ«WeCrossBorders»(CN1-SO2.1-SC033),άνξμαπ 2 «Protection of Environment – Transportation» με βάρη 

ςημ απϊ 31/03/2018 ρυεςική απϊταρη ςηπ Ιξιμήπ Δπιςοξπήπ Οαοακξλξϋθηρηπ με ςημ ξπξία εγκοίθηκε η 

ποϊςαρη για ςξ έογξ και ςημ απϊ 02/04/2018/αο. SC033/18 ρϋμβαρη επιυξοήγηρηπ (subsidycontract) με 

ςημ αομϊδια Διαυειοιρςική αουή. Ζ παοξϋρα ρϋμβαρη υοημαςξδξςείςαι απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη(85%) 

μέρχ ςξσ ποξγοάμμαςξπIPA-CBC(CCI 2014 TC 16 I5CB 009) και απϊ εθμικξϋπ πϊοξσπ (15%) μέρχ ςξσ ΟΔΔ, 

εμάοιθμξπ έογξσ 2018ΔΟ40860027 και κχδικϊ MIS 5032932. 

1.3 Ρσμξπςική Οεοιγοατή τσρικξϋ και ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ 

Αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ  είμαι:  

1. Οοξμήθεια μιαπ μέαπ ασςϊμαςηπ γετσοξπλάρςιγγαπ πιρςξπξιημέμηπ μεςοξλξγίαπ 
δσμαμικϊςηςαπ πεοίπξσ 60 ςϊμχμ ρςξ οεϋμα ειρϊδξσ ςηπ υόοαπ (CPV:42923000-2-Ληυαμήμαςα 
ζϋγιρηπ και πλάρςιγγεπ) 

2. Σπηοερίεπ ελέγυξσ διακοίβχρηπ και έκδξρη πιρςξπξιηςικξϋ για στιρςάμεμη γετσοξπλάρςιγγα 

ρςημ ένξδξ ςηπ υόοαπ (CPV:79132000-8- Σπηοερίεπ πιρςξπξίηρηπ) 

ρςξ πλαίριξ ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 «Βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ 

Δσζόμχμ Ο.Δ.Ιιλκίπ» ςηπ ποάνηπ με ςξμ ςίςλξ «We Cross Borders»(IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009). 

Ζ εκςιμόμεμη ρσμξλική ανία ςηπ ρϋμβαρηπ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ ενήμςα ςερράοχμ υιλιάδχμ 

ςεςοακξρίχμ ξγδϊμςα εσοό (64.480,00€)ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α. και πεμήμςα δϋξ υιλιάδχμ εσοό 

άμεσ Τ.Ο.Α. (52.000,00 €).  

Ζ διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι ρε ςοειπ (3) μήμεπ απϊ ςημ ημεοξμημία σπξγοατήπ ςηπ.  

 Ρςξμ παοακάςχ πίμακα 1 αματέοξμςαι αμαλσςικά ςα είδη καθόπ και η ανία ςξσ ηλεκςοξμικξϋ 

διαγχμιρμξϋ. α ςευμικά υαοακςηοιρςικά ςχμ ποξπ ποξμήθεια ειδόμ θα είμαι ρϋμτχμα με ςημ ςευμική 

πεοιγοατή ςξσ ΟΑΠΑΠΖΛΑΞΡ Θ: «Αμαλσςική πεοιγοατή τσρικξϋ αμςικειμέμξσ και ςευμικέπ 

ποξδιαγοατέπ (Οίμακεπ Ρσμμϊοτχρηπ)»ςηπ αοιθ. 1/2022 Διακήοσνηπ.Ζ ποξρτξοά θα σπξβληθεί 

σπξυοεχςικά για ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξκηοσρρϊμεμχμ ειδόμ και δε θα νεπεομά ςημ ρσμξλική 

ποξωπξλξγιρθείρα ανία ςξσπ,άλλχπ θα απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. Ιοιςήοιξ αμάθερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ 

είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει ςιμήπγια ςξ ρϋμξλξ ςχμ ειδόμ-

σπηοεριόμ. Δάμ ξι ποξρτξοέπ ταίμξμςαι αρσμήθιρςα υαμηλέπ ρε ρυέρη με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ 

ιρυϋξσμ  ςα αματεοϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 3.1.2 ςηπ παοξϋραπ. 

 

Ξ διαγχμιρμϊπ θα ποαγμαςξπξιηθεί με υοήρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ 

Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ) μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ  www.promitheus.gov.gr ςξσ ρσρςήμαςξπ. Ζ 

απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ θα γίμει ηλεκςοξμικά, ςοειπ (3) εογάριμεπ ημέοεπ μεςά ςημ καςαληκςική 

ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ, απϊ ςξ αομϊδιξ, πιρςξπξιημέμξ ρςξ ρϋρςημα, ρσλλξγικϊ ϊογαμξ 

(Δπιςοξπή διεμέογειαπ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ Διαγχμιρμξϋ [ετενήπ : «Δπιςοξπή ςξσ 

Διαγχμιρμξϋ»]) ϊπχπ αμαλσςικά πεοιγοάτεςαι ρςημ παοάγοατξ 3 ςηπ παοξϋραπ, εταομξζϊμεμχμ καςά ςα 

λξιπά ςχμ κείμεμχμ διαςάνεχμ για ςημ αμάθερη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και διαδικαριόμ. 
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ΟΘΜΑΙΑΡ 1 ΔΘΔΖ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 
 

Είδη Διαγω 
νιςμοφ 

Περιγραφή Σεμάχια 

Νζα γεφυροπλάςτιγγα 
1. Ρρομικεια μιασ νζασ αυτόματθσ γεφυροπλάςτιγγασ 

πιςτοποιθμζνθσ μετρολογίασ δυναμικότθτασ περίπου 60 τόνων 
ςτο ρεφμα ειςόδου τθσ χϊρασ 

1 

Αναβάκμιςθ υφιςτάμενθσ 

γεφυροπλάςτιγγασ 

2. Υπθρεςίεσ ελζγχου διακρίβωςθσ και ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ για 

υφιςτάμενθ γεφυροπλάςτιγγα ςτθν ζξοδο τθσ χϊρασ 

(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΡΑΑΔΟΣΗ ΣΕ ΡΛΗΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ-ΕΡΙΔΕΙΞΗ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ-ΡΑΑΤΗΜΑ I-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΡΙΝΑΚΕΣ 

ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ) 

1 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
52.000,00 

(ΑΝΕΤ 
ΧΠΑ) 

64.480,00 
(ΜΕ ΧΠΑ) 

 

1.4 Ηερμικϊ πλαίριξ 

Ζ αμάθερη και εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ διέπεςαι απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία και ςιπ κας΄ ενξσριξδϊςηρη 

ασςήπ εκδξθείρεπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ, ϊπχπ ιρυϋξσμ και ιδίχπ: 

Έυξμςαπ σπϊφιμ 

Α) ςιπ διαςάνειπ: 

1. ΙΑ' ΔΝΞΣΡΘΞΔΞΖΡΖ ΙΑΜΞΜΘΡΛΞΡ (ΔΔ) 2021/1952 ΖΡ ΔΟΘΠΞΟΖΡ ςηπ 10ηπ Μξεμβοίξσ 2021, για ςημ 

ςοξπξπξίηρη ςηπ ξδηγίαπ 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ϊρξμ ατξοά 

ςα καςόςαςα ϊοια για δημϊριεπ ρσμβάρειπ ποξμηθειόμ, σπηοεριόμ και έογχμ και ςξσπ διαγχμιρμξϋπ 

μελεςόμ. 

2. ημ Ξδηγία 2014/24/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 26ηπ Τεβοξσαοίξσ 

2014, ρυεςικά με ςιπ διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και ςημ καςάογηρη ςηπ Ξδηγίαπ 

2004/18/ΔΙ (L94), ϊπχπ διξοθόθηκε (L135/24.5.2016) καςά ςξμ Ιαμξμιρμϊ (ΔΔ) 2021/1952 ςηπ 

Δπιςοξπήπ ςηπ 10ηπ Μξεμβοίξσ 2021 (Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ ΔΔ L398/23 ςηπ 11.11.2021 

3. ξμ Μ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ (ποξραομξγή ρςιπ 

Ξδηγίεπ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

4. ξμ Μ. 4270/2014 (Α' 143) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ 

Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) – δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ διαςάνειπ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει. 

5. ξμ Μ. 4250/2014 (Α' 74) «Διξικηςικέπ Απλξσρςεϋρειπ - Ιαςαογήρειπ, Ρσγυχμεϋρειπ Μξμικόμ 

Οοξρόπχμ και Σπηοεριόμ ςξσ Δημξρίξσ ξμέα-οξπξπξίηρη Διαςάνεχμ ςξσ π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λξιπέπ οσθμίρειπ» και ειδικϊςεοα ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1.   

6. ημ παο. Ε ςξσ Μ. 4152/2013 (Α' 107) «Οοξραομξγή ςηπ ελλημικήπ μξμξθερίαπ ρςημ Ξδηγία 2011/7 

ςηπ 16.2.2011 για ςημ καςαπξλέμηρη ςχμ καθσρςεοήρεχμ πληοχμόμ ρςιπ εμπξοικέπ ρσμαλλαγέπ»,  

7. ςξσ μ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δμιαίξ κείμεμξ Δικξμξμίαπ για ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ, ξλξκληοχμέμξ 

μξμξθεςικϊ πλαίριξ για ςξμ ποξρσμβαςικϊ έλεγυξ, ςοξπξπξιήρειπ ρςξμ Ιόδικα Μϊμχμ για ςξ 

Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ, διαςάνειπ για ςημ απξςελερμαςική απξμξμή ςηπ δικαιξρϋμηπ και άλλεπ διαςάνειπ», 

8. ςξμ μ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δςαιοικξί µεςαρυηµαςιρµξί και εμαοµϊμιρη ςξσ μξµξθεςικξϋ πλαιρίξσ µε ςιπ 

διαςάνειπ ςηπ Ξδηγίαπ 2014/55/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσµβξσλίξσ ςηπ 16ηπ 

Αποιλίξσ 2014 για ςημ έκδξρη ηλεκςοξμικόμ ςιµξλξγίχμ ρςξ πλαίριξ δηµϊριχμρσµβάρεχμ και λξιπέπ 

διαςάνειπ» 

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

Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ…», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, 
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10. ξμ μ. 4727/2020 (Α’ 184) «Φητιακή Διακσβέομηρη (Δμρχμάςχρη ρςημ Δλλημική Μξμξθερία ςηπ 

Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2016/2102 και ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2019/1024) – Ζλεκςοξμικέπ Δπικξιμχμίεπ (Δμρχμάςχρη 

ρςξ Δλλημικϊ Δίκαιξ ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2018/1972 και άλλεπ διαςάνειπ, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, 

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

ιρυϋει, 

12. ξμ Μ.2690/1999 (Α' 45) “Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και άλλεπ διαςάνειπ”  και ιδίχπ 

ςχμ άοθοχμ 7 και 13 έχπ 15, 

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

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

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

16. ςξσ μ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αουή Οοξρςαρίαπ Δεδξμέμχμ Οοξρχπικξϋ Υαοακςήοα, μέςοα 

εταομξγήπ ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 2016/679 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 

27ηπ Αποιλίξσ 2016 για ςημ ποξρςαρία ςχμ τσρικόμ ποξρόπχμ έμαμςι ςηπ επενεογαρίαπ 

δεδξμέμχμ ποξρχπικξϋ υαοακςήοα και εμρχμάςχρη ρςημ εθμική μξμξθερία ςηπ Ξδηγίαπ (ΔΔ) 

2016/680 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 27ηπ Αποιλίξσ 2016 και άλλεπ 

διαςάνειπ», 

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

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

Α.Δ.Ο.Ο.» 

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

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

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

τξοξλξγικξϋ δικαίξσ πξσ διέπει ςημ αμάθερη και εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, έρςχ και αμ 

δεμ αματέοξμςαι οηςά παοαπάμχ. 

 

Ιαθόπ επίρηπ και απϊ ςιπ απξτάρειπ : 

1. K.Y.A. με αοιθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Ιξιμήπ Απϊταρηπ ςχμ Σπξσογόμ 

Αμάπςσνηπ και Δπεμδϋρεχμ και Φητιακήπ Διακσβέομηρηπ με θέμα «Πσθμίρειπ ςευμικόμ ζηςημάςχμ 

πξσ ατξοξϋμ ςημ αμάθερη ςχμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ με υοήρη ςχμ 

επιμέοξσπ εογαλείχμ και διαδικαριόμ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ 

Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ)» 

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

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

3. Ι.Σ.Α. με  αοιθμ. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2020) «Ιαθξοιρμϊπ Δθμικξϋ Λξοτϊςσπξσ 

ηλεκςοξμικξϋ ςιμξλξγίξσ ρςξ πλαίριξ ςχμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 

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

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

Δνέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ (Α.Δ.Ο.Ο.), καθόπ και ςχμ λξιπόμ λεπςξμεοειόμ εταομξγήπ 

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

5. Σ.Α. με αοιθμ. 76928  (ΤΔΙ Β' 3075/13.07.2021)  Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ λειςξσογίαπ και 

διαυείοιρηπ ςξσ Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ).  

6. Σ.Α. με αοιθμ. 5143/2014 (ΤΔΙ Β' 3335) «Ιαθξοιρμϊπ ςξσ ςοϊπξσ σπξλξγιρμξϋ, παοακοάςηρηπ και 

απϊδξρηπ ςηπ κοάςηρηπ 0,10% σπέο ΔΑΑΔΖΡΣ», ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ αοιθμ. 3491/2017 ΣΑ 

(ΤΔΙ 1992Β) και  ακξλξϋθχπ ςα άοθοα 44 ςξσ μ.4605/2019 και 235 παο.1 ςξσ μ. 4610/2019, ςξ 
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ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ αμέουεςαι πλέξμ ρε 0,07%,  και η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε 

πληοχμήπ, ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ, κάθε αουικήπ, ρσμπληοχμαςικήπ ή ςοξπξπξιηςικήπ 

ρϋμβαρηπ, με καθαοή ανία άμχ ςχμ υιλίχμ (1.000) εσοό ποξ ΤΟΑ. 

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

2017) «Διξοιρμϊπ ςξσ Θχάμμη Ράββα ςξσ Ιχμρςαμςίμξσ, χπ Ρσμςξμιρςή ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ» 

8. Απϊταρη Σπξσογξϋ Δρχςεοικόμ με αοιθμ. 34012/25-05-2022 (ΤΔΙ εϋυξπ Σ.Ξ.Δ.Δ./435/26-05-

2022) με θέμα "Αμαμέχρη ςηπ θηςείαπ ςξσ Θχάμμη Ράββα ςξσ Ιχμρςαμςίμξσ ρςημ θέρη ςξσ 

Ρσμςξμιρςή ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ -Ηοάκηπ" 

9. ημ αο.300488/ΣΔ1244 κετ. Β΄ (ΤΔΙ1099/Β΄/19-04-2016) Ι.Σ.Α ςχμ Σπξσογείχμ Ξικξμξμίαπ, 

Αμάπςσνηπ & ξσοιρμξϋ και Ξικξμξμικόμ με ςημ ξπξία ξοίζεςαι ςξ ρϋρςημα διαυείοιρηπ και 

ελέγυξσ ςχμ ποξγοαμμάςχμ ρσμεογαρίαπ ςξσ ρςϊυξσ «ΔΣΠΩΟΑΧΙΖ ΔΔΑΤΘΙΖ ΡΣΜΔΠΓΑΡΘΑ». 

10. ξ εσοχπαψκϊ επιυειοηριακϊ ποϊγοαμμα INTERREG-IPA (InstrumentforPre-accesionAssistance) 

Cross-BorderCooperationProgramme “Greece – theformerYugoslavRepublicofMacedonia 2014 – 

2020”, ϊπχπ ασςϊ σιξθεςήθηκε απϊ ςημ Δσοχπαψκή Δπιςοξπή και εγκοίθηκε με ςημ 

(DecisionNoC(2015)5655 finalof 6-8-2015) απϊταρη ςηπ Δσοχπαψκήπ Δπιςοξπήπ. 

11. ημ 1η ποϊρκληρη σπξβξλήπ ποξςάρεχμ για ςξ χπ άμχ ποϊγοαμμα (αο.ποχς. 

302128/MA5567/07-12-2015, ΑΔΑ:Ω7ΦΙ4653Ξ7-ΣΥ4). 

12. ημ αοιθμ. 7246/03-02-2016 απϊταρη ςξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 

Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ, με ςημ ξπξία εγκοίμεςαι η σπξβξλή ποϊςαρηπ με ςίςλξ " 

DevelopmentofBorderbetweenGreeceandtheFormerYugoslavRepublicofMacedonia", ρςξ πλαίριξ 

ςηπ 1ηπ Οοϊρκληρηπ σπξβξλήπ ποξςάρεχμ 

13. ημ απϊ 31/03/2017 ρσμάμςηρη ςηπ Ιξιμήπ Δπιςοξπήπ Οαοακξλξϋθηρηπ 

(JointMonitoringCommittee) και ςη ρυεςική απϊταρη βάρει ςηπ ξπξίαπ εγκοίθηκε η  έμςανη σπϊ 

ςξμ Άνξμα Οοξςεοαιϊςηςαπ 2 (ProtectionofEnvironment – Transportation) ςξσ έογξσ με ακοχμϋμιξ 

“WeCrossBorders” 

14. ξ απϊ 22/12/2017 Ρσμτχμηςικϊ Ρσμεογαρίαπ (PartnershipAgreement) μεςανϋ ςξσ Δπικεταλήπ 

Δςαίοξσ και ςχμ εςαίοχμ ςξσ έογξσ. 

15. ημ με αο.33/02-04-2018 σπξγεγοαμμέμη Ρϋμβαρη Δπιυξοήγηρηπ (SubsidyContract) μεςανϋ ςηπ 

Διαυειοιρςικήπ Αουήπ (ManagingAuthority) ςξσ Οοξγοάμμαςξπ INTERREGIPACBC Δλλάδα – Ο.Γ.Δ.Λ. 

2014-2020 και ςξσ Δπικεταλήπ Δςαίοξσ (Α.Δ.Λ.-Η.) για ςξ  εγκεκοιμέμξ έογξ: 

GreeceandTheformerYugoslavRepublicofMacedoniaBorderInfrastructureDevelopment (Αμάπςσνη 

Σπξδξμόμ ρςα ρϋμξοα Δλλάδαπ και Οοόημ Γιξσγκξρλαβικήπ Δημξκοαςίαπ ςηπ Λακεδξμίαπ) με ςξ 

ακοχμϋμιξ ¨WeCrossBorders¨ . 

16. ξμ εγκεκοιμέμξ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, ϋφξσπ 

711.714,40 €, (604.957,24 € 85% Υοημαςξδϊςηρη απϊ ςημ Δ.Δ. και 106.757,16 € Δθμική Ρσμμεςξυή 

15%) με ςημ καςαμξμή ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ έογξσ “WeCrossBorders”, ρε καςηγξοίεπ δαπάμηπ 

και ςξ υοξμξδιάγοαμμα σλξπξίηρήπ ςξσ. 

17. Tημ με αο.ποχς.75491/15-11-2017 (ΑΔΑ 7Μ45ΞΠ1Σ-44Υ) Απϊταρη ςξσ Ρσμςξμιρςή ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ Ηοάκηπ πεοί «Αμάθερηπ σλξπξίηρηπ, ξικξμξμικήπ 

διαυείοιρηπ και ξοιρμξϋ ξμάδαπ εογαρίαπ ςξσ Έογξσ " 

DevelopmentofBorderInfrastructurebetweenGreeceandtheFormerYugoslavRepublicofMacedonia " 

με ακοχμϋμιξ "WecrossBorders", ςξσ Οοξγοάμμαςξπ INTERREGIPA-CBC Δλλάδα – Ο.Γ.Δ.Λ. 2014-

2020 ϊπχπ ασςή ςοξπξπξιήθηκε με ςημ απϊταρη με αο.ποχς. ξικ.30521/29-05-

2019:(ΑΔΑ:ΩΡΘΝΞΠ1Σ-ΞΞΒ) και ςημ απϊταρη με αο.ποχς. ξικ. 5695/03-02-2020 (ΑΔΑ:6Μ2ΜΞΠ1Σ-

Ρ05) 

18. ξ με αο.ποχς. 82156/19-12-2017 αίςημα ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ ποξπ ςξ Οεοιτεοειακϊ αμείξ 

Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ (ΟΑ) για ςημ αμάληφη ςηπ λξγιρςικήπ διαυείοιρηπ ςξσ έογξσ με ςξ 

ακοχμϋμιξ “WeCrossBorders” και ςημ απϊταρη 727/26-01-2018  (ΑΔΑ:ΩΩ8ΒΞΠΠΓ-Δ0Λ) ςξσ Δ.Ρ. 

ςξσ Ο..Α. δια ςηπ ξπξίαπ έγιμε δεκςϊ ςξ εμ λϊγχ αίςημα.  
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19. ξεγυειοίδιξεταομξγήπ ςξσέογξσ (Project Implementation Manual) 

20. ημ εγγοατή ςξσ έογξσ με κχδικϊ Ξ.Ο.Ρ. 5032932 ρςξ ρσγυοημαςξδξςξϋμεμξ ρκέλξπ ςξσ Ο.Δ.Δ. 

2018 με εμάοιθμξ 2018ΔΟ40860027. 

21. ημ απϊταρη Ρσμςξμιρςή ΑΔΛΗ με αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ-Η. ξικ. 2379/17-01-2020 

(ΑΔΑ:6ΦΠΗΞΠ1Σ-0ΛΤ) για ςημ ρσγκοϊςηρη επιςοξπόμ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμόμ άμχ και κάςχ 

ςχμ ξοίχμ, καθόπ και επιςοξπήπ παοακξλξϋθηρηπ παοαλαβήπ ςχμ ρσμβάρεχμ ρςξ πλαίριξ 

σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ “We Cross Borders” για ςημ πεοίξδξ σλξπξίηρήπ ςξσ ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ 

και ςσυϊμ παοαςάρεόμ ςξσ. 

22. ημ ρϋμβαρη μίρθχρηπ έογξσ ιδιχςικξϋ δικαίξσ (ΑΔΑΛ:19SYMV004517566) για ςημ σλξπξίηρη ςξσ 

παοαδξςέξσ 3.1.4  «Implementationstudy» με αμςικείμεμξ ςημ ρϋμςανη ςευμικήπ έκθερηπ για ςημ 

εταομξγή ςηπ εγκαςάρςαρηπ-ςξπξθέςηρηπ ςχμ σπξδξμόμ ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 «renovation of 

buildings and rehabilitation of surroundingarea», με έμταρη ρςα επιμέοξσπ ςευμικά 

υαοακςηοιρςικά ςξσπ και ρςξσπ ποξςειμϊμεμξσπ ςοϊπξσπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ, 

23. α ποακςικά ρσμεδοιάρεχμ ςηπ Δπιςοξπήπ παοαλαβήπ και παοακξλξϋθηρηπ ρϋμβαρηπ και ςξ 

ποχςϊκξλλξ παοαλαβήπ ςξσ παοαδξςέξσ 3.1.4 καθόπ και ςημ απϊταρη έγκοιρήπ ςξσ με αο.ποχς. 

ξικ. 39540/10-7-2019 (ΑΔΑ: 9ΥΟΔΞΠ1Σ-ΘΔ0) 

24. ξ με αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ ξικ. 40122/12-07-2019 ρυεςικϊ ποχςξγεμέπ αίςημα για ςημ 

έγκοιρη ποαγμαςξπξίηρηπ δαπάμηπ ϋφξσπ πεμςακξρίχμ εμεμήμςα επςά υιλιάδχμ εσοό (597.000€) 

πξσ αμαοςήθηκε ρςξ ΙΖΛΔΖΡ με ΑΔΑΛ 19REQ005266520 και ςξ εγκεκοιμέμξ αίςημα για ςημ 

διεμέογεια ςξσ διαγχμιρμξϋ με αο. ποχς. 41603/19-07-2019, ΑΔΑΛ:19REQ005310486, ΑΔΑ: 

ΩΩΟΔΞΠ1Σ-ΚΒΖ  

25. ξ σπ.αοιθμ. ποχς.ξικ. 57483/8-10-2019 έγγοατξ ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ.-Η. με θέμα: 

«Αίςημα εναίοερηπ ςηπ εταομξγήπ ςξσ καμϊμα καςαγχγήπ (rule of origin) ςξσ Ιαμξμιρμξϋ (ΔΔ) 

236/2014, για είδη και ρσρςήμαςα ςηπ Ξμάδαπ Α ςξσ ποξπ δημξρίεσρη διαγχμιρμξϋ για ςημ 

σλξπξίηρη ςχμ παοαδξςέχμ 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 ςξσ έογξσ με ςξ ακοχμϋμιξ «We Cross Borders» 

26. ξ με αο.ποχς. 70256/9-12-2019 έγγοατξ ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ με ςξ ξπξίξ διαβιβάρθηκε εκ 

μέξσ ποξπ έλεγυξ απϊταρη ποξκήοσνηπ και ςεϋυξπ διακήοσνηπ με ρσμημμέμα παοαοςήμαςα ςξσ 

διαγχμιρμξϋ ςξσ θέμαςξπ  

27. ξ με αο.ποχς. 303401/ΣΔ8019/19-12-2019 (αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ.-Η. 1472/13-01-

2020) έγγοατξ ςηπ Διδικήπ Σπηοερίαπ διαυείοιρηπ (Δ.Σ.Δ.) ςχμ επιυειοηριακόμ ποξγοαμμάςχμ ςξσ 

ρςϊυξσ «Δσοχπαψκή Δδατική Ρσμεογαρία» με θέμα «Έγκοιρη διακήοσνηπ για ρϋμβαρη ποξμήθειαπ 

ςηπ Οοάνηπ «We Cross Borders” δια ςξσ ξπξίξσ εγκοίθηκε η παοαπάμχ απϊταρη με ςξ ρσμημμέμξ 

ςεϋυξπ διακήοσνηπ. 

28. ημ απϊταρη Ρσμςξμιρςή ΑΔΛΗ με αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ-Η. ξικ. 2379/17 -01-2020 

(ΑΔΑ:9ΔΠ2ΞΠ1Σ-2ΒΛ) για ςημ ρσγκοϊςηρη επιςοξπόμ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμόμ άμχ και κάςχ ςχμ 

ξοίχμ, καθόπ και επιςοξπήπ παοακξλξϋθηρηπ παοαλαβήπ ςχμ ρσμβάρεχμ ρςξ πλαίριξ σλξπξίηρηπ 

ςξσ έογξσ “We Cross Borders” για ςημ πεοίξδξ σλξπξίηρήπ ςξσ ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςσυϊμ 

παοαςάρεόμ ςξσ. 

29. ημ απϊταρη διεμέογειαπ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ άμχ ςχμ ξοίχμ για ςημ ποξμήθεια σπξδξμόμ 

για ςξ παοαδξςέξ 4.1.2 και ςχμ ρυεςικόμ με ασςϊ 4.1.1 και 4.1.3 με αο.ποχς.ξικ.3031/21-01-2020 

(ΑΔΑ: Ω72ΚΞΠ1Σ-Ν7Η) 

30. ημ απϊταρη ποξκήοσνηπ ςξσ διαγχμιρμξϋ με αο.ποχς. 1472/24-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΘΝΦΞΠ1Σ-ΤΘΩ) με 

ρσμημμέμξ ςξ ςεϋυξπ διακήοσνηπ 1/20 (ΑΔΑΛ:20PROC006213260) 

31. ημ απϊταρη μαςαίχρηπ ςξσ παοαπάμχ διαγχμιρμξϋ λϊγχ μη σπξβξλήπ ποξρτξοόμ και 

εμτιλξυόοηρηπ ρτάλμαςξπ ρυεςικά με ςξσπ ςοϊπξσπ απϊδεινηπ ςξσ καμϊμα καςαγχγήπ με 

αο.ποχς. 18133/14-04-2020(ΑΔΑ:6ΕΠΥΞΠ1Σ-3ΝΦ) 

32. ξ με αο.ποχς. 22190/14-05-2020 έγγοατξ ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ για ςημ διαβίβαρη ποξπ 

έλεγυξ ςχμ εγγοάτχμ ςξσ σπϊ επαμαποξκήοσνη διαγχμιρμξϋ (απϊταρη ποξκήοσνηπ και ςεϋυξπ 

διακήοσνηπ (2/20) με ϊλα ςα ρσμημμέμα παοαοςήμαςα) ρςημ αομϊδια Σπηοερία Διαυείοιρηπ και ςξ 
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με αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ 24063/25-05-2020 (ΣΔ301104/ΣΔ2487/19-05-2020) έγγοατξ ςηπ 

παοαπάμχ Σπηοερίαπ με διαςϋπχρη θεςικήπ γμόμηπ.  

33. Ζ με αο.ποχς. Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ 24341/26-05-2020 (ΑΔΑ: 95ΙΞΠ1Σ-Λ08), απϊταρη 

διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ ςξσ θέμαςξπ 

34. ημ απϊταρη ποξκήοσνηπ με αοιθμ. ποχςξκϊλλξσ ξίκ.24837/28-05-2020 (Α.Δ.Α.: Ω925ΞΠ1Σ-Δ1Ζ,) 

με ρσμημμέμξ ςεϋυξπ διακήοσνηπ (Διακήοσνη 02/20,ΑΔΑΛ:20PROC006800977), πξσ δημξριεϋθηκε 

ρςξ Ρσμπλήοχμα ςηπ Δπίρημηπ Δτημεοίδαπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ με αοιθμϊ 2020-OJS105-

253304-EL 

35. ημ απϊταρη με αο.ποχς.ξικ. 31959/03-07-20 (ΑΔΑ: Π4ΗΠΞΠ1Σ-864,ΑΔΑΛ:20PROC006973634, 

ρυεςικϊ διξοθχςικϊ με αοιθμϊ δημξρίεσρηπ ρςξ Ρσμπλήοχμα ςηπ Δπίρημηπ Δτημεοίδαπ ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ 2020-OJS129-316330), βάρει ςηπ ξπξίαπ παοαςάθηκε η ποξθερμία καςάθερηπ 

ποξρτξοόμ και ξοίρθηκε μέα ημεοξμημία διεναγχγήπ διαγχμιρμξϋ για ςιπ ςέρρεοιπ απϊ ςιπ πέμςε 

ξμάδεπ ςξσ διαγχμιρμξϋ πλημ ςηπ Ξμάδαπ Δ (Γετσοξπλάρςιγγα) για ςημ ξπξία δεμ σπήουε ρυεςικϊ 

αίςημα. 

36. ξμ τάκελξ εμςϋπχμ ρςξιυείχμ ποξρτξοάπ ςχμ ενήπ ςοιόμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ποξρτεοϊμςχμ 

για ςημ Ξμάδα Δ 

Α 

/
 
Α 

ΑΠ.Ο
ΠΩ. 
ΣΟΞ
Β. 

ΔΜΣ
Ο 

ΖΛ.ΖΚ. 
ΣΟΞΒΞΚΖΡ 

ΞΘΙΞΜ.ΤΞΠΔΘΡ ΑΤΛ/ΔΞΣ ΑΥ. Δ/ΜΡΖ ΖΚΔΤ. 

Δ/ΜΡΖ 
ΖΚΔΙΠ. 

ΑΥΣΔΠ. 

1 

3210
7/06
-07-
20 

03/07/2020 

ΟΑΜΔΚΘΔΖΡ 
ΒΘΞΛΖΥΑΜΘΙΖ 

ΕΣΓΘΡΖ ΙΑΘ 

ΑΣΞΛΑΘΡΛΞΘ 
Α.Δ 

092370469 

ΔΞΣ 

 

12ξ ΥΚΛ Ο.Δ.Ξ. 
ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ-ΙΘΚΙΘΡ 

αυ. κχδ.: 54500 

Οϊλη: ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 

ηλέτχμξ: 
2310787129 

ταν: 
2310787821 

sales@pantelid
is.com 

2 

3254
5/07
-07-
2020 

6/7/2020 

ΙΩΜΡΑΜΘΜΞΡ 
ΔΛΛΑΜΞΣΖΚ 

ΛΑΜΩΚΑΡ 

 

044438007 

ΟΑΜΑΓΖ ΡΑΚΔΑΠΖ 15 

αυ. κχδ.: 60100 

Οϊλη: ΙΑΔΠΘΜΖ 

ηλέτχμξ: 
2351039027 

ταν: 
2351025369 

 

manolask@ote
net.gr 

 

3 

3308
6/09
-07-
20 

6/7/2020 

ΑΚΔΝΘΞΣ ΑΒΔΔ - 
ΕΣΓΘΡΘΙΔΡ 
ΛΖΥΑΜΔΡ: 

 

094150665 

25ξ ΥΚΛ Μ.Δ.Ξ. 
ΑΗΖΜΩΜ - ΙΞΠΘΜΗΞΣ 

αυ. κχδ.: 19600 

Οϊλη: ΛΑΜΔΠΑ ΑΘΙΖΡ 

ηλέτχμξ: 
2105557208 

ταν: 
2105556125 

alexiou@alexio
u-sa.com 

 

37. α απϊ 10/07/2020 και 16/07/2020 ποακςικάςηπ 1ηπ και ςηπ 2ηπρσμεδοίαρηπ ςηπ Δπιςοξπήπ με 

αμςικείμεμξ ςημ απξρτοάγιρη και ανιξλϊγηρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ-ςευμικόμ 

ποξρτξοόμ και ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ αμςίρςξιυα, για ςημ Ξμάδα Δ (ηλεκςοξμικϊπ 

διαγχμιρμϊπ με α/α 92012). 

38. ημ απϊταρη έγκοιρηπ ςχμ παοαπάμχ ποακςικόμ με αο.ποχς. 33086/22-09-2020 

(ΑΔΑ:ΩΗΤΦΞΠ1Σ-ΜΣ8) ρϋμτχμα με ςημ ξπξία απξοοίτθηκαμ ξι δσξ εκ ςχμ ςοιόμ ποξρτξοόμ και 

αμακηοϋυθηκε ποξρχοιμϊπ μειξδϊςηπ η εςαιοεία «Οαμςελίδηπ Βιξμηυαμική Εϋγιρη και Ασςξμαςιρμξί 

Α.Δ.» 

39. ημ ποϊρκληρη σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ μειξδϊςη ποξπ ςημ παοαπάμχ εςαιοεία με αο.ποχς. 

49623/06-10-2020 

40. ξμ τάκελξ ηλεκςοξμικόμ και έμςσπχμ ρςξιυείχμ δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ μειξδϊςη με 

αο.ποχς. 50933/13-10-2020 απϊ ςημ εςαιοεία «Οαμςελίδηπ Βιξμηυαμική Εϋγιρη και Ασςξμαςιρμξί 

Α.Δ.» 
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41. ημ απϊταρη έγκοιρηπ με αο.ποχς. 50933/ 05-11-2020 (ΑΔΑΛ:20AWRD007606043, ΑΔΑ: 

9ΓΗΔΞΠ1Σ-6ΞΛ) ςξσ ποακςικξϋ ςηπ 3ηπ ρσμεδοίαρηπ (απξρτοάγιρη-ανιξλϊγηρη τακέλξσ 

δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ μειξδϊςη για ςιπ ξμάδεπ Α,Β,Δ,Δ) ρϋμτχμα με ςημ ξπξία μεςανϋ 

άλλχμ απεοοίτθη ξ τάκελξπ δικαιξλξγηςικόμ μειξδϊςη ςηπ παοαπάμχ εςαιοείαπ λϊγχ μη 

σπξβξλήπ σπεσθϋμχμ δηλόρεχμ καθόπ και ςξ γεγξμϊπ ϊςι καςά ςηπ απϊταρηπ δεμ αρκήθηκε 

ποξδικαρςική ποξρτσγή. 

42. Ζ με αο.ποχς. 179332/29-06-2022 (ΑΔΑ:ΩΜΓ8ΞΠ1Σ-Η57) απϊταρη διεμέογειαπ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ 

δημϊριξσ αμξικςξϋ, διεθμξϋπ (άμχ ςχμ ξοίχμ), μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ (διακ.1/22), για ςημ 

επιλξγή αμαδϊυξσ / αμαδϊυχμ με αμςικείμεμξ ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ παοαδξςέξσ 

4.1.2 «Βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ Ο.Δ.Ιιλκίπ» (Ξμάδα Δ Μέα 

γετσοξπλάρςιγγα CPV:42923000-2 και αμαβάθμιρη στιρςάμεμηπ γετσοξπλάρςιγγαπ  

CPV:79132000-8) ςηπ ποάνηπ με ςξμ ςίςλξ «We Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

43. ξ με αο.ποχς. 200134/12-08-2022 διαβιβαρςικϊ έγγοατξ ςηπ σπηοερίαπ μαπ ποξπ ςημ Διδική 

Σπηοερία Διαυείοιρηπ ςχμ Δπιυειοηριακόμ Οοξγοαμμάςχμ ςξσ ρςϊυξσ «Δσοχπαψκή Δδατική 

Ρσμεογαρία» με ρσμημμέμξ ςεϋυξπ διακήοσνηπ για ςημ ποαγμαςξπξίηρη ποξδημξποαριακξϋ 

ελέγυξσ 

44. ξ με αο.ποχς. 92510/27-09-2022 έγγοατξ ςηπ παοαπάμχ σπηοερίαπ με θέμα ςημ έγκοιρη 

διακήοσνηπ για ςξμ διαγχμιρμϊ ςξσ θέμαςξπ με θεςική γμόμη. 

 

 

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

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

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

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

οηςά παοαπάμχ 

 

1.5 Οοξθερμία παοαλαβήπ ποξρτξοόμ και διεμέογεια διαγχμιρμξϋ 

 Ζ καςαληκςική ημεοξμημία παοαλαβήπ ςχμ ποξρτξοόμ είμαι η Δεσςέοα 14/11/2022 ρςιπ 15.00μ.μ  

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

 

1.6 Δημξριϊςηςα 

 

Α. Δημξρίεσρη ρςημ Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ  

Οοξκήοσνη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ απερςάλη με ηλεκςοξμικά μέρα για δημξρίεσρη ςημ οίςη 04/10/2022 

ρςημ Σπηοερία Δκδϊρεχμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. 

Β. Δημξρίεσρη ρε εθμικϊ επίπεδξ  

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

Ληςοόξ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ).  

α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ καςαυχοήθηκαμ ρςη ρυεςική ηλεκςοξμική διαδικαρία 

ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, η ξπξία έλαβε Ρσρςημικϊ Αϋνξμςα Αοιθμϊ: 172866 και 

αμαοςήθηκαμ ρςη Διαδικςσακή Οϋλη (www.promitheus.gov.gr) ςξσ ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Οεοίληφη ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςημ πεοίπςχρη (ιρς) ςηπ παοαγοάτξσ 3 ςξσ 

άοθοξσ 76 ςξσ Μ.4727/2020, αμαοςήθηκε ρςξ διαδίκςσξ, ρςξμ ιρςϊςξπξ http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΔΘΑΣΓΔΘΑ).http://et.diavgeia.gov.gr/ 

Ζ Διακήοσνη καςαυχοήθηκε ρςξ διαδίκςσξ, ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ρςη διεϋθσμρη (URL): 

https://www.m-t.gov.gr/ ρςη διαδοξμή : Δμημέοχρη/Διαγχμιρμξί 

 

1.7 Αουέπ εταομξζϊμεμεπ ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ 

 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δερμεϋξμςαι ϊςι: 

α) ςηοξϋμ και θα ενακξλξσθήρξσμ μα ςηοξϋμ καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, ετϊρξμ επιλεγξϋμ, ςιπ 

σπξυοεόρειπ ςξσπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ, κξιμχμικξαρταλιρςικήπ και 

εογαςικήπ μξμξθερίαπ, πξσ έυξσμ θερπιρςεί με ςξ δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ 

ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ 

απαοιθμξϋμςαι ρςξ Οαοάοςημα Υ ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α ςξσ μ. 4412/2016. Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ 

σπξυοεόρεχμ ελέγυεςαι και βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα πξσ επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςχμ δημξρίχμ 

ρσμβάρεχμ και ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ και σπηοερίεπ πξσ εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςηπ εσθϋμηπ και 

ςηπ αομξδιϊςηςάπ ςξσπ. 

β) δεμ θα εμεογήρξσμ αθέμιςα, παοάμξμα ή καςαυοηρςικά καθ΄ϊλη ςη διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ, 

αλλά και καςά ςξ ρςάδιξ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ετϊρξμ επιλεγξϋμ 

γ) λαμβάμξσμ ςα καςάλληλα μέςοα για μα διατσλάνξσμ ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ έυξσμ 

υαοακςηοιρθεί χπ ςέςξιεπ. 

2. ΓΔΜΘΙΞΘ ΙΑΘ ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 

2.1 Γεμικέπ Οληοξτξοίεπ 

2.1.1 Έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ 

α έγγοατα ςηπ παοξϋραπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ  είμαι ςα ακϊλξσθα: 

1. ΖΟοξκήοσνη ςηπ Ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή έυει δημξριεσςεί ρςημ Σπηοερία Δκδϊρεχμ ςηπ Δσοχπαψκήπ 

Έμχρηπ 

2. Ζ παοξϋρα διακήοσνη (αο. 1/2022) και ςα Οαοαοςήμαςά ςηπ: I.Αμαλσςική πεοιγοατή τσρικξϋ 

αμςικειμέμξσ και ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ (Οίμακεπ Ρσμμϊοτχρηπ), II. Σπξδείγμαςα εγγσηςικόμ 

επιρςξλόμ (ρσμμεςξυήπ, καλήπ εκςέλερηπ),IV. Σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ 

3. ξ ΔσοχπαψκϊΔμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ Οαοάοςημα V ςηπ 

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

διαγχμιρμξϋ 

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

ρυεςικά με ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςα ρυεςικά δικαιξλξγηςικά 

5. ξ ρυέδιξ ςηπ ρϋμβαρηπ (Οαοάοςημα III ςηπ παοξϋραπ) 

6. Ζ εμημέοχρη για ςημ επενεογαρία ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ (Οαοάοςημα VΘ ςηπ παοξϋραπ) 

2.1.2. Δπικξιμχμία - Οοϊρβαρη ρςα έγγοατα ςηπ Ρϋμβαρηπ 

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

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

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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υοήρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ), η 

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

 

ii. Ρϋμτχμα με ςημ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 21 μ. 4412/2016, «ξι αμαθέςξσρεπ αουέπ μπξοξϋμ μα 

επιβάλλξσμ απαιςήρειπ ρςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ, με ρκξπϊ ςημ ποξρςαρία ςξσ εμπιρςεσςικξϋ 

υαοακςήοα ςχμ πληοξτξοιόμ».  Για ςξμ λϊγξ ασςϊ, η επίρκεφη ρςξμ Ρ.Ρ. Δσζόμχμ θα 

ποαγμαςξπξιείςαι καςϊπιμ σπξβξλήπαιςήμαςξπ, ηλεκςοξμικά μέρχ ςξσ ρσρςήμαςξπ «Δπικξιμχμία» 

ςξσ ΔΡΖΔΖΡ ςξ ξπξίξ θα ρσμξδεϋεςαι α) απϊ σπεϋθσμη δήλχρη φητιακά σπξγεγοαμμέμη απϊ ςξμ 

μϊμιμξ εκποϊρχπξ ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα καθόπ και β) απϊ ςα εμ ιρυϋει 

έγγοατα μξμιμξπξίηρηπ εκποξρόπηρηπ (καςαρςαςικϊ και πιρςξπξιηςικϊ ιρυϋξσραπ εκποξρόπηρηπ 

ή ςα καςά πεοίπςχρη μξμιμξπξιηςικά έγγοατα μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ). 

 

Η σπεύθσμη δήλχρη η σπξβξλή ςηπ ξπξίαπποξβλέπεςαι με ρκξπϊ ςημ ποξρςαρία ςξσ εμπιρςεσςικξϋ 

υαοακςήοα ςχμ πληοξτξοιόμ ςξσ χπ άμχ εδατίξσ ii , θα αματέοει ςα ενήπ: 

 

« α. Δμεογόμςαπ βάρει ……..…… (αματέοξμςαι ςα έγγοατα μξμιμξπξίηρηπ εκποξρόπηρηπ: καςαρςαςικϊ και 

πιρςξπξιηςικϊ ιρυϋξσραπ εκποξρόπηρηπ ή ςα καςά πεοίπςχρη μξμιμξπξιηςικάέγγοατα μϊμιμηπ 

εκποξρόπηρηπ), χπ μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ ς……….. ……………… (πλήοηπ ςίςλξπ ξικξμξμικξϋ τξοέα) 

...…………., πξσ επιθσμεί μα λάβει μέοξπ ρςξμ αμξικςϊ ηλεκςοξμικϊδιαγχμιρμϊ ρυεςική Διακήοσνη 1/2022 ξ 

ξπξίξπ ατξοά ρςημ ποξμήθεια ενξπλιρμξϋ για ςημ «Βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ 

Ο.Δ.Ιιλκίπ»και ρσγκεκοιμέμα ρςημ Ξμάδα Δ (Μεα γετσοξπλάρςιγγα και διακοίβχρη στιρςάμεμηπ), απϊ ςημ 

Δ/μρη Ξικξμξμικξϋ Α.Δ.Λ.-Η./ μήμα Οοξμηθειόμ, Διαυείοιρηπ Σλικξϋ και Ιοαςικόμ Ξυημάςχ,επιθσμό μα 

επιρκετθό ςξμ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ Δσζόμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ και ςα ϊπξια ρςξιυεία πεοιέλθξσμ ρε γμόρη μξσ 

καςά ςημ διάοκεια ασςήπ,απξςελξϋμ πληοξτξοίεπ εμπιρςεσςικέπ πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ απξκλειρςικά και 

μϊμξ για ςημ ρϋμςανη ποξρτξοάπ απϊ ςημ ποξαματεοϊμεμη εςαιοεία ρςξμ εμ λϊγχ διαγχμιρμϊ. Δπίρηπ 

αμαλαμβάμχ ςημ σπξυοέχρη, γμχοίζξμςαπ ςιπ ρσμέπειεπ ςξσ μϊμξσ, με ςη δήλχρή μξσ ασςή, μα ςηοήρχ 

απϊλσςη ευεμϋθεια χπ ποξπ ςημ υοήρη ςχμ εμπιρςεσςικόμ πληοξτξοιόμ πξσ θα μξσ γμχρςξπξιηθξϋμ μα 

διαρταλίζχ ςημ ςήοηρη ςχμ απαιςήρεχμ ασςώμ από ςξ ποξρχπικό μξσ, ςξσπ ςσυόμ σπεογξλάβξσπ 

μξσκαθώπ και από κάθε άλλξ ςοίςξ ποόρχπξ πξσ ςσυόμ υοηριμξπξιηθεί καςά ςημ αμάθερη ή εκςέλερη ςηπ 

ρύμβαρηπκαι μα μημ επιςοέφχ μα λάβει γμόρη ασςόμ μη ενξσριξδξςημέμξ άςξμξ. 

 

2.1.3Οαοξυή Διεσκοιμίρεχμ 

 

α ρυεςικά αιςήμαςα παοξυήπ διεσκοιμίρεχμ σπξβάλλξμςαι ηλεκςοξμικά, ςξ αογϊςεοξ δέκα (10) ημέοεπ 

ποιμ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ και απαμςόμςαι αμςίρςξιυα, ρςξ πλαίριξ ςηπ 

παοξϋραπ, ρςη ρυεςική ηλεκςοξμική διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ ρςημ πλαςτϊομα ςξσ 

ΔΡΖΔΖΡ, η ξπξία είμαι ποξρβάριμη μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr. Αιςήμαςα 

παοξυήπ ρσμπληοχμαςικόμ πληοξτξοιόμ – διεσκοιμίρεχμ σπξβάλλξμςαι απϊ εγγεγοαμμέμξσπ  ρςξ 

ρϋρςημα ξικξμξμικξϋπ τξοείπ, δηλαδή απϊ εκείμξσπ πξσ διαθέςξσμ ρυεςικά διαπιρςεσςήοια πξσ ςξσπ έυξσμ 

υξοηγηθεί (ϊμξμα υοήρςη και κχδικϊ ποϊρβαρηπ) και απαοαίςηςα ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ με ςξ κείμεμξ 

ςχμ εοχςημάςχμ είμαι ηλεκςοξμικά σπξγεγοαμμέμξ. Αιςήμαςα παοξυήπ διεσκοιμήρεχμ πξσ σπξβάλλξμςαι 

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

δεμ ενεςάζξμςαι.  

Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα παοαςείμει ςημ ποξθερμία παοαλαβήπ ςχμ ποξρτξοόμ, ξϋςχπ όρςε ϊλξι ξι 

εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ μα μπξοξϋμ μα λάβξσμ γμόρη ϊλχμ ςχμ αμαγκαίχμ πληοξτξοιόμ για 

ςημ καςάοςιρη ςχμ ποξρτξοόμ ρςιπ ακϊλξσθεπ πεοιπςόρειπ: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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α) ϊςαμ, για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ, ποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ, αμ και ζηςήθηκαμ απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα 

έγκαιοα, δεμ έυξσμ παοαρυεθεί ςξ αογϊςεοξ ένι (6) ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι για ςημ 

παοαλαβή ςχμ ποξρτξοόμ,  

β) ϊςαμ ςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ στίρςαμςαι ρημαμςικέπ αλλαγέπ. 

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

αλλαγόμ. 

Όςαμ ξι ποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ δεμ έυξσμ ζηςηθεί έγκαιοα ή δεμ έυξσμ ρημαρία για ςημ ποξεςξιμαρία 
καςάλληλχμ ποξρτξοόμ, η παοάςαρη ςηπ ποξθερμίαπ εμαπϊκειςαι ρςη διακοιςική εσυέοεια ςηπ 
αμαθέςξσραπ αουήπ. 

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

ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ, καθόπ και ρημαμςικέπ αλλαγέπ ςχμ εγγοάτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

ρϋμτχμα με ςημ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ) δημξριεϋεςαι ρςξ Ρσμπλήοχμα ςηπ Δπίρημηπ Δτημεοίδαπ ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ με ςξ ςσπξπξιημέμξ έμςσπξ «Δξοθχςικϊ»και ρςξ ΙΖΛΔΖΡ.  

 

2.1.4 Γλόρρα 

α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ έυξσμ ρσμςαυθεί ρςημ ελλημική γλόρρα. 

συϊμ ποξδικαρςικέπ ποξρτσγέπ σπξβάλλξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα. 

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

ςη μη ϋπαονη λϊγξσ απξκλειρμξϋ και ςημ πλήοχρη ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ ρσμςάρρξμςαι ρςημ 

ελλημική γλόρρα ή ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα. 

 

 Ρςα αλλξδαπά δημϊρια έγγοατα και δικαιξλξγηςικά εταομϊζεςαι η Ρσμθήκη ςηπ Υάγηπ ςηπ 5ηπ.10.1961, 

πξσ κσοόθηκε με ςξμ μ. 1497/1984 (Α’ 188). α αλλξδαπά ιδιχςικά έγγοατα ρσμξδεϋξμςαι απϊ 

μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα, επικσοχμέμη είςε απϊ ποϊρχπξ αομϊδιξ καςά ςιπ διαςάνειπ ςηπ 

εθμικήπ μξμξθερίαπ είςε απϊ ποϊρχπξ καςά μϊμξμ αομϊδιξ ςηπ υόοαπ ρςημ ξπξία έυει ρσμςαυθεί ςξ 

έγγοατξ. 

 

Δμημεοχςικά και ςευμικά τσλλάδια και άλλα έμςσπα, εςαιοικά ή μη, με ειδικϊ ςευμικϊ πεοιευϊμεμξ, δηλαδή 

έμςσπα με αμιγόπ ςευμικά υαοακςηοιρςικά, ϊπχπ αοιθμξϋπ, απξδϊρειπ ρε διεθμείπ μξμάδεπ, μαθημαςικξϋπ 

ςϋπξσπ και ρυέδια, πξσ είμαι δσμαςϊμ μα διαβαρςξϋμ ρε κάθε γλόρρα και δεμ είμαι απαοαίςηςη η 

μεςάτοαρη ςξσπ, μπξοξϋμ μα σπξβάλλξμςαι  και ρςημ αγγλική γλόρρα, υχοίπ μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ 

μεςάτοαρη ρςημ ελλημική. 

 

Ιάθε μξοτήπ επικξιμχμία με ςημ αμαθέςξσρα αουή, καθόπ και μεςανϋ ασςήπ και ςξσ αμαδϊυξσ, θα 

γίμξμςαι σπξυοεχςικά ρςημ ελλημική γλόρρα. 

2.1.5 Δγγσήρειπ 

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

υοημαςξδξςικά ιδοϋμαςα ή αρταλιρςικέπ επιυειοήρειπ καςά ςημ έμμξια ςχμ πεοιπςόρεχμ β΄ και γ΄ ςηπ 

παο. 1 ςξσ άοθοξσ 14 ςξσ μ. 4364/ 2016 (Α΄13)  πξσ λειςξσογξϋμ μϊμιμα ρςα κοάςη - μέλη ςηπ Έμχρηπ ή 

ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ ή ρςα κοάςη-μέοη ςηπ ΡΔΡ και έυξσμ, ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ 

διαςάνειπ, ςξ δικαίχμα ασςϊ. Λπξοξϋμ, επίρηπ, μα εκδίδξμςαι απϊ ςξ .Λ.Δ.Δ.Δ. ή μα παοέυξμςαι με 

γοαμμάςιξ ςξσ αμείξσ Οαοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ με παοακαςάθερη ρε ασςϊ ςξσ αμςίρςξιυξσ 

υοημαςικξϋ πξρξϋ. Αμ ρσρςαθεί παοακαςαθήκη με γοαμμάςιξ παοακαςάθερηπ υοεξγοάτχμ ρςξ αμείξ 
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Οαοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ, ςα ςξκξμεοίδια ή μεοίρμαςα πξσ λήγξσμ καςά ςη διάοκεια ςηπ εγγϋηρηπ 

επιρςοέτξμςαι μεςά ςη λήνη ςξσπ ρςξμ σπέο ξσ η εγγϋηρη ξικξμξμικϊ τξοέα. 

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

εκδϊςεπ ςηπ παοαπάμχ παοαγοάτξσ. 

Ξι εγγσήρειπ ασςέπ πεοιλαμβάμξσμ κας’ ελάυιρςξμ ςα ακϊλξσθα ρςξιυεία: α) ςημ ημεοξμημία έκδξρηπ, β) 

ςξμ εκδϊςη, γ) ςημ αμαθέςξσρα αουή ποξπ ςημ ξπξία απεσθϋμξμςαι, δ) ςξμ αοιθμϊ ςηπ εγγϋηρηπ, ε) ςξ 

πξρϊ πξσ καλϋπςει η εγγϋηρη, ρς) ςημ πλήοη επχμσμία, ςξμ Α.Τ.Λ. και ςη διεϋθσμρη ςξσ ξικξμξμικξϋ 

τξοέα σπέο ςξσ ξπξίξσ εκδίδεςαι η εγγϋηρη (ρςημ πεοίπςχρη έμχρηπ αμαγοάτξμςαι ϊλα ςα παοαπάμχ 

για κάθε μέλξπ ςηπ έμχρηπ),  ζ) ςξσπ ϊοξσπ ϊςι: αα) η εγγϋηρη παοέυεςαι αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, ξ 

δε εκδϊςηπ παοαιςείςαι ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ διαιοέρεχπ και ςηπ διζήρεχπ, και ββ) ϊςι ρε πεοίπςχρη 

καςάπςχρηπ ασςήπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ ςέλξπ υαοςξρήμξσ, η) ςα 

ρςξιυεία ςηπ ρυεςικήπ διακήοσνηπ και ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ, θ) ςημ 

ημεοξμημία λήνηπ ή ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ, ι) ςημ αμάληφη σπξυοέχρηπ απϊ ςξμ εκδϊςη ςηπ 

εγγϋηρηπ μα καςαβάλει ςξ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ξλικά ή μεοικά εμςϊπ πέμςε (5) ημεοόμ μεςά απϊ απλή 

έγγοατη ειδξπξίηρη εκείμξσ ποξπ ςξμ ξπξίξ απεσθϋμεςαι και ια) ρςημ πεοίπςχρη ςχμ εγγσήρεχμ καλήπ 

εκςέλερηπ και ποξκαςαβξλήπ, ςξμ αοιθμϊ και ςξμ ςίςλξ ςηπ ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ.  

Ζ πεο. αα’ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ζ΄ δεμ εταομϊζεςαι για ςιπ εγγσήρειπ πξσ παοέυξμςαι με γοαμμάςιξ 

ςξσ αμείξσ Οαοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ. 

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

ςημ εγκσοϊςηςά ςξσπ. 

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

Διακήοσνηπ βοίρκξμςαι για ςη διεσκϊλσμρη ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ και ϊυι δερμεσςικά, ρςξ Οαοάοςημα 

IIςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ. 

2.1.6 Οοξρςαρία Οοξρχπικόμ Δεδξμέμχμ 

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

Μϊμιμξπ Δκποϊρχπξπ Οοξρτέοξμςξπ, ϊςι η ίδια ή και ςοίςξι, κας’ εμςξλή και για λξγαοιαρμϊ ςηπ, θα 

επενεογάζξμςαι ποξρχπικά δεδξμέμα πξσ πεοιέυξμςαι ρςξσπ τακέλξσπ ςηπ ποξρτξοάπ και ςα απξδεικςικά 

μέρα ςα ξπξία σπξβάλλξμςαι ρε ασςήμ, ρςξ πλαίριξ ςξσ παοϊμςξπ Διαγχμιρμξϋ, για ςξ ρκξπϊ ςηπ 

ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ και ςηπ εμημέοχρηπ έςεοχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρε ασςϊμ, λαμβάμξμςαπ κάθε 

εϋλξγξ μέςοξ για ςη διαρτάλιρη ςξσ απϊοοηςξσ και ςηπ αρτάλειαπ ςηπ επενεογαρίαπ ςχμ δεδξμέμχμ και 

ςηπ ποξρςαρίαπ ςξσπ απϊ κάθε μξοτήπ αθέμιςη επενεογαρία, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ κείμεμηπ 

μξμξθερίαπ πεοί ποξρςαρίαπ ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ, καςά ςα αμαλσςικόπ αματεοϊμεμα ρςημ αμαλσςική 

εμημέοχρη πξσ επιρσμάπςεςαι ρςημ παοξϋρα. 

2.2 Δικαίχμα Ρσμμεςξυήπ - Ιοιςήοια Οξιξςικήπ Δπιλξγήπ 

2.2.1 Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ 

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

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

α) κοάςξπ-μέλξπ ςηπ Έμχρηπ, 

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

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

ρϋμβαρη καλϋπςεςαι απϊ ςα Οαοαοςήμαςα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και ςιπ γεμικέπ ρημειόρειπ ςξσ ρυεςικξϋ με 

ςημ Έμχρη Οοξραοςήμαςξπ I ςηπ χπ άμχ Ρσμτχμίαπ, καθόπ και  
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δ) ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ πεοίπςχρη γ΄ ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ και έυξσμ ρσμάφει 

διμεοείπ ή πξλσμεοείπ ρσμτχμίεπ με ςημ Έμχρη ρε θέμαςα διαδικαριόμ αμάθερηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ. 

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

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

δερμεϋεςαι η Έμχρη, ξι αμαθέςξσρεπ αουέπ επιτσλάρρξσμ για ςα έογα, ςα αγαθά, ςιπ σπηοερίεπ και ςξσπ 

ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ςχμ υχοόμ πξσ έυξσμ σπξγοάφει ςιπ εμ λϊγχ ρσμτχμίεπ μεςαυείοιρη ενίρξσ εσμξψκή 

με ασςήμ πξσ επιτσλάρρξσμ για ςα έογα, ςα αγαθά, ςιπ σπηοερίεπ και ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ςηπ 

Έμχρηπ. 

2.Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμμεςέυει είςε μεμξμχμέμα είςε χπ μέλξπ έμχρηπ. Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ 

τξοέχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ ποξρχοιμόμ ρσμποάνεχμ, δεμ απαιςείςαι μα πεοιβληθξϋμ 

ρσγκεκοιμέμη μξμική μξοτή για ςημ σπξβξλή ποξρτξοάπ. Ζ αμαθέςξσρα αουή  μπξοεί μα απαιςήρει απϊ 

ςιπ εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ μα πεοιβληθξϋμ ρσγκεκοιμέμη μξμική μξοτή, ετϊρξμ ςξσπ αμαςεθεί η 

ρϋμβαρη. 

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

έμαμςι ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξμ. 

Ιαμϊμαπ καςαγχγήπ 

ξ ἐογξ υοημαςξδξςείςαι απὀ ςξ Ληυαμιρμϊ Οοξεμςανιακήπ Βξήθειαπ ΘΘ (MBA ΘΘ) 

 

Ρϋμτχμα με ςξμ «ΙΑΜΞΜΘΡΛΞ (EΔ) αοιθ. 236/2014ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 

11ηπ Λαοςίξσ 2014 για ςξμ καθξοιρμϊ κξιμόμ καμϊμχμ και διαδικαριόμ για ςημ εταομξγή ςχμ μηυαμιρμόμ 

υοημαςξδϊςηρηπςηπ ενχςεοικήπ δοάρηπ ςηπ Έμχρηπ», άοθοξ 8 παοάγοατξπ 4: 

Ξι ποξμήθειεπ και ςα αγαθά πξσ ποξκηοϋρρξμςαι δια ςηπ παοξϋραπ ποέπει μα ποξέουξμςαι απϊ μία απϊςιπ 

ακϊλξσθεπ υόοεπ: 

 

(α) κοάςη μέλη ςηπ ΔΔ 

 

(β) Δικαιξϋυξι πξσ απαοιθμξϋμςαι ρςξ παοάοςημα Θ ςξσ ΛΟΒ «ΙΑΜΞΜΘΡΛΞΡ (ΔΔ) αοιθ. 232/2014 ΞΣ 

ΔΣΠΩΟΑΧΙΞΣ ΙΞΘΜΞΒΞΣΚΘΞΣ ΙΑΘ ΞΣ ΡΣΛΒΞΣΚΘΞΣ ςηπ 11ηπ Λαοςίξσ 2014 για ςη θέρπιρη Ληυαμιρμξϋ 

Οοξεμςανιακήπ Βξήθειαπ (ΛΟΒ ΘΘ) δηλαδή:«Αλβαμία,Βξρμία-Δοζεγξβίμη, Θρλαμδία, Ιξρρστξπέδιξ, 

Λασοξβξϋμιξ,Ρεοβία, ξσοκία, Οοόημ Γιξσγκξρλαβική Δημξκοαςία ςηπ Λακεδξμίαπ» 

 

(γ) ΔσοχπαψκϊΞικξμξμικϊ Υόοξ 

 

Δπξμέμχπ, καςά ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ, ξ/ξι σπξφήτιξπ/ξι ποέπει ρςημ ςευμική ποξρτξοά 

ςξσπ μα δηλόρξσμ σπεσθϋμχπ ςα αματεοϊμεμα ρςημ ρυεςική παοάγοατξ 2.4.3.2 ςηπ παοξϋραπ.α 

απαιςξϋμεμα έγγοατα και πιρςξπξιηςικά θα ποξρκξμιρθξϋμ καςά ςημ τάρη ςηπ σπξβξλήπ ρςημ 

Αμαθέςξσρα αουή ςχμ παοαρςαςικόμ ποξπ πληοχμή. 

 

2.2.2 Δγγϋηρη ρσμμεςξυήπ 

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

ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ (ποξρτέοξμςεπ), εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ πξσ αμέουεςαι 

ρε πξρξρςϊ 1% ςηπ ποξ ΤΟΑ ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ για ςημ ξπξία δίδεςαι ποξρτξοά(μη 

ρσμσπξλξγιζϊμεμχμ ςχμ δικαιχμάςχμ ποξαίοερηπ και παοάςαρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ),ήςξι πεμςακϊρια είκξρι 

εσοό (520,00€). 

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

εγγϋηρη καλϋπςει ςιπ σπξυοεόρειπ ϊλχμ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςημ έμχρη. 
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Ζ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ποέπει μα ιρυϋει ςξσλάυιρςξμ για ςοιάμςα (30) ημέοεπ μεςά ςη λήνη ςξσυοϊμξσ 

ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ άοθοξσ 2.4.5 ςηπ παοξϋραπ, ήςξι για ςοιακϊριεπ εμεμήμςα πέμςε (395) ημέοεπ, 

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

ςξμ ποξρτέοξμςα μα παοαςείμει, ποιμ ςη λήνη ςξσπ, ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ και ςηπ εγγϋηρηπ 

ρσμμεςξυήπ. 

 

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

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

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

η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη, μεςά απϊ γμόμη ςηπ Δπιςοξπήπ Διαγχμιρμξϋ.  

 

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

εκςέλερηπ.  

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

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

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

διάοκεια ιρυϋξπ ασςήπ, β) παοέυει, εμ γμόρει ςξσ, φεσδή ρςξιυεία ή πληοξτξοίεπ πξσ αματέοξμςαι ρςιπ 

παοαγοάτξσπ 2.2.3 έχπ 2.2.6, γ) δεμ ποξρκξμίρει εγκαίοχπ ςα ποξβλεπϊμεμα απϊ ςημ παοξϋρα 

δικαιξλξγηςικά (παοάγοατξι 2.2.7 και 3.2), δ) δεμ ποξρέλθει εγκαίοχπ για σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ, 

ε) σπξβάλει μη καςάλληλη ποξρτξοά, με ςημ έμμξια ςηπ πεο. 46 ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 2 ςξσ μ. 

4412/2016, ρς) δεμ αμςαπξκοιθεί ρςη ρυεςική ποϊρκληρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ μα ενηγήρει ςημ ςιμή ή ςξ 

κϊρςξπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ εμςϊπ ςηπ ςεθείραπ ποξθερμίαπ και η ποξρτξοά ςξσ απξοοιτθεί, ζ) ρςιπ 

πεοιπςόρειπ ςχμ παο. 3, 4 και 5 ςξσ άοθοξσ 103 ςξσ μ. 4412/2016, πεοί ποϊρκληρηπ για σπξβξλή 

δικαιξλξγηςικόμ απϊ ςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ, αμ, καςά ςξμ έλεγυξ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ, 

ρϋμτχμα με ςιπ παοαγοάτξσπ 3.2 και 3.4 ςηπ παοξϋραπ, διαπιρςχθεί ϊςι ςα ρςξιυεία πξσ δηλόθηκαμ ρςξ 

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

παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά πξσ ποξρκξμίρθηκαμ μξμίμχπ και εμποξθέρμχπ, δεμ απξδεικμϋεςαι η μη 

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

απαιςήρειπ ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ. 

Ρςξ Οαοάοςημα IIςηπ Διακήοσνηπ πεοιλαμβάμεςαι για ςη διεσκϊλσμρη ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, και ϊυι 

δερμεσςικά, σπϊδειγμα για ςημ εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ. 

2.2.3 Κϊγξι απξκλειρμξϋ 

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

τξοέαπ, ετϊρξμ ρσμςοέυει ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ (εάμ ποϊκειςαι για μεμξμχμέμξ τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ) ή 

ρε έμα απϊ ςα μέλη ςξσ (εάμ ποϊκειςαι για έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ) έμαπ ή πεοιρρϊςεοξι απϊ ςξσπ 

ακϊλξσθξσπ λϊγξσπ: 

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

εγκλήμαςα:  

α) ρσμμεςξυή ρε εγκλημαςική ξογάμχρη, ϊπχπ ασςή ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 2 ςηπ απϊταρηπ-πλαίριξ 

2008/841/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 24ηπ Ξκςχβοίξσ 2008, για ςημ καςαπξλέμηρη ςξσ ξογαμχμέμξσ 

εγκλήμαςξπ (ΔΔ L 300 ςηπ 11.11.2008 ρ.42), και ςα εγκλήμαςα ςξσ άοθοξσ 187 ςξσ Οξιμικξϋ Ιόδικα 

(εγκλημαςική ξογάμχρη), 

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

διατθξοάπ ρςημ ξπξία εμέυξμςαι σπάλληλξι ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ ή ςχμ κοαςόμ-μελόμ ςηπ 

Έμχρηπ (ΔΔ C 195 ςηπ 25.6.1997, ρ. 1) και ρςημ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 2 ςηπ απϊταρηπ-πλαίριξ 2003/568/ΔΔΣ 
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ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 22απ Θξσλίξσ 2003, για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ δχοξδξκίαπ ρςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα (ΔΔ L 

192 ςηπ 31.7.2003, ρ. 54), καθόπ και ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ εθμικϊ δίκαιξ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, και ςα 

εγκλήμαςα ςχμ άοθοχμ 159Α (δχοξδξκία πξλιςικόμ ποξρόπχμ), 236 (δχοξδξκία σπαλλήλξσ), 237 παο. 

2-4 (δχοξδξκία δικαρςικόμ λειςξσογόμ), 237Α παο. 2 (εμπξοία επιοοξήπ – μεράζξμςεπ), 396 παο. 2 

(δχοξδξκία ρςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα) ςξσ Οξιμικξϋ Ιόδικα, 

γ) απάςη ειπ βάοξπ ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςηπ Έμχρηπ, καςά ςημ έμμξια ςχμ άοθοχμ 3 και 4 ςηπ 

Ξδηγίαπ (ΔΔ) 2017/1371 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 5ηπ Θξσλίξσ 2017 ρυεςικά με 

ςημ καςαπξλέμηρη, μέρχ ςξσ πξιμικξϋ δικαίξσ, ςηπ απάςηπ ειπ βάοξπ ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςηπ 

Έμχρηπ (L 198/28.07.2017) και ςα εγκλήμαςα ςχμ άοθοχμ 159Α (δχοξδξκία πξλιςικόμ ποξρόπχμ), 216 

(πλαρςξγοατία), 236 (δχοξδξκία σπαλλήλξσ), 237 παο. 2-4 (δχοξδξκία δικαρςικόμ λειςξσογόμ), 242 

(φεσδήπ βεβαίχρη, μϊθεσρη κ.λπ.) 374 (διακεκοιμέμη κλξπή), 375 (σπεναίοερη), 386 (απάςη), 386Α 

(απάςη με σπξλξγιρςή), 386Β (απάςη ρυεςική με ςιπ επιυξοηγήρειπ), 390 (απιρςία) ςξσ Οξιμικξϋ Ιόδικα και 

ςχμ άοθοχμ 155 επ. ςξσ Δθμικξϋ ελχμειακξϋ Ιόδικα (μ. 2960/2001, Α’ 265), ϊςαμ ασςά ρςοέτξμςαι καςά 

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

ρσμτεοϊμςχμ, καθόπ και ςα εγκλήμαςα ςχμ άοθοχμ 23 (διαρσμξοιακή απάςη ρυεςικά με ςξμ ΤΟΑ) και 24 

(επικξσοικέπ διαςάνειπ για ςημ πξιμική ποξρςαρία ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςηπ Δσοχπαψκήπ 

Έμχρηπ) ςξσ μ. 4689/2020 (Α’ 103), 

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

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

Ρσμβξσλίξσ ςηπ 15ηπ Λαοςίξσ 2017 για ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ και ςημ αμςικαςάρςαρη ςηπ 

απϊταρηπ-πλαιρίξσ 2002/475/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ και για ςημ ςοξπξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ 2005/671/ΔΔΣ 

ςξσ Ρσμβξσλίξσ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή ηθική ασςξσογία ή ρσμέογεια ή απϊπειοα διάποανηπ εγκλήμαςξπ, 

ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 14 ασςήπ, και ςα εγκλήμαςα ςχμ άοθοχμ 187Α και 187Β ςξσ Οξιμικξϋ Ιόδικα, 

καθόπ και ςα εγκλήμαςα ςχμ άοθοχμ 32-35 ςξσ μ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ή υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ, ϊπχπ ασςέπ 

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

20ηπ Λαΐξσ 2015, ρυεςικά με ςημ ποϊληφη ςηπ υοηριμξπξίηρηπ ςξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςήμαςξπ για ςη 

μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ή για ςη υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ, ςημ 

ςοξπξπξίηρη ςξσ καμξμιρμξϋ (ΔΔ) αοιθμ. 648/2012 ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ, και 

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

ξδηγίαπ 2006/70/ΔΙ ςηπ Δπιςοξπήπ (ΔΔ L 141/05.06.2015) και ςα εγκλήμαςα ςχμ άοθοχμ 2 και 39 ςξσ μ. 

4557/2018 (Α’ 139),  

ρς) παιδική εογαρία και άλλεπ μξοτέπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ, ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 2 ςηπ Ξδηγίαπ 

2011/36/ΔΔ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 5ηπ Αποιλίξσ 2011, για ςημ ποϊληφη 

και ςημ καςαπξλέμηρη ςηπ εμπξοίαπ αμθοόπχμ και για ςημ ποξρςαρία ςχμ θσμάςχμ ςηπ, καθόπ και για 

ςημ αμςικαςάρςαρη ςηπ απϊταρηπ-πλαίριξ 2002/629/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ (ΔΔ L 101 ςηπ 15.4.2011, ρ. 1), 

και ςα εγκλήμαςα ςξσ άοθοξσ 323Α ςξσ Οξιμικξϋ Ιόδικα (εμπξοία αμθοόπχμ).  

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ απξκλείεςαι, επίρηπ, ϊςαμ ςξ ποϊρχπξ ειπ βάοξπ ςξσ ξπξίξσ εκδϊθηκε αμεςάκληςη 

καςαδικαρςική απϊταρη είμαι μέλξπ ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ξογάμξσ ςξσ ή έυει 

ενξσρία εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊ. Ζ σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ 

ατξοά:  

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

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

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

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

ρϋμξλξ ςηπ διαυείοιρηπ και εκποξρόπηρηπ ςηπ εςαιοείαπ. 
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- ρςιπ πεοιπςόρειπ Ρσμεςαιοιρμόμ, ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 

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

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

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

καςαδίκηπ με αμεςάκληςη απϊταρη.  

2.2.3.2. Ρςιπ ακϊλξσθεπ πεοιπςόρειπ : 

α) ϊςαμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή 

ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ και ασςϊ έυει διαπιρςχθεί απϊ δικαρςική ή διξικηςική απϊταρη με 

ςελερίδικη και δερμεσςική ιρυϋ, ρϋμτχμα με διαςάνειπ ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ  ή ςημ εθμική 

μξμξθερία ή 

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

αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοά ςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ. 

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

ςξσ πξσ ατξοξϋμ ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ καλϋπςξσμ ςϊρξ ςημ κϋοια ϊρξ και ςημ επικξσοική 

αρτάλιρη. 

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

καςαρςεί ληνιποϊθερμεπ ή ετϊρξμ ασςέπ έυξσμ σπαυθεί ρε δερμεσςικϊ διακαμξμιρμϊ πξσ ςηοείςαι. 

Δεμ απξκλείεςαι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, ϊςαμ έυει εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ είςε καςαβάλλξμςαπ 

ςξσπ τϊοξσπ ή ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ πξσ ξτείλει, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ, καςά πεοίπςχρη, 

ςχμ δεδξσλεσμέμχμ ςϊκχμ ή ςχμ ποξρςίμχμ είςε σπαγϊμεμξπ ρε δερμεσςικϊ διακαμξμιρμϊ για ςημ 

καςαβξλή ςξσπ ρςξ μέςοξ πξσ ςηοεί ςξσπ ϊοξσπ ςξσ δερμεσςικξϋ καμξμιρμξϋ. 

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

τξοέαπ ρε ξπξιαδήπξςε απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ καςαρςάρειπ:  

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

πεοί αουόμ πξσ εταομϊζξμςαι ρςιπ διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ, 

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

διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ 

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

ςηοεί ςξσπ ϊοξσπ ασςήπ ή εάμ βοίρκεςαι ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια 

διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα μημ απξκλείει έμαμ 

ξικξμξμικϊ τξοέα ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρε μία εκ ςχμ καςαρςάρεχμ πξσ αματέοξμςαι ρςημ πεοίπςχρη ασςή, 

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

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

λειςξσογίαπ, 

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

και άλλχμ διξικηςικόμ ρσμεπειόμ, σπάουξσμ επαοκόπ εϋλξγεπ εμδείνειπ πξσ ξδηγξϋμ ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι 

ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμήφε ρσμτχμίεπ με άλλξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ με ρςϊυξ ςη ρςοέβλχρη ςξσ 

αμςαγχμιρμξϋ,  

δ) εάμ μία καςάρςαρη ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 24 ςξσ μ. 4412/2016 δεμ 

μπξοεί μα θεοαπεσθεί απξςελερμαςικά με άλλα, λιγϊςεοξ παοεμβαςικά, μέρα,  

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

καςά ςημ ποξεςξιμαρία ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με ϊρα ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 48 ςξσ 

μ. 4412/2016, δεμ μπξοεί μα θεοαπεσθεί με άλλα, λιγϊςεοξ παοεμβαςικά, μέρα,  
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(ρς) εάμ έυει επιδείνει ρξβαοή ή επαμαλαμβαμϊμεμη πλημμέλεια καςά ςημ εκςέλερη ξσριόδξσπ απαίςηρηπ 

ρςξ πλαίριξ ποξηγξϋμεμηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ, ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ με αμαθέςξμςα τξοέα ή 

ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ παοαυόοηρηπ πξσ είυε χπ απξςέλερμα ςημ ποϊχοη καςαγγελία ςηπ 

ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ, απξζημιόρειπ ή άλλεπ παοϊμξιεπ κσοόρειπ,  

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

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

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

δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξϋμςαι κας’ εταομξγή ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.6.2 ςηπ παοξϋραπ, 

(η) εάμ επιυείοηρε μα επηοεάρει με αθέμιςξ ςοϊπξ ςη διαδικαρία λήφηπ απξτάρεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ 

αουήπ, μα απξκςήρει εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυεςαι μα ςξσ απξτέοξσμ αθέμιςξ πλεξμέκςημα 

ρςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ή μα παοάρυει με απαςηλϊ ςοϊπξ παοαπλαμηςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ 

εμδέυεςαι μα επηοεάρξσμ ξσριχδόπ ςιπ απξτάρειπ πξσ ατξοξϋμ ςξμ απξκλειρμϊ, ςημ επιλξγή ή ςημ 

αμάθερη,  

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

επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα, ςξ ξπξίξ θέςει εμ αμτιβϊλχ ςημ ακεοαιϊςηςά ςξσ. 

Δάμ ρςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ (α) έχπ (θ)  η πεοίξδξπ απξκλειρμξϋ δεμ έυει καθξοιρςεί με αμεςάκληςη 

απϊταρη, ασςή αμέουεςαι ρε ςοία (3) έςη απϊ ςημ ημεοξμημία έκδξρηπ ποάνηπ πξσ βεβαιόμει ςξ 

ρυεςικϊ γεγξμϊπ. 

2.2.3.4. Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ απξκλείεςαι ρε ξπξιξδήπξςε υοξμικϊ ρημείξ καςά ςη διάοκεια ςηπ 

διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, ϊςαμ απξδεικμϋεςαι ϊςι βοίρκεςαι, λϊγχ ποάνεχμ ή 

παοαλείφεόμ ςξσ, είςε ποιμ είςε καςά ςη διαδικαρία, ρε μία απϊ ςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ. 

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

2.2.3.1και 2.2.3.3,εκςϊπ απϊ ςημ πεο. β ασςήπ,μπξοεί μα ποξρκξμίζει ρςξιυεία, ποξκειμέμξσ μα απξδείνει 

ϊςι ςα μέςοα πξσ έλαβε επαοκξϋμ για μα απξδείνξσμ ςημ ανιξπιρςία ςξσ, παοϊςι ρσμςοέυει ξ ρυεςικϊπ 

λϊγξπ απξκλειρμξϋ (ασςoκάθαορη). Για ςξμ ρκξπϊ ασςϊμ, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ απξδεικμϋει ϊςι έυει 

καςαβάλει ή έυει δερμεσθεί μα καςαβάλει απξζημίχρη για ζημίεπ πξσ ποξκλήθηκαμ απϊ ςξ πξιμικϊ αδίκημα 

ή ςξ παοάπςχμα, ϊςι έυει διεσκοιμίρει ςα γεγξμϊςα και ςιπ πεοιρςάρειπ με ξλξκληοχμέμξ ςοϊπξ, μέρχ 

εμεογξϋ ρσμεογαρίαπ με ςιπ εοεσμηςικέπ αουέπ, και έυει λάβει ρσγκεκοιμέμα ςευμικά και ξογαμχςικά 

μέςοα, καθόπ και μέςοα ρε επίπεδξ ποξρχπικξϋ καςάλληλα για ςημ απξτσγή πεοαιςέοχ πξιμικόμ 

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

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

Δάμ ςα ρςξιυεία κοιθξϋμ επαοκή, ξ εμ λϊγχ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ απξκλείεςαι απϊ ςη διαδικαρία 

ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ. Αμ ςα μέςοα κοιθξϋμ αμεπαοκή, γμχρςξπξιείςαι ρςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα ςξ ρκεπςικϊ 

ςηπ απϊταρηπ ασςήπ. Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ έυει απξκλειρςεί, ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ, με 

ςελερίδικη απϊταρη, ρε εθμικϊ επίπεδξ, απϊ ςη ρσμμεςξυή ρε διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ή αμάθερηπ 

παοαυόοηρηπ δεμ μπξοεί μα κάμει υοήρη ςηπ αμχςέοχ δσμαςϊςηςαπ καςά ςημ πεοίξδξ ςξσ απξκλειρμξϋ 

πξσ ξοίζεςαι ρςημ εμ λϊγχ απϊταρη. 

2.2.3.6. Ζ απϊταρη για ςημ διαπίρςχρη ςηπ επάοκειαπ ή μη ςχμ επαμξοθχςικόμ μέςοχμ καςά ςημ 

ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ εκδίδεςαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ παο. 8 και 9 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ μ. 

4412/2016. 

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

ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ και για ςξ υοξμικϊ διάρςημα πξσ ασςή ξοίζει, απξκλείεςαι απϊ ςημ 

παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ.   

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

ιρυϋξσμ για καθέμαμ απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ κξιμή ποξρτξοά. Δάμ ρσμςοέυει λϊγξπ απξκλειρμξϋ για 
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έμαμ μϊμξ ρσμμεςέυξμςα ρε κξιμή ποξρτξοά, η σπξβληθείρα κξιμή ποξρτξοά απξκλείεςαι απϊ ςξ 

διαγχμιρμϊ. 

 

2.2.4 Ιοιςήοια Δπιλξγήπ 

i. Ιαςαλληλϊςηςα άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ 

 

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

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

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρε κοάςξπ μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ απαιςείςαι μα 

είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε έμα απϊ ςα επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα πξσ ςηοξϋμςαι ρςξ κοάςξπ 

εγκαςάρςαρήπ ςξσπ ή μα ικαμξπξιξϋμ ξπξιαδήπξςε άλλη απαίςηρη ξοίζεςαι ρςξ Οαοάοςημα XI ςξσ 

Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016.  

Ρςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ εγκαςερςημέμχμ ρε κοάςξπ μέλξσπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ 

Υόοξσ (Δ.Ξ.Υ) ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ ποξρυχοήρει ρςη ΡΔΡ, ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ δεμ εμπίπςξσμ ρςημ 

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

διαδικαριόμ αμάθερηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ, απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε αμςίρςξιυα 

επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα.  

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

Δμπξοικϊ ή Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ ή ρςξ Ληςοόξ Ιαςαρκεσαρςόμ Αμσμςικξϋ Σλικξϋ. 

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

 

ii. ευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα 

Όρξμ ατξοά ςημ ςευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ θα καςαθέρξσμ 
ποξρτξοά, θα ποέπει μέραρςημ ςελεσςαία ςοιεςία (ρσμαοςήρει ςηπ ημεοξμημίαπ ρϋρςαρηπ ςξσ ξικξμξμικξϋ 
τξοέα ή έμαονηπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ) μα έυξσμ ξλξκληοόρει ςημ εγκαςάρςαρη ςξσλάυιρςξμ μιαπ 
γετσοξπλάρςιγγαπ δσμαμικϊςηςαπ ςξσλάυιρςξμ 60TN 
 

Ρςημ πεοίπςχρη ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ επιςοέπεςαι η μεοική κάλσφη ςηπ απαίςηρηπ 

απϊ ςα Λέλη ςηπ, αοκεί ϊμχπ ασςή μα καλϋπςεςαι αθοξιρςικά. 

 

2.2.5 Ρςήοινη ρςημ ικαμϊςηςα ςοίςχμ-Σπεογξλαβία 

 

2.2.5.1 Ρςήοινη ρςημ ικαμϊςηςα ςοίςχμ 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ μπξοξϋμ, ϊρξμ ατξοά ςξ κοιςήοιξ ςηπ ςευμικήπ και επαγγελμαςικήπ ικαμϊςηςαπ 

(ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.4), μα ρςηοίζξμςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ τξοέχμ, αρυέςχπ ςηπ μξμικήπ τϋρηπ 

ςχμ δερμόμ ςξσπ με ασςξϋπ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή, απξδεικμϋξσμ ϊςι θα έυξσμ ρςη διάθερή ςξσπ 

αμαγκαίξσπ πϊοξσπ, με ςημ ποξρκϊμιρη ςηπ ρυεςικήπ δέρμεσρηπ ςχμ τξοέχμ ρςημ ικαμϊςηςα ςχμ 

ξπξίχμ ρςηοίζξμςαι. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή ελέγυει, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 79, 80 και 81, αμ ξι τξοείπ ρςιπ ικαμϊςηςεπ ςχμ 

ξπξίχμ ποξςίθεςαι μα ρςηοιυθεί ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, πληοξϋμ ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ και εάμ 

ρσμςοέυξσμ λϊγξι απξκλειρμξϋ, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 73 και 74 ςξσ Μ.4412/16. Ζ αμαθέςξσρα αουή 
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απαιςεί απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα μα αμςικαςαρςήρει έμαμ τξοέα πξσ δεμ πληοξί ρυεςικϊ κοιςήοιξ 

επιλξγήπ ή για ςξμ ξπξίξ ρσμςοέυξσμ λϊγξι απξκλειρμξϋ ςχμ παοαγοάτχμ 1,2ςξσ άοθοξσ 73 και ςξσ 

άοθοξσ 74. Δπίρηπ μπξοεί μα ζηςήρει αμςικαςάρςαρη ςξσ τξοέα ϊςαμ ρσμςοέυει δσμηςικϊπ λϊγξπ 

απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 4 ςξσ άοθοξσ 73 ή διξικηςικϊπ απξκλειρμϊπ ςξσ άοθοξσ 74 πξσ 

ρςηοίζεςαι ρε δσμηςικϊ λϊγξ απξκλειρμξϋ. 

Σπϊ ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ μπξοξϋμ μα ρςηοίζξμςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ ςχμ 

ρσμμεςευϊμςχμ ρςημ έμχρη ή άλλχμ τξοέχμ. 

Ρημειόμεςαι ϊςι ρε πεοιπςόρειπ πξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρςηοίζεςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ ςοίςχμ, 

σπξβάλλεςαι απϊ ςξμ τξοέα ρςήοινηπ ςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ [ΔΔΔΡ], δεϊμςχπ 

ρσμπληοχμέμξ και σπξγεγοαμμέμξ(ηλεκςοξμικάρςημ ποξκειμέμη πεοίπςχρη) απϊ ςξ μϊμιμξ 

εκποϊρχπξ ςξσ ςοίςξσ τξοέα ρςιπ ικαμϊςηςεπ ςξσ ξπξίξσ ρςηοίζεςαι ξ ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ 

τξοέαπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 79Α ςξσ μ.4412/2016. 

 

 

2.2.5.2 Σπεογξλαβία 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ αματέοει ρςημ ποξρτξοά ςξσ ςξ ςμήμα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ ποξςίθεςαι μα αμαθέρει 

σπϊ μξοτή σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξσπ, καθόπ και ςξσπ σπεογξλάβξσπ πξσ ποξςείμει. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ o 

ποξρτέοχμ αματέοει ρςημ ποξρτξοά ςξσ ϊςι ποξςίθεςαι μα αμαθέρει ςμήμα(ςα) ςηπ ρϋμβαρηπ σπϊ μξοτή 

σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξσπ ρε πξρξρςϊ πξσ σπεοβαίμει ςξ ςοιάμςα ςξιπ εκαςϊ (30%) ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ, η αμαθέςξσρα αουή ελέγυει ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 

ςηπ παοξϋραπ1. Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι μα αμςικαςαρςήρει έμαμ σπεογξλάβξ, ετϊρξμ 

ρσμςοέυξσμ ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ λϊγξι απξκλειρμξϋ ςηπ χπ άμχ παοαγοάτξσ 2.2.3..  

 

2.2.6 Ιαμϊμεπ απϊδεινηπ πξιξςικήπ επιλξγήπ 

ξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ και ξι ϊοξι και ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ ςξσπ, ϊπχπ 

ξοίζξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.1 έχπ 2.2.5, κοίμξμςαι καςά ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ δια ςξσ ΔΔΔΡ, 

καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 2.2.6.1, καςά ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παοαγοάτξσ 

2.2.6.2 και καςά ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ δια ςηπ σπεϋθσμηπ δήλχρηπ, ςηπ πεο. δ΄ ςηπ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 

105 ςξσ μ. 4412/2016. 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρςηοίζεςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ τξοέχμ, ρϋμτχμα με ςημ 

παοάγοατϊ 2.2.5. ςηπ παοξϋραπ, ξι τξοείπ ρςημ ικαμϊςηςα ςχμ ξπξίχμ ρςηοίζεςαι σπξυοεξϋμςαι μα  

απξδεικμϋξσμ, καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.6.1 και 2.2.6.2, ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι 

απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ και ϊςι πληοξϋμ ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ καςά 

πεοίπςχρη. 

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

ςμήμα(ςα) ςηπ ρϋμβαρηπ σπϊ μξοτή σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξσπ ρε πξρξρςϊ πξσ σπεοβαίμει ςξ ςοιάμςα ςξιπ 

εκαςϊ (30%) ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ξι σπεογξλάβξι σπξυοεξϋμςαι μα απξδεικμϋξσμ, καςά ςα 

ξοιζϊμεμα ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.6.1 και 2.2.6.2, ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι απξκλειρμξϋ ςηπ 

παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ. 

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

με ςξ παοϊμ άοθοξ, ξι ξπξίεπ επέλθξσμ ή για ςιπ ξπξίεπ λάβξσμ γμόρη μεςά ςημ ρσμπλήοχρη ςξσ ΔΔΔΡ και 

μέυοι ςημ ημέοα ςηπ έγγοατηπ ποϊρκληρηπ για ςημ ρϋμαφη ςξσ ρσμτχμηςικξϋ ξι ποξρτέοξμςεπ ξτείλξσμ 

μα εμημεοόρξσμ αμελληςί ςημ αμαθέςξσρα αουή. 

                                                           
1
 Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% 

τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 
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2.2.6.1 Οοξκαςαοκςική απϊδεινη καςά ςημ σπξβξλή ποξρτξοόμ 

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

καςαρςάρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 και β) πληοξϋμ ςξ κοιςήοιξ επιλξγήπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.4, ςηπ 

παοξϋρηπ, ποξρκξμίζξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ χπ δικαιξλξγηςικϊ ρσμμεςξυήπ, ςξ 

ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςξ άοθοξ 79 παο. 1 και 3 ςξσ μ. 4412/2016 Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ 

(ΔΔΔΡ),ςξ ξπξίξ ιρξδσμαμεί με εμημεοχμέμη σπεϋθσμη δήλχρη, με ςιπ ρσμέπειεπ ςξσ μ. 1599/1986.  

Για ςημ παοξϋρα διακήοσνη έυει ρσμςαυθεί (βάρει ςξσ ςσπξπξιημέμξσ εμςϋπξσ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ 2 ςξσ 

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

(Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ L 17/65 ςηπ 23ηπ Θαμξσαοίξσ 2018) με ςη υοήρη ςηπ 

σπηοερίαπ ςηπ διαδικςσακήπ πλαςτϊομαπ PromitheusESPDint  πξσ πλέξμ διαθέςει ρε εθμικϊ επίπεδξ ςξ 

ΔΡΖΔΖΡ, ςξ ποϊςσπξ ΔΔΔΡ με ςιπ πληοξτξοίεπ ςξσ διαγχμιρμξϋ και ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. ξ ΔΔΔΡ, 

απξςελεί αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ διακήοσνηπ 1/2022, και βοίρκεςαι ρςξ Οαοάοςημα V ασςήπ. Δπίρηπ 

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

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

ΔΡΖΔΖΡ ςη ρυεςική απάμςηρη ςξσπ. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι επειδή ρςημ ρυεςική σπηοερία ςηπ διαδικςσακήπ πλαςτϊομαπ PromitheusESPDint 

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

ποξραομξρθεί/επικαιοξπξιηθεί ρϋμτχμα με ςιπ αλλαγέπ πξσ επήλθαμ με ςξ μ. 4782/2021, ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ςξ ρσμπληοόμει χπ έυει, εμ ςξϋςξιπ ξι ρυεςικέπ δηλόρειπ ςξσπ λξγίζξμςαι και 

εκλαμβάμξμςαι χπ ασςέπ απαιςξϋμςαι ρςξ μ.4782/2021, και ςημ παοξϋρα διακήοσνη, καθόπ δεμ 

στίρςαςαι δσμαςϊςηςα παοέμβαρηπ ρςξ ρυεςικϊ αουείξ xml. 

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

σπξβάλλξμςαι ποξρτξοέπ. Αμ ρςξ διάρςημα πξσ μερξλαβεί μεςανϋ ςηπ ημεοξμημίαπ σπξγοατήπ ςξσ ΔΔΔΡ 

και ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ έυξσμ επέλθει μεςαβξλέπ ρςα δηλχθέμςα 

ρςξιυεία, εκ μέοξσπ ςξσ, ρςξ ΔΔΔΡ, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ απξρϋοει ςημ ποξρτξοά ςξσ, υχοίπ μα 

απαιςείςαι απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. Ρςη ρσμέυεια μπξοεί μα ςημ σπξβάλει εκ μέξσ με επίκαιοξ 

ΔΔΔΡ. 

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

ρσμξδεσςική σπεϋθσμη δήλχρη, ςημ ξπξία σπξβάλλει μαζί με ασςϊ. 

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

σπξγοατή ςξσ καςά πεοίπςχρη εκποξρόπξσ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, η ποξκαςαοκςική απϊδεινη ςχμ 

λϊγχμ απξκλειρμξϋ πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ, για ςξ ρϋμξλξ ςχμ τσρικόμ 

ποξρόπχμ πξσ είμαι μέλη ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ξογάμξσ ςξσ ή έυξσμ ενξσρία 

εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊμ. 

Ωπ εκποϊρχπξπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα μξείςαι ξ μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ ασςξϋ, ϊπχπ ποξκϋπςει απϊ ςξ 

ιρυϋξμ καςαρςαςικϊ ή ςξ ποακςικϊ εκποξρόπηρήπ ςξσ καςά ςξ υοϊμξ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ή ςξ 

αομξδίχπ ενξσριξδξςημέμξ τσρικϊ ποϊρχπξ μα εκποξρχπεί ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα για διαδικαρίεπ 

ρϋμαφηπ ρσμβάρεχμ ή για ρσγκεκοιμέμη διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ. 

Ρςημ πεοίπςχρη σπξβξλήπ ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ ςξ ΔΔΔΡ σπξβάλλεςαι υχοιρςά απϊ 

κάθε μέλξπ ςηπ έμχρηπ. Ρςξ ΔΔΔΡ απαοαιςήςχπ ποέπει μα ποξρδιξοίζεςαι η έκςαρη και ςξ είδξπ ςηπ 

ρσμμεςξυήπ ςξσ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ καςαμξμήπ αμξιβήπ μεςανϋ ςξσπ) κάθε μέλξσπ ςηπ έμχρηπ, 

καθόπ και ξ εκποϊρχπξπ/ρσμςξμιρςήπ ασςήπ. 

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

ρυέρη με ςξσπ λϊγξσπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 73 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ παοάγοατξ 2.2.3 ςηπ 

παοξϋρηπ και ςασςϊυοξμα μα επικαλερθεί και ςσυϊμ λητθέμςα μέςοα ποξπ απξκαςάρςαρη ςηπ ανιξπιρςίαπ 

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

ρϋμαφη ρσμτχμιόμ με άλλξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ με ρςϊυξ ςη ρςοέβλχρη ςξσ αμςαγχμιρμξϋ, η 

ρσμδοξμή πεοιρςάρεχμ, ϊπχπ η πάοξδξπ ςηπ ςοιεςξϋπ πεοιϊδξσ ςηπ ιρυϋξπ ςξσ λϊγξσ απξκλειρμξϋ 

(παοαγοάτξσ 10 ςξσ άοθοξσ 73) ή η εταομξγή ςηπ διάςανηπ ςηπ παοαγοάτξσ 3β ςξσ άοθοξσ 44 ςξσ μ. 

3959/2011, ρϋμτχμα με ςημ πεο. γ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.3 ςηπ παοξϋρηπ, αμαλϋεςαι ρςξ ρυεςικϊ πεδίξ 

πξσ ποξβάλλει καςϊπιμ θεςικήπ απάμςηρηπ. 

Όρξμ ατξοά ρςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ χπ ποξπ ςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ (πεο. 

α’ και β’ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ μ. 4412/2016) ασςέπ θεχοείςαι ϊςι δεμ έυξσμ αθεςηθεί ετϊρξμ δεμ 

έυξσμ καςαρςεί ληνιποϊθερμεπ ή ετϊρξμ έυξσμ σπαυθεί ρε δερμεσςικϊ διακαμξμιρμϊ πξσ ςηοείςαι. Ρςημ 

πεοίπςχρη ασςή, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ σπξυοεξϋςαι μα απαμςήρει καςαταςικά ρςξ ρυεςικϊ πεδίξ ςξσ 

ΔΔΔΡ με ςξ ξπξίξ εοχςάςαι εάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει αμεκπλήοχςεπ σπξυοεόρειπ ϊρξμ ατξοά ρςημ 

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

σπξυοεόρειπ ςξσ. 

2.2.6.2 Απξδεικςικά μέρα 

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

κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.2.4, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ ςα 

δικαιξλξγηςικά ςξσ παοϊμςξπ. Ζ ποξρκϊμιρη ςχμ εμ λϊγχ δικαιξλξγηςικόμ γίμεςαι καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ 

άοθοξ 3.2 απϊ ςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα ζηςεί απϊ ποξρτέοξμςεπ, ρε 

ξπξιξδήπξςε υοξμικϊ ρημείξ καςά ςη διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ, μα σπξβάλλξσμ ϊλα ή ξοιρμέμα 

δικαιξλξγηςικά, ϊςαμ ασςϊ απαιςείςαι για ςημ ξοθή διεναγχγή ςηπ διαδικαρίαπ. 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα σπξβάλλξσμ δικαιξλξγηςικά ή άλλα απξδεικςικά ρςξιυεία, αμ 

και ρςξ μέςοξ πξσ η αμαθέςξσρα αουή έυει ςη δσμαςϊςηςα μα λαμβάμει ςα πιρςξπξιηςικά ή ςιπ ρσματείπ 

πληοξτξοίεπ απεσθείαπ μέρχ ποϊρβαρηπ ρε εθμική βάρη δεδξμέμχμ ρε ξπξιξδήπξςε κοάςξπ - μέλξπ ςηπ 

Έμχρηπ, η ξπξία διαςίθεςαι δχοεάμ, ϊπχπ εθμικϊ μηςοόξ ρσμβάρεχμ, εικξμικϊ τάκελξ επιυείοηρηπ, 

ηλεκςοξμικϊ ρϋρςημα απξθήκεσρηπ εγγοάτχμ ή ρϋρςημα ποξεπιλξγήπ. Ζ δήλχρη για ςημ ποϊρβαρη ρε 

εθμική βάρη δεδξμέμχμ εμπεοιέυεςαι  ρςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ), ρςξ ξπξίξ 

πεοιέυξμςαι επίρηπ ξι πληοξτξοίεπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςξμ ρσγκεκοιμέμξ ρκξπϊ, ϊπχπ η ηλεκςοξμική 

διεϋθσμρη ςηπ βάρηπ δεδξμέμχμ, ςσυϊμ δεδξμέμα αμαγμόοιρηπ και, καςά πεοίπςχρη, η απαοαίςηςη 

δήλχρη ρσμαίμερηπ.  

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα σπξβάλξσμ δικαιξλξγηςικά, ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή πξσ έυει 

αμαθέρει ςη ρϋμβαρη διαθέςει ήδη ςα χπ άμχ δικαιξλξγηςικά και ασςά ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ. 

α δικαιξλξγηςικά ςξσ παοϊμςξπ σπξβάλλξμςαι και γίμξμςαι απξδεκςά ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 

2.4.2.5. και 3.2 ςηπ παοξϋραπ. 

α απξδεικςικά έγγοατα ρσμςάρρξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα ή ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη μεςάτοαρή 

ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.1.4. 

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

ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ αμςίρςξιυα ςα  δικαιξλξγηςικά πξσ αματέοξμςαι  παοακάςχ. 

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

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

αματέοξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 πεο. α’ και β’, καθόπ και ρςημ πεο. β΄ ςηπ 

παοαγοάτξσ 2.2.3.3, ςα έγγοατα ή ςα πιρςξπξιηςικά μπξοεί μα αμςικαθίρςαμςαι απϊ έμξοκη βεβαίχρη ή, 

ρςα κοάςη - μέλη ή ρςιπ υόοεπ ϊπξσ δεμ ποξβλέπεςαι έμξοκη βεβαίχρη, απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ 

εμδιατεοξμέμξσ εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, ρσμβξλαιξγοάτξσ ή αομϊδιξσ 

επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ ξογαμιρμξϋ ςξσ κοάςξσπ - μέλξσπ ή ςηπ υόοαπ καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ 

είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ. Ξι αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ παοέυξσμ, ϊπξσ κοίμεςαι 
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αμαγκαίξ, επίρημη δήλχρη ρςημ ξπξία αματέοεςαι ϊςι δεμ εκδίδξμςαι ςα έγγοατα ή ςα πιρςξπξιηςικά ςηπ 

παοξϋραπ παοαγοάτξσ ή ϊςι ςα έγγοατα ασςά δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςιπ 

παοαγοάτξσπ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 πεο. α’ και β’, καθόπ και ρςημ πεο. β΄ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.3. Ξι 

επίρημεπ δηλόρειπ καθίρςαμςαι διαθέριμεπ μέρχ ςξσ επιγοαμμικξϋ απξθεςηοίξσ πιρςξπξιηςικόμ (e-Certis) 

ςξσ άοθοξσ 81 ςξσ μ. 4412/2016. 

Διδικϊςεοα ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ: 

α) για ςημ παοάγοατξ 2.2.3.1 

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

έγγοατξ πξσ εκδίδεςαι απϊ αομϊδια δικαρςική ή διξικηςική αουή ςξσ κοάςξσπ-μέλξσπ ή ςηπ υόοαπ 

καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, απϊ ςξ ξπξίξ ποξκϋπςει 

ϊςι πληοξϋμςαι ασςέπ ξι ποξωπξθέρειπ. Ζ σπξυοέχρη ποξρκϊμιρηπ ςξσ χπ άμχ απξρπάρμαςξπ ατξοά και 

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

Ρςιπ πεοιπςόρειπ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.) και ποξρχπικόμ εςαιοειόμ (Ξ.Δ. και Δ.Δ.) και 

IKE ιδιχςικόμ κεταλαιξσυικόμ εςαιοειόμ, η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ  ατξοά ρςξσπ 

διαυειοιρςέπ (ϊλξσπ ςξσπ διαυειοιρςέπ). 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ (Α.Δ.), η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ατξοά ρςξμ 

Διεσθϋμξμςα Ρϋμβξσλξ, καθόπ και ρε ϊλα ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ Ρσμεςαιοιρμόμ, η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ατξοά ρςα μέλη ςξσ 

Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 

Ρε ϊλεπ ςιπ σπϊλξιπεπ πεοιπςόρειπ μξμικόμ ποξρόπχμ, η σπξυοέχρη ςχμ ποξηγξϋμεμχμ εδατίχμ ατξοά 

ρςξσπ μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςξσπ. 

Σα δικαιξλξγηςικά ςηπ παοαπάμω παοαγοάτξσ γίμξμςαι απξδεκςά ετόρξμ έυξσμ εκδξθεί εμςόπ ςξσ 

ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ από ςημ σπξβξλή ςξσπ. 

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

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

υόοαπ, πξσ μα είμαι εμ ιρυϋ καςά ςξ υοϊμξ σπξβξλήπ ςξσπ, άλλχπ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ αματέοεςαι 

ρε ασςά υοϊμξπ ιρυϋξπ, πξσ μα έυξσμ εκδξθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσπ. 

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

ποξρκξμίζει πιρςξπξιηςικά τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ (κϋοιαπ και επικξσοικήπ),  

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

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

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

παοαγοάτξσ 2.2.3.2 πεοίπςχρη α’ πιρςξπξιηςικϊ εκδιδϊμεμξ απϊ ςξμ e-ΔΤΙΑ καθόπ και σπεϋθσμη 

δήλχρη αματξοικά με ςξσπ ξογαμιρμξϋπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ (ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ ποξρχοιμϊπ 

αμάδξυξπ έυει ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςημ Δλλάδα ατξοά Ξογαμιρμξϋπ κϋοιαπ και επικξσοικήπ αρτάλιρηπ) 

ρςξσπ ξπξίξσπ ξτείλει μα καςαβάλλει ειρτξοέπ. 

iii) Για ςημ παοάγοατξ 2.2.3.2 πεοίπςχρη α’, πλέξμ ςχμ χπ άμχ πιρςξπξιηςικόμ, σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι 

δεμ έυει εκδξθεί δικαρςική ή διξικηςική απϊταρη με ςελερίδικη και δερμεσςική ιρυϋ για ςημ αθέςηρη ςχμ 

σπξυοεόρεόμ ςξσπ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ. 

γ)για ςημ ποτ. 2.2.3.3 πεοίπςχρη β΄ 

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

ξπξίξ μα ποξκϋπςει ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ ςελεί σπϊ πςόυεσρη ή δεμ έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία 

ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή δεμ ςελεί σπϊ αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή δεμ 
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έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή δεμ έυει αμαρςείλει ςιπ επιυειοημαςικέπ ςξσ 

δοαρςηοιϊςηςεπ ή έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ και δεμ ςηοεί ςξσπ ϊοξσπ ασςήπ ή  ϊςι δεμ 

βοίρκεςαι ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη πξσ ποξκϋπςει απϊ παοϊμξια διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη ρε 

εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ. Σα πιρςξπξιηςικά ασςά, γίμξμςαι απξδεκςά ετόρξμ έυξσμ εκδξθεί εμςόπ ςξσ 

ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ από ςημ σπξβξλή ςξσπ. 

Θδίχπ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ποξρκξμίζξσμ: 

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

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

εκκαθάοιρη ή ϊςι δεμ έυξσμ σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ. Για ςιπ ΘΙΔ ποξρκξμίζεςαι επιπλέξμ και 

πιρςξπξιηςικϊ ςξσ Γ.Δ.Λ.Ζ. πεοί μη έκδξρηπ απϊταρηπ λϋρηπ ή καςάθερηπ αίςηρηπ λϋρηπ ςξσ μξμικξϋ 

ποξρόπξσ, εμό για ςιπ ΔΟΔ ποξρκξμίζεςαι επιπλέξμ πιρςξπξιηςικϊ μεςαβξλόμ. 

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

εκκαθάοιρη με απϊταρη ςχμ εςαίοχμ.  

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

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

η μη αμαρςξλή ςηπ επιυειοημαςικήπ δοαρςηοιϊςηςάπ ςξσπ. 

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

εκδίδεςαι για ςα ρχμαςεία απϊ ςξ αομϊδιξ Οοχςξδικείξ, και για ςξσπ ρσμεςαιοιρμξϋπ για ςξ υοξμικϊ 

διάρςημα έχπ ςιπ 31.12.2019 απϊ ςξ Διοημξδικείξ και μεςά ςημ παοαπάμχ ημεοξμημία απϊ ςξ Γ.Δ.Λ.Ζ. 

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

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

δεμ ρσμςοέυξσμ ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ ξι ξοιζϊμεμξι ρςημ παοάγοατξ 4 ςξσ άοθοξσ 73 (πεοιπςόρειπ α,γ-θ) ςξσ 

Μ. 4412/16 λϊγξι απξκλειρμξϋ . 

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

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

μξμξθερίαπ. 

 

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

1. Για ςημ απϊδεινη ςηπ καςαλληλϊληςαπ άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ 

Οιρςξπξιηςικϊ/βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ μηςοόξσ ςξσ κοάςξσπ εγκαςάρςαρηπ  

για ςημ απϊδεινη ςηπ απαίςηρηπ ςξσ άοθοξσ 2.2.4. (απϊδεινη καςαλληλϊςηςαπ για ςημ άρκηρη 

επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ). Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρε κοάςξπ μέλξπ ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ποξρκξμίζξσμ πιρςξπξιηςικϊ/βεβαίχρη ςξσ αμςίρςξιυξσ επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ 

μηςοόξσ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ XI ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016, με ςξ ξπξίξ πιρςξπξιείςαι ατεμϊπ 

η εγγοατή ςξσπ ρε ασςϊ και ατεςέοξσ ςξ ειδικϊ επάγγελμά ςξσπ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ υόοα δεμ ςηοεί 

ςέςξιξ μηςοόξ, ςξ έγγοατξ ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ μπξοεί μα αμςικαθίρςαςαι απϊ έμξοκη βεβαίχρη ή, ρςα 

κοάςη - μέλη ή ρςιπ υόοεπ ϊπξσ δεμ ποξβλέπεςαι έμξοκη βεβαίχρη, απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ 

εμδιατεοξμέμξσ εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, ρσμβξλαιξγοάτξσ ή αομϊδιξσ 

επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ ξογαμιρμξϋ ςηπ υόοαπ καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ ϊπξσ είμαι εγκαςερςημέμξπ ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ϊςι δεμ ςηοείςαι ςέςξιξ μηςοόξ και ϊςι αρκεί ςη δοαρςηοιϊςηςα πξσ απαιςείςαι για ςημ 

εκςέλερη ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ σπϊ αμάθερη ρϋμβαρηπ.  

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

Δμπξοικϊ ή Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ. 
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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. 

 

2.Για ςημ απϊδεινη ςηπ ςευμικήπ και επαγγελμαςικήπ ικαμϊςηςαπ 

Ηα καςαςεθεί καςάλξγξπρσμβάρεχμ με ιδιχςικξϋπ ή δημϊριξσπ τξοείπ(ςξσλάυιρςξμ μιαπ) εμςϊπ ςηπ 

ςελεσςαίαπ ςοιεςίαπ (2019-2021) ποξμήθειαπ και εγκαςάρςαρηπ  γετσοξπλάρςιγγαπ δσμαμικϊςηςαπ 

ςξσλάυιρςξμ 60TNρςξμ ξπξίξ θα αματέοξμςαι α) ςξ αμςικείμεμξ (ρσμξπςική πεοιγοατή), β) η ανία ςηπ 

ρϋμβαρηπ, γ) η διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ, δ) ξ παοαλήπςηπ ςηπ. Ρσμξδεσςικά θα σπξβληθεί η ρυεςική 

βεβαίχρη καλήπ εκςέλερηπ απϊ ςξμ παοαλήπςη (δημϊριξ ή ιδιχςικϊ τξοέα) ή εμαλλακςικά ςα ρυεςικά 

παοαρςαςικά ςχμ ρσμαλλαγόμ. 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ θα ποέπει μα ρσμπληοόμξσμ ςξ αμςίρςξιυξ πεδίξ ρςξ ΔΔΔΡ. Ρςημ πεοίπςχρη 

ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ επιςοέπεςαι η κάλσφη ςηπ απαίςηρηπ απϊ έμα απϊ ςα Λέλη 

ςηπ. 

 

Β.3.Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ και ρϋρςαρηπ ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ξ ξικξμξμικϊπ 

τξοέαπ είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ και εγγοάτεςαι σπξυοεχςικά ή ποξαιοεςικά, καςά ςημ κείμεμη μξμξθερία, 

και δηλόμει ςημ εκποξρόπηρη και ςιπ μεςαβξλέπ ςηπ ρε αομϊδια αουή (πυ ΓΔΛΖ), ποξρκξμίζει ρυεςικϊ 

πιρςξπξιηςικϊ ιρυϋξσραπ εκποξρόπηρηπ, ςξ ξπξίξ ποέπει μα έυει εκδξθεί έχπ ςοιάμςα (30) εογάριμεπ 

ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσ,  εκςϊπ αμ ασςϊ τέοει ρσγκεκοιμέμξ υοϊμξ ιρυϋξπ.  

Διδικϊςεοα για ςξσπ ημεδαπξϋπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ποξρκξμίζξμςαι: 

i. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ 

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

εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσ. Θα σπξβληθεί ρςιπ πεοιπςώρειπ πξσ ξ ξικξμξμικόπ 

τξοέαπ  είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ και σπξυοεξϋςαι, καςά ςημ κείμεμη μξμξθερία, μα δηλόμει ςημ 

εκποξρόπηρη και ςιπ μεςαβξλέπ ςηπ ρε αομϊδια αουή (πυ ΓΔΛΖ) 

 Ρςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ σπξβάλλξμςαι: α καςά πεοίπςχρη μξμιμξπξιηςικά 

έγγοατα ρϋρςαρηπ και μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ (ϊπχπ καςαρςαςικά, πιρςξπξιηςικά μεςαβξλόμ, 

αμςίρςξιυα ΤΔΙ, ρσγκοϊςηρη Δ.Ρ. ρε  ρόμα, ρε πεοίπςχρη Α.Δ., κλπ., αμάλξγα με ςη μξμική 

μξοτή ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα), ρσμξδεσϊμεμα απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ 

ϊςι ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςξσπ.Ζ σπεϋθσμη δήλχρη γίμεςαι απξδεκςή 

ετϊρξμ έυει εκδξθεί μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ποϊρκληρηπ για σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ. 

Σπξβάλλξμςαι ρςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ (πξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ υχοίπ 

σπξυοέχρη δήλχρηπ ςχμ ρςξιυείχμ ασςόμ ρε αομϊδια αουή). 

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

Οιρςξπξιηςικϊ αομϊδιαπ αουήπ (πυ γεμικϊ πιρςξπξιηςικϊ ςξσ ΓΔΛΖ) απϊ ςξ ξπξίξ θα ποξκϋπςξσμ 

ςα παοαπάμχ πξσ θα έυει εκδξθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ απϊ ςημ σπξβξλή ςξσ. Θα σπξβληθεί 

ρςιπ πεοιπςώρειπ πξσ ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ  είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ. 

 Ρςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ςα καςά πεοίπςχρη μξμιμξπξιηςικά έγγοατα 

μϊμιμηπ ρϋρςαρηπ και μεςαβξλόμ (ϊπχπ καςαρςαςικά, πιρςξπξιηςικά μεςαβξλόμ, αμςίρςξιυα ΤΔΙ, 

κλπ., αμάλξγα με ςη μξμική μξοτή ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα). Ασςά θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ σπεϋθσμη 

δήλχρη ςξσ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ϊςι ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςξσπ. Ζ 

σπεϋθσμη δήλχρη γίμεςαι απξδεκςή ετϊρξμ έυει εκδξθεί μεςά ςημ κξιμξπξίηρη ποϊρκληρηπ για 
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σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ. Σπξβάλλξμςαι ρςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ (πξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 

είμαι μξμικϊ ποϊρχπξ υχοίπ σπξυοέχρη δήλχρηπ ςχμ ρςξιυείχμ ασςόμ ρε αομϊδια αουή). 

Ρε πεοίπςχρη πξσ για ςη διεμέογεια ςηπ παοξϋραπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ έυξσμ υξοηγηθεί ενξσρίεπ ρε 

ποϊρχπξ πλέξμ ασςόμ πξσ αματέοξμςαι ρςα παοαπάμχ έγγοατα, ποξρκξμίζεςαι επιπλέξμ απϊταρη- 

ποακςικϊ ςξσ αομξδίξσ καςαρςαςικξϋ ξογάμξσ διξίκηρηπ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ με ςημ ξπξία 

υξοηγήθηκαμ ξι ρυεςικέπ ενξσρίεπ. Όρξμ ατξοά ςα τσρικά ποϊρχπα, ετϊρξμ έυξσμ υξοηγηθεί ενξσρίεπ ρε 

ςοίςα ποϊρχπα, ποξρκξμίζεςαι ενξσριξδϊςηρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. 

Ξι αλλξδαπξί ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ ςα ποξβλεπϊμεμα, καςά ςη μξμξθερία ςηπ υόοαπ 

εγκαςάρςαρηπ, απξδεικςικά έγγοατα, και ετϊρξμ δεμ ποξβλέπξμςαι, σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ μϊμιμξσ 

εκποξρόπξσ, απϊ ςημ ξπξία απξδεικμϋξμςαι ςα αμχςέοχ χπ ποξπ ςη μϊμιμη ρϋρςαρη, μεςαβξλέπ και 

εκποξρόπηρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. 

Απϊ ςα αμχςέοχ έγγοατα ποέπει μα ποξκϋπςξσμ η μϊμιμη ρϋρςαρη  ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, ϊλεπ ξι 

ρυεςικέπ ςοξπξπξιήρειπ ςχμ καςαρςαςικόμ, ςξ/ςα ποϊρχπξ/α πξσ δερμεϋει/ξσμ μϊμιμα ςημ εςαιοία καςά 

ςημ ημεοξμημία διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ (μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ, δικαίχμα σπξγοατήπ κλπ.), ςσυϊμ 

ςοίςξι, ρςξσπ ξπξίξσπ έυει υξοηγηθεί ενξσρία εκποξρόπηρηπ, καθόπ και η θηςεία ςξσ/ςχμ ή/και ςχμ 

μελόμ ςξσ ξογάμξσ διξίκηρηπ/ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ. 

Β.4. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε επίρημξσπ καςαλϊγξσπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ 

εκάρςξςε ιρυϋξσρεπ εθμικέπ διαςάνειπ ή διαθέςξσμ πιρςξπξίηρη απϊ ξογαμιρμξϋπ πιρςξπξίηρηπ πξσ 

ρσμμξοτόμξμςαι με ςα εσοχπαψκά ποϊςσπα πιρςξπξίηρηπ, καςά ςημ έμμξια ςξσ Οαοαοςήμαςξπ VII ςξσ 

Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016, μπξοξϋμ μα ποξρκξμίζξσμ ρςιπ αμαθέςξσρεπ αουέπ πιρςξπξιηςικϊ 

εγγοατήπ εκδιδϊμεμξ απϊ ςημ αομϊδια αουή ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ ςξμ αομϊδιξ ξογαμιρμϊ 

πιρςξπξίηρηπ.  

Ρςα πιρςξπξιηςικά ασςά αματέοξμςαι ςα δικαιξλξγηςικά βάρει ςχμ ξπξίχμ έγιμε η εγγοατή ςχμ εμ λϊγχ 

ξικξμξμικόμ τξοέχμ ρςξμ επίρημξ καςάλξγξ ή η πιρςξπξίηρη και η καςάςανη ρςξμ εμ λϊγχ καςάλξγξ.  

Ζ πιρςξπξιξϋμεμη εγγοατή ρςξσπ επίρημξσπ καςαλϊγξσπ απϊ ςξσπ αομϊδιξσπ ξογαμιρμξϋπ ή ςξ 

πιρςξπξιηςικϊ, πξσ εκδίδεςαι απϊ ςξμ ξογαμιρμϊ πιρςξπξίηρηπ, ρσμιρςά ςεκμήοιξ καςαλληλϊςηςαπ ϊρξμ 

ατξοά ςιπ απαιςήρειπ πξιξςικήπ επιλξγήπ, ςιπ ξπξίεπ καλϋπςει ξ επίρημξπ καςάλξγξπ ή ςξ πιρςξπξιηςικϊ.  

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε επίρημξσπ καςαλϊγξσπ απαλλάρρξμςαι απϊ ςημ 

σπξυοέχρη σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ αματέοξμςαι ρςξ πιρςξπξιηςικϊ εγγοατήπ ςξσπ. Διδικόπ 

ϊρξμ ατξοά ςημ καςαβξλή ςχμ ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ και ςχμ τϊοχμ και ςελόμ, 

ποξρκξμίζξμςαι επιποξρθέςχπ ςηπ βεβαίχρηπ εγγοατήπ ρςξμ επίρημξ καςάλξγξ και πιρςξπξιηςικά, καςά 

ςα ξοιζϊμεμα αμχςέοχ ρςημ πεοίπςχρη Β.1, σπξπεο. i, ii και iii ςηπ πεο. β. 

Β.5. Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά, σπξβάλλξσμ ςα παοαπάμχ, καςά 

πεοίπςχρη δικαιξλξγηςικά, για κάθε ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ έμχρη, ρϋμτχμα με ςα 

ειδικϊςεοα ποξβλεπϊμεμα ρςξ άοθοξ 19 παο. 2 ςξσ μ. 4412/2016. 

Β.6. Δπιρημαίμεςαι ϊςι γίμξμςαι απξδεκςέπ: 

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

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

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

κξιμξπξίηρη ςηπ ποϊρκληρηπ για ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ.  

Όπξσ απαιςείςαι Σπεϋθσμη Δήλχρη, μξείςαι για ςξσπ μεμ ημεδαπξϋπ Σπεϋθσμη Δήλχρη ρϋμτχμα με ςξμ Μ. 

1599/86 ςξσ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ ή Σπεϋθσμη Δήλχρη ςξσ τσρικξϋ ποξρόπξσ και 

για ςξσπ δε αλλξδαπξϋπ, κείμεμξ αμάλξγηπ απξδεικςικήπ ανίαπ ςξ ξπξίξ θα ρσμξδεϋεςαι απϊ επίρημη 
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μεςάτοαρη ςξσ ρςα Δλλημικά καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 454 ςξσ Ι.Οξλ.Δικ. και ςξσ Ιόδικα πεοί 

Δικηγϊοχμ.  

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ επιθσμεί μα ρςηοιυθεί ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ τξοέχμ, ρϋμτχμα 

με ςημ παοάγοατξ 2.2.5 για ςημ απϊδεινη ϊςι θα έυει ρςη διάθερή ςξσ ςξσπ αμαγκαίξσπ πϊοξσπ, 

ποξρκξμίζει, ιδίχπ, ρυεςική έγγοατη δέρμεσρη ςχμ τξοέχμ ασςόμ για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ. Διδικϊςεοα, 

ποξρκξμίζεςαι έγγοατξ (ρσμτχμηςικϊ ή ρε πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ απϊταρη ςξσ αομξδίξσ 

ξογάμξσ διξίκηρηπ ασςξϋ ή ρε πεοίπςχρη τσρικξϋ ποξρόπξσ σπεϋθσμη δήλχρη), δσμάμει ςξσ ξπξίξσ 

αμτϊςεοξι, διαγχμιζϊμεμξπ  ξικξμξμικϊπ τξοέαπ και ςοίςξπ τξοέαπ, εγκοίμξσμ ςη μεςανϋ ςξσπ ρσμεογαρία 

για ςημ καςά πεοίπςχρη παοξυή ποξπ ςξμ διαγχμιζϊμεμξ ςηπ υοημαςξξικξμξμικήπ ή/και ςευμικήπ ή/και 

επαγγελμαςικήπ ικαμϊςηςαπ ςξσ τξοέα, όρςε ασςή μα είμαι ρςη διάθερη ςξσ διαγχμιζϊμεμξσ  για ςημ 

εκςέλερη ςηπ Ρϋμβαρηπ. Ζ ρυεςική αματξοά θα ποέπει μα είμαι λεπςξμεοήπ και μα αματέοει κας’ 

ελάυιρςξμ ςξσπ ρσγκεκοιμέμξσπ πϊοξσπ πξσ θα είμαι διαθέριμξι για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και ςξμ 

ςοϊπξ δια ςξσ ξπξίξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ ασςξί για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ. Ξ ςοίςξπ θα δερμεϋεςαι 

οηςά ϊςι θα διαθέρει ρςξμ διαγχμιζϊμεμξ ςξσπ ρσγκεκοιμέμξσπ πϊοξσπ καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ και 

ξ διαγχμιζϊμεμξπ  ϊςι θα κάμει υοήρη ασςόμ ρε πεοίπςχρη πξσ ςξσ αμαςεθεί η ρϋμβαρη. 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δηλόμει ρςημ ποξρτξοά ςξσ ϊςι θα κάμει υοήρη σπεογξλάβχμ, 

ρςιπ ικαμϊςηςεπ ςχμ ξπξίχμ δεμ ρςηοίζεςαι, ποξρκξμίζεςαι σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ με 

αματξοά ςξσ ςμήμαςξπ ςηπ ρϋμβαρηπ ςξ ξπξίξ ποξςίθεςαι μα αμαθέρει ρε ςοίςξσπ σπϊ μξοτή 

σπεογξλαβίαπ και σπεϋθσμη δήλχρη ςχμ σπεογξλάβχμ ϊςι απξδέυξμςαι ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ.  

 

2.3 Ιοιςήοια Αμάθερηπ 

2.3.1 Ιοιςήοιξ αμάθερηπ 
 

Ιοιςήοιξ αμάθερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει ςηπ 

ποξ ΤΟΑ υαμηλϊςεοηπ ςιμήπ, για ςξ ρϋμξλξ ςχμ ειδόμ-σπηοεριόμ. 

2.4 Ιαςάοςιρη - Οεοιευϊμεμξ Οοξρτξοόμ 

2.4.1  Γεμικξί ϊοξι σπξβξλήπ ποξρτξοόμ 

 Ξι διαγχμιζϊμεμξι σπξβάλλξσμ ποξρτξοά σπξυοεχςικάγια ϊλα ςημ γετσοξπλάρςιγγα και ςιπ σπηοερίεπ 

ςηπ ξμάδαπΑ χπ αματέοεςαι ρςξμ πίμακα 1 ςξσ άοθοξσ 1.3 «Ρσμξπςική Οεοιγοατή τσρικξϋ και 

ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ» ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ. Ζ ποξρτξοά δε θα νεπεομά ςημ 

ποξωπξλξγιρθείρα ανία ςηπ Ξμάδαπ, αλλιόπ θα απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

 Ζ παοξϋρα δεμ διαιοείςαι ρε πεοιρρϊςεοα ςμήμαςα για ςημ επίςεσνη ξικξμξμίαπ κλίμακξπ, επιποξρθέςχπ ςα 

ςεθέμςα κοιςήοια επιςοέπξσμ ςημ εσοεία ρσμμεςξυή εμδιατεοξμέμχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ. 

 

Δεμ επιςοέπξμςαι εμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ  

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

ηλεκςοξμικά είςε απϊ ϊλξσπ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ απξςελξϋμ ςημ έμχρη, είςε απϊ εκποϊρχπϊ 

ςξσπ μξμίμχπ ενξσριξδξςημέμξ. Ρςημ ποξρτξοά, απαοαιςήςχπ ποέπει μα ποξρδιξοίζεςαι η έκςαρη και ςξ 

είδξπ ςηπ ρσμμεςξυήπ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ καςαμξμήπ αμξιβήπ μεςανϋ ςξσπ) ςξσ κάθε μέλξσπ ςηπ 

έμχρηπ, καθόπ και ξ εκποϊρχπξπ/ρσμςξμιρςήπ ασςήπ.  

Όλα ςα μέλη ςηπ εσθϋμξμςαι έμαμςι ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξμ. Ρε πεοίπςχρη 

αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ρςημ έμχρη, η εσθϋμη ασςή ενακξλξσθεί μέυοι πλήοξσπ εκςέλερήπ ςηπ. 
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Ρε πεοίπςχρη πξσ εναιςίαπ αδσμαμίαπ για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ ή αμχςέοαπ βίαπ μέλξπ ςηπ έμχρηπ δεμ 

μπξοεί μα αμςαπξκοιθεί ρςιπ σπξυοεόρειπ ςηπ έμχρηπ καςά ςξμ υοϊμξ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςα 

σπϊλξιπα μέλη ςηπ έμχρηπ ξτείλξσμ μα ποξςείμξσμ αμςικαςαρςάςη. Ζ αμςικαςάρςαρη εγκοίμεςαι με 

απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ και ρε κάθε πεοίπςχρη εμςϊπ ςοιάμςα (30) ημεοόμ. Αμςικαςάρςαρη πξσ 

διεμεογείςαι υχοίπ ςημ παοαπάμχ ποξωπϊθερη ρσμεπάγεςαι ςημ έκπςχρή ςξσ αμαδϊυξσ. 

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

2.4.2  Υοϊμξπ και οϊπξπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ 

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

ςημ καςαληκςική ημεοξμημία και όοα πξσ ξοίζει η παοξϋρα διακήοσνη, ρςημ Δλλημική Γλόρρα, ρε 

ηλεκςοξμικϊ τάκελξ, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ Μ.4412/2016, ιδίχπρςα άοθοα 36 και 37 και ρςημ 

κας’ ενξσριξδϊςηρη ςηπ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ μ.4412/2016 εκδξθείρασπ΄αοιθμ. 64233/08.06.2021 

(Β΄2453/ 09.06.2021) Ιξιμή Απϊταρη ςχμ Σπξσογόμ Αμάπςσνηπ και Δπεμδϋρεχμ και Φητιακήπ 

Διακσβέομηρηπ με θέμα «Πσθμίρειπ ςευμικόμ ζηςημάςχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ αμάθερη ςχμ Δημξρίχμ 

Ρσμβάρεχμ Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ με υοήρη ςχμ επιμέοξσπ εογαλείχμ και διαδικαριόμ ςξσ Δθμικξϋ 

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

Σπηοερίεπ). 

Για ςη ρσμμεςξυή ρςξ διαγχμιρμϊ ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα διαθέςξσμ 

ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή πξσ σπξρςηοίζεςαι ςξσλάυιρςξμ απϊ αμαγμχοιρμέμξ (εγκεκοιμέμξ) 

πιρςξπξιηςικϊ, ςξ ξπξίξ υξοηγήθηκε απϊ πάοξυξ σπηοεριόμ πιρςξπξίηρηπ, ξ ξπξίξπ πεοιλαμβάμεςαι ρςξμ 

καςάλξγξ εμπίρςεσρηπ πξσ ποξβλέπεςαι ρςημ απϊταρη 2009/767/ΔΙ και ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ 

Ιαμξμιρμϊ (ΔΔ) 910/2014 και μα εγγοατξϋμ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, ρϋμτχμα με ςημ πεο. β ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 

37 ςξσ μ. 4412/2016 και ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 6 ςηπ Ι.Σ.Α. ΔΡΖΔΖΡ Οοξμήθειεπ και Σπηοερίεπ.  

 

2.4.2.2. Ξ υοϊμξπ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ μέρχ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ βεβαιόμεςαι ασςϊμαςα απϊ ςξ ΔΡΖΔΖΡ με 

σπηοερίεπ υοξμξρήμαμρηπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 37 ςξσ μ. 4412/2016 και ςιπ διαςάνειπ ςξσ 

άοθοξσ 10 ςηπ χπ άμχ κξιμήπ σπξσογικήπ απϊταρηπ. 

Λεςά ςημ παοέλεσρη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ και όοαπ, δεμ σπάουει η δσμαςϊςηςα σπξβξλήπ 

ποξρτξοάπ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ. Ρε πεοιπςόρειπ ςευμικήπ αδσμαμίαπ λειςξσογίαπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, η αμαθέςξσρα αουή 

οσθμίζει ςα ςηπ ρσμέυειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ με αιςιξλξγημέμη απϊταρή ςηπ. 

 

2.4.2.3. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ σπξβάλλξσμ με ςημ ποξρτξοά ςξσπ ςα ακϊλξσθα ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ 

ςξσ άοθοξσ 13 ςηπ Ι.Σ.Α. ΔΡΖΔΖΡ Οοξμήθειεπ και Σπηοερίεπ:  

(α) έμαμ ηλεκςοξμικϊ (σπξ)τάκελξ με ςημ έμδεινη «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ–ευμική Οοξρτξοά», ρςξμ 

ξπξίξ πεοιλαμβάμεςαι ςξ ρϋμξλξ ςχμ καςά πεοίπςχρη απαιςξϋμεμχμ δικαιξλξγηςικόμ και η ςευμική 

ποξρτξοά,  ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ κείμεμηπ μξμξθερίαπ και ςημ παοξϋρα. 

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

ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα και ςξ ρϋμξλξ ςχμ καςά πεοίπςχρη απαιςξϋμεμχμ 

δικαιξλξγηςικόμ.  

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

εκείμα ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ πξσ έυξσμ εμπιρςεσςικϊ υαοακςήοα ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 21 ςξσ 

μ. 4412/2016. Δτϊρξμ έμαπ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ υαοακςηοίζει πληοξτξοίεπ χπ εμπιρςεσςικέπ, λϊγχ 

ϋπαονηπ ςευμικξϋ ή εμπξοικξϋ απξοοήςξσ, ρςη ρυεςική δήλχρή ςξσ, αματέοει οηςά ϊλεπ ςιπ ρυεςικέπ 
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διαςάνειπ μϊμξσ ή διξικηςικέπ ποάνειπ πξσ επιβάλλξσμ ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ 

πληοξτξοίαπ. 

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

πξρϊςηςεπ, ςημ ξικξμξμική ποξρτξοά και ςα ρςξιυεία ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για 

ςημ ανιξλϊγηρή ςηπ. 

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

ηλεκςοξμικά αουεία, πξσ ατξοξϋμ δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ-ςευμικήπ ποξρτξοάπ και ξικξμξμικήπ 

ποξρτξοάπ ςξσπ ρςιπ αμςίρςξιυεπ ειδικέπ ηλεκςοξμικέπ τϊομεπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, ρςημ ρσμέυεια, μέρχ ρυεςικήπ 

λειςξσογικϊςηςαπ, ενάγξσμ αματξοέπ (εκςσπόρειπ) ρε μξοτή ηλεκςοξμικόμ αουείχμ με μξοτϊςσπξ PDF, 

ςα ξπξία απξςελξϋμ ρσμξπςική απξςϋπχρη ςχμ καςαυχοιρμέμχμ ρςξιυείχμ. α ηλεκςοξμικά αουεία ςχμ εμ 

λϊγχ αματξοόμ (εκςσπόρεχμ) σπξγοάτξμςαι φητιακά, ρϋμτχμα με ςιπ ποξβλεπϊμεμεπ διαςάνειπ (πεο. β 

ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 37) και επιρσμάπςξμςαι απϊ ςξμ Ξικξμξμικϊ Τξοέα ρςξσπ αμςίρςξιυξσπ 

σπξτακέλξσπ. Δπιρημαίμεςαι ϊςι η εναγχγή και η επιρϋμαφη ςχμ ποξαματεοθέμςχμ αματξοόμ 

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

ξλξκληοχθεί η καςαυόοιρη ςχμ ρςξιυείχμ ρε ασςϊμ.   

 

Δτϊρξμ ξι ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και ξι ξικξμξμικξί ϊοξι δεμ έυξσμ απξςσπχθεί ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ ρςιπ 

ειδικέπ ηλεκςοξμικέπ τϊομεπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ επιρσμάπςξσμ ηλεκςοξμικά 

σπξγεγοαμμέμα ποϊρθεςα ρε ρυέρη με ςιπ αματξοέπ (εκςσπόρειπ) ςηπ παοαγοάτξσ 2.4.2.4, ρυεςικά 

ηλεκςοξμικά αουεία (ιδίχπ ςευμική και ξικξμξμική ποξρτξοά) ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ παο. 2.4.3.2. 

και 2.4.4  ςηπ παοξϋραπ. 

 

Για ςη ρϋμςανη ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ ςξσπ ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ είμαι δσμαςϊμ μα 

επιρκέπςξμςαι ςξμ Ρ.Ρ. Δσζόμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ σπξυοεχςικά καςϊπιμ ρσμεμμϊηρηπ με ςημ αομϊδιξ 

επικξιμχμίαπ για ςημ Διακήοσνη και λαμβάμξμςαπ σπϊφιμ ϊςι μπξοεί μα ςξσπ ζηςηθεί μα σπξγοάφξσμ 

σπεϋθσμη δήλχρη πεοί ςήοηρηπ εμπιρςεσςικϊςηςαπ ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ θα ςεθξϋμ ρςη διάθερή ςξσπ 

αμςίρςξιυη με ασςή ςηπ παοαγοάτξσ 2.1.2 εδάτιξ ii ςηπ παοξϋραπ. 

 

2.4.2.5. Διδικϊςεοα, ϊρξμ ατξοά ςα ρσμημμέμα ηλεκςοξμικά αουεία ςηπ ποξρτξοάπ, ξι Ξικξμξμικξί 

Τξοείπ ςα καςαυχοίζξσμ ρςξσπ αμχςέοχ (σπξ)τακέλξσπ μέρχ ςξσ Σπξρσρςήμαςξπ, χπ ενήπ : 

α έγγοατα πξσ καςαυχοίζξμςαι ρςημ ηλεκςοξμική ποξρτξοά, και δεμ απαιςείςαι μα ποξρκξμιρθξϋμ 

και ρε έμςσπη μξοτή, γίμξμςαι απξδεκςά καςά πεοίπςχρη, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςιπ 

διαςάνειπ:  

α) είςε ςχμ άοθοχμ 13, 14 και 28 ςξσ μ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεοί ηλεκςοξμικόμ δημξρίχμ εγγοάτχμ πξσ 

τέοξσμ ηλεκςοξμική σπξγοατή ή ρτοαγίδα και, ετϊρξμ ποϊκειςαι για αλλξδαπά δημϊρια ηλεκςοξμικά 

έγγοατα, εάμ τέοξσμ επιρημείχρη e-Apostille 

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

τέοξσμ ηλεκςοξμική σπξγοατή ή ρτοαγίδα  

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

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

ηλεκςοξμικέπ διαδικαρίεπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ,   

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

πεοίπςχρη απλήπ τχςξςσπίαπ ιδιχςικόμ εγγοάτχμ.  
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Δπιπλέξμ, δεμ ποξρκξμίζξμςαι ρε έμςσπη μξοτή ςα ΤΔΙ και εμημεοχςικά και ςευμικά τσλλάδια και άλλα 

έμςσπα, εςαιοικά ή μη, με ειδικϊ ςευμικϊ πεοιευϊμεμξ, δηλαδή έμςσπα με αμιγόπ ςευμικά υαοακςηοιρςικά, 

ϊπχπ αοιθμξϋπ, απξδϊρειπ ρε διεθμείπ μξμάδεπ, μαθημαςικξϋπ ςϋπξσπ και ρυέδια. 

Διδικϊςεοα, ςα ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά για ςη ρσμμεςξυή ςξσ Ξικξμξμικξϋ Τξοέα ρςη διαδικαρία 

καςαυχοίζξμςαι απϊ ασςϊμ ρε μξοτή ηλεκςοξμικόμ αουείχμ με μξοτϊςσπξPDFκαι ετϊρξμ έυξσμ 

ρσμςαυθεί/παοαυθεί απϊ ςξμ ίδιξ, τέοξσμ εγκεκοιμέμη ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή ή ποξηγμέμη 

ηλεκςοξμική σπξγοατή με υοήρη εγκεκοιμέμχμ πιρςξπξιηςικόμ. 

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

τξοέα ρςημ αμαθέςξσρα αουή, ρε έμςσπη μξοτή και ρε κλειρςϊ-ξϋπ τάκελξ-ξσπ, ρςξμ ξπξίξ 

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

ρςξιυεία ςηπ ηλεκςοξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσ, ςα ξπξία απαιςείςαι μα ποξρκξμιρθξϋμ ρε ποχςϊςσπη 

μξοτή.έςξια ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά εμδεικςικά είμαι : 

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

άλλχπ η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη, 

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

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

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

σπεϋθσμη δήλχρη για ςημ ακοίβειά ςξσπ, καθόπ και 

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

θεόοηρη και δεμ έυξσμ επικσοχθεί  απϊ δικηγϊοξ.  

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

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

μα ζηςήρει ςη ρσμπλήοχρη και σπξβξλή ςξσπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 102 ςξσ μ. 4412/2016. 

Ρςα αλλξδαπά δημϊρια έγγοατα και δικαιξλξγηςικά εταομϊζεςαι η Ρσμθήκη ςηπ Υάγηπ ςηπ 5ηπ.10.1961, 

πξσ κσοόθηκε με ςξ μ. 1497/1984 (Α΄188), ετϊρξμ ρσμςάρρξμςαι ρε κοάςη πξσ έυξσμ ποξρυχοήρει ρςημ 

χπ άμχ Ρσμθήκη, άλλχπ τέοξσμ ποξνεμική θεόοηρη. Απαλλάρρξμςαι απϊ ςημ απαίςηρη επικϋοχρηπ (με 

Apostille ή Οοξνεμική Ηεόοηρη) αλλξδαπά δημϊρια έγγοατα ϊςαμ καλϋπςξμςαι απϊ διμεοείπ ή πξλσμεοείπ 

ρσμτχμίεπ πξσ έυει ρσμάφει η Δλλάδα (εμδεικςικά «Ρϋμβαρη μξμικήπ ρσμεογαρίαπ μεςανϋ Δλλάδαπ και 

Ιϋποξσ – 05.03.1984» (κσοχςικϊπ μ.1548/1985, «Ρϋμβαρη πεοί απαλλαγήπ απϊ ςημ επικϋοχρη ξοιρμέμχμ 

ποάνεχμ και εγγοάτχμ – 15.09.1977» (κσοχςικϊπ μ.4231/2014)). Δπίρηπ απαλλάρρξμςαι απϊ ςημ 

απαίςηρη επικϋοχρηπ ή παοϊμξιαπ διαςϋπχρηπ δημϊρια έγγοατα πξσ εκδίδξμςαι απϊ ςιπ αουέπ κοάςξσπ 

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

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

ρυεςικά με ςξ γεγξμϊπ ασςϊ δημϊρια έγγοατα εκδίδξμςαι για πξλίςη ςηπ Έμχρηπ απϊ ςιπ αουέπ ςξσ 

κοάςξσπ μέλξσπ ςηπ ιθαγέμειάπ ςξσ. 

Δπίρηπ, γίμξμςαι σπξυοεχςικά απξδεκςά εσκοιμή τχςξαμςίγοατα εγγοάτχμ πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ 

αλλξδαπέπ αουέπ και έυξσμ επικσοχθεί απϊ δικηγϊοξ, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ παο. 2 πεο. β 

ςξσ άοθοξσ 11 ςξσ μ. 2690/1999 “Ιόδικαπ Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ”, ϊπχπ αμςικαςαρςάθηκε χπ άμχ με ςξ 

άοθοξ 1 παο.2 ςξσ μ.4250/2014. 

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

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

απξρςξλέαπ, ςα ρςξιυεία ςξσ παοϊμςξπ διαγχμιρμξϋ και χπ παοαλήπςηπ η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ, ςξ 

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

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

Διαγχμιρμξϋ. 
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Ζ ποξρκϊμιρη ςχμ εγγσήρεχμ ρσμμεςξυήπ ποαγμαςξπξιείςαι είςε με καςάθερη ςξσ χπ άμχ τακέλξσ ρςημ 

σπηοερία ποχςξκϊλλξσ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, είςε με ςημ απξρςξλή ςξσ ςαυσδοξμικόπ, επί απξδείνει. 

ξ βάοξπ απϊδεινηπ ςηπ έγκαιοηπ ποξρκϊμιρηπ τέοει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ. ξ εμποϊθερμξ 

απξδεικμϋεςαι με ςημ επίκληρη ςξσ αοιθμξϋ ποχςξκϊλλξσ ή ςημ ποξρκϊμιρη ςξσ ρυεςικξϋ απξδεικςικξϋ 

απξρςξλήπ καςά πεοίπςχρη. 

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

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

ποχςϊκξλλξ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ςξ αογϊςεοξ έχπ ςημ ημεοξμημία και όοα απξρτοάγιρηπ ςχμ 

ποξρτξοόμ, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμία», ςα ρυεςικϊ απξδεικςικϊ ρςξιυείξ ποξρκϊμιρηπ 

(απξδεικςικϊ καςάθερηπ ρε σπηοερίεπ ςαυσδοξμείξσ- ςαυσμεςατξοόμ), ποξκειμέμξσ μα εμημεοόρει ςημ 

αμαθέςξσρα αουή πεοί ςηπ ςήοηρηπ ςηπ σπξυοέχρήπ ςξσ ρυεςικά με ςημ (εμποϊθερμη) ποξρκϊμιρη ςηπ 

εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ ρςξμ παοϊμςα διαγχμιρμϊ. 

2.4.3 Οεοιευϊμεμα Τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ- ευμική Οοξρτξοά» 

2.4.3.1Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ 

α ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά για ςημ ρσμμεςξυή ςχμ ποξρτεοϊμςχμ ρςη διαγχμιρςική διαδικαρία 

πεοιλαμβάμξσμ με πξιμή απξκλειρμξϋ ςα ακϊλξσθα σπϊ α και β ρςξιυεία: α) ςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ 

Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ), ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςιπ παο. 1 και 3 ςξσ άοθοξσ 79 ςξσ μ. 4412/2016 και ςη ρσμξδεσςική 

σπεϋθσμη δήλχρη με ςημ ξπξία ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δϋμαςαι μα διεσκοιμίζει ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ 

παοέυει με ςξ ΔΔΔΡ ρϋμτχμα με ςημ παο. 9 ςξσ ίδιξσ άοθοξσ, β) ςημ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ, ϊπχπ 

ποξβλέπεςαι ρςξ άοθοξ 72 ςξσ Μ.4412/2016 και ςιπ παοαγοάτξσπ 2.1.5 και 2.2.2 αμςίρςξιυα ςηπ παοξϋραπ 

διακήοσνηπ. Ζ εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ ποξρκξμίζεςαι ρε έμςσπη μξοτή (ποχςϊςσπξ) εμςϊπ ςοιόμ 

(3) εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή. Δπιρημαίμεςαι ϊςι η εμ λϊγχ σπξυοέχρη δεμ ιρυϋει 

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

φητιακή σπξγοατή. 

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

παοξϋραπ διακήοσνηπ χπ Οαοάοςημα  ασςήπ.  

Ζ ρσμπλήοχρή ςξσ δϋμαςαι μα ποαγμαςξπξιηθεί με υοήρη ςξσ σπξρσρςήμαςξπ PromitheusESPDint, 

ποξρβάριμξσ μέρχ ςηπ Διαδικςσακήπ Οϋληπ (www.promitheus.gov.gr) ςξσ ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ, ή άλληπ ρυεςικήπ 

ρσμβαςήπ πλαςτϊομαπ σπηοεριόμ διαυείοιρηπ ηλεκςοξμικόμ ΔΔΔΡ. Ξι Ξικξμξμικξί Τξοείπ δϋμαμςαι για 

ασςϊ ςξ ρκξπϊ μα ανιξπξιήρξσμ ςξ αμςίρςξιυξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ με μξοτϊςσπξ XML πξσ απξςελεί 

επικξσοικϊ ρςξιυείξ ςχμ εγγοάτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι επειδή ρςημ ρυεςική σπηοερία ςηπ διαδικςσακήπ πλαςτϊομαπ PromitheusESPDint  

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

ποξραομξρθεί/επικαιοξπξιηθεί ρϋμτχμα με ςιπ αλλαγέπ πξσ επήλθαμ με ςξ μ. 4782/2021, ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ  ςξ ρσμπληοόμει χπ έυει, εμ ςξϋςξιπ ξι ρυεςικέπ δηλόρειπ ςξσπ λξγίζξμςαι και 

εκλαμβάμξμςαι χπ ασςέπ απαιςξϋμςαι ρςξ μ.4782/2021, και ςημ παοξϋρα διακήοσνη, καθόπ δεμ 

στίρςαςαι δσμαςϊςηςα παοέμβαρηπ ρςξ ρυεςικϊ αουείξ xml. 

ξ ρσμπληοχμέμξ απϊ ςξμ Ξικξμξμικϊ Τξοέα ΔΔΔΡ, καθόπ και η ςσυϊμ ρσμξδεσςική ασςξϋ σπεϋθσμη 

δήλχρη, σπξβάλλξμςαι ρϋμτχμα με ςημ πεοίπςχρη δ ςηπ παοαγοάτξσ 2.4.2.5 ςηπ παοξϋραπ, ρε φητιακά 

σπξγεγοαμμέμξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ με μξοτϊςσπξPDF. 

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

και pdf ξ σπξφήτιξπ μπξοεί: 

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

εκεί (ρε μξοτή xml) τϊομα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Μα μεςαβεί ρςξμ ιρςϊςξπξhttps://espd.eprocurement.gov.gr/και μα επιλένει ςη γλόρρα (πυ ελλημικά) 

ρςη ρσμέυεια μα επιλένει ςημ επαμαυοηριμξπξίηρη ΔΔΔΡ, μα ςηλετξοςόρει ςξ παοαπάμχ xml αουείξ 

 Μα ρσμπληοόρει ςα ρυεςικά πεδία πξσ εμταμίζξμςαι ρςη τϊομα. 

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

pdf αμςίρςξιυα ςξπικά ρςξμ σπξλξγιρςή ςξσ. 

έλξπ σπξγοάτει φητιακά ςξ απξθηκεσμέμξ αουείξ pdf 

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

μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιξϋμ ςημ εταομξγή Promitheus-ESPDint και μα δημιξσογξϋμ ςξ EΔΔΡ απϊ ςημ αουή 

(ρςημ πεοίπςχρη ασςή θα επιλένξσμ δημιξσογία μέξσ ΔΔΔΡ): μα ρσμπληοόμξσμ με εσθϋμη ςξσπ ϊλα ςα 

δεδξμέμα πξσ ατξοξϋμ ςξμ εκάρςξςε διαγχμιρμϊ και αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη, μα ρσμπληοόμξσμ ςιπ 

ρυεςικέπ απαμςήρειπ και μα παοάγξσμ αουείξ ςϋπξσ PDF ποξκειμέμξσ μα ςξ σπξγοάφξσμ φητιακά και μα 

ςξ επιρσμάφξσμ ρςα ρσμημμέμα ςηπ ηλεκςοξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσπ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ. 

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

ΔΡΖΔΖΡ: 

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

sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D

3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

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

ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ έμχρη. 

 

2.4.3.2 ευμική ποξρτξοά 

α ποξρτεοϊμεμα είδη θα ποέπει μα καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ απαιςήρειπ και ςιπ ποξδιαγοατέπ πξσ 

αματέοξμςαι ρςξ Οαοάοςημα I ςηπ Διακήοσνηπ. Ζ ςευμική ποξρτξοά θα πεοιγοάτει πόπ ακοιβόπ ξι 

ρσγκεκοιμέμεπ απαιςήρειπ και ποξδιαγοατέπ πληοξϋμςαι. Δπξμέμχπ, πεοιλαμβάμει ιδίχπ ςα έγγοατα και 

δικαιξλξγηςικά, βάρει ςχμ ξπξίχμ θα ανιξλξγηθεί η καςαλληλϊςηςα ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ ειδόμ.  

H ςευμική ποξρτξοά ρσμςάρρεςαι ρσμπληοόμξμςαπ ςημ αμςίρςξιυη ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ 

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

σπξγοάτεςαι ηλεκςοξμικά. Απϊ ςξ ρϋρςημα εκδίδεςαι ηλεκςοξμική απϊδεινη σπξβξλήπ ποξρτξοάπ. 

Διδικϊςεοα, θα σπξβληθξϋμ: 

Α) Ζλεκςοξμική τϊομα (πξσ παοάγεςαι απϊ ςξ ρϋρςημα) και θα πεοιέυει ςιπ απαμςήρειπ ρςιπ ςευμικέπ 

ποξωπξθέρειπ φητιακά σπξγεγοαμμέμη 

Β) Φητιακά σπξγεγοαμμέμη σπεϋθσμη δήλχρη ςηπ παο.4 ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ Μ.1599/1986 (ΤΔΙ Α-75) ϊπχπ 

εκάρςξςε ιρυϋει ρςημ ξπξία αμαγοάτξμςαι ςα ρςξιυεία ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ και μα δηλόμξμςαι: 

 Όςι έλαβαμ πλήοη γμόρη ςχμ ϊοχμ ςηπ Διακήοσνηπ 1/2022, η ποξρτξοά ςξσπ ρσμςάυθηκε 

ρϋμτχμα με ασςξϋπ και ιρυϋει για ςοιακϊριεπ ενήμςα (360) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη 

ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ ποξρτξοόμ ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ.  

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

πεοιευϊμεμϊ ςξσπ 

 Ζ υόοα ποξέλεσρηπ ςηπ γετσοξπλάρςιγγαπ 

Γ) Ρσμπληοχμέμξ πίμακα ρσμμϊοτχρηπ για ςξμ ξπξίξ θα υοηριμξπξιηθεί σπξυοεχςικά ςξ ρυεςικϊ αουείξ 

.doc με ςξ ϊμξμα «ΟΘΜΑΙΑΡ ΡΣΛΛΞΠΤΩΡΖΡ» πξσ πεοιλαμβάμει ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ  και βοίρκεςαι 

ρςξ Οαοάοςημα I ςηπ παοξϋραπ. Ξ πίμακαπ θα πεοιλαμβάμει ςιπ απαμςήρειπ ρςιπ ςευμικέπ απαιςήρειπ και 

https://espd.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/%20%20sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/%20%20sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/%20%20sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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σπξυοεχςικά ρσμπληοχμέμη ςημ ρςήλη ςχμ παοαπξμπόμ με ρημειχμέμεπ ςιπ ρελίδεπ ςευμικόμ 

τσλλαδίχμ ή άλλχμ ρσματόμ εγγοάτχμ (ϊπχπ ςσυϊμ σπξβληθείραπ ςευμικήπ πεοιγοατήπ,σπεσθϋμχμ 

δηλόρεχμ κ.λ.π.). 

Δ) έλξπ, θα σπξβληθξϋμ σπξυοεχςικά ςα ρυεςικά (καςά πεοίπςχρη ) πιρςξπξιηςικά, έγγοατα, ςευμικά 

τσλλάδια κ.λ.π. ςα ξπξία αματέοξμςαι ρςημ ςευμική ποξρτξοά, (ϊπχπ ISOκ.λ.π.) 

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

σπξγοατή απϊ ςξμ εκδϊςη ςξσπ. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη δεμ θα απαιςηθεί η επικϋοχρή ςξσπ απϊ 

δικηγϊοξ και θα γίμξμςαι δεκςά απλά τχςξαμςίγοατα ςξσπ ςα ξπξία ϊμχπ σπξυοεχςικά θα ποέπει μα 

ρσμξδεϋξμςαι απϊ σπεϋθσμη δήλχρη φητιακά σπξγεγοαμμέμη απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα, ρςημ ξπξία θα 

δηλόμεςαι ϊςι ςα αμαγοατϊμεμα ρε ασςά ρςξιυεία ςασςίζξμςαι με ςα ρςξιυεία ςχμ ςευμικόμ τσλλαδίχμ 

ςξσ καςαρκεσαρςικξϋ ξίκξσ. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι ρε πεοίπςχρη πξσ σπξβληθξϋμ ιδιχςικά έγγοατα, είμαι δσμαςϊμ μα γίμξμςαι 

απξδεκςά και ρε απλή τχςξςσπία, ετϊρξμ ρσμσπξβάλλεςαι σπεϋθσμη δήλχρη ρςημ ξπξία βεβαιόμεςαι 

η ακοίβειά ςξσπ και η ξπξία ποέπει μα έυει ρσμςαυθεί μεςά ςημ δημξρίεσρη ςηπ παοξϋραπ. 

Δ) έλξπ για ςημ εταομξγή ςξσ καμϊμα καςαγχγήπ (ruleoforigin) ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.1 ςηπ παοξϋραπ 

ξ/ξι ποξρτέοξμςεπ θα σπξβάλλξσμ: σπεϋθσμη δήλχρη ρςημ ξπξία θα δηλόμεςαι  

 η υόοα/υόοεπ καςαγχγήπ ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ ειδόμ και ϊςι πληοείςαι  ξ καμϊμαπ καςαγχγήπ ςηπ 

διακήοσνηπ 1/2022. 

 Δπίρηπ, θα αμαλαμβάμεςαι η σπξυοέχρη ϊςι, ρε πεοίπςχρη αμάδεινηπ χπ αμαδϊυξσ ςξσ 

ποξρτέοξμςξπ ξικξμξμικξϋ τξοέα, θα σπξβληθξϋμ ρςημ αμαθέςξσρα αουή ρσμξδεσςικά ςχμ 

παοαρςαςικόμ ποξπ πληοχμή και χπ δικαιξλξγηςικά πληοχμήπ, αμαλϊγχπ ςηπ πεοίπςχρηπ ςα 

δικαιξλξγηςικά και έγγοατα πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 5.1 ςηπ παοξϋραπ 

Ρ)  Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ αματέοξσμ ςξ ςμήμα ςηπ ρϋμβαρηπ (επί πξιμή απξκλειρμξϋ υχοίπ αματξοά 

ρε ξικξμξμικά ρςξιυεία) πξσ ποξςίθεμςαι μα αμαθέρξσμ σπϊ μξοτή σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξσπ, καθόπ 

και ςξσπ σπεογξλάβξσπ πξσ ποξςείμξσμ, χπ ασςϊ απξςσπόμεςαι και ρςξ ΔΔΔΡ. 

 

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

νευχοιρςά για κάθε μέλξπ ςηπ.  

 

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

ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ 

 

Ζ Ξικξμξμική Οοξρτξοά ρσμςάρρεςαι με βάρη ςξ αμαγοατϊμεμξ ρςημ παοξϋρα κοιςήοιξ αμάθερηπ, ήςξι 

απξκλειρςικά βάρει ςιμήπ για ςξ ρϋμξλξ ςχμ ποξκηοσρρϊμεμχμειδόμ-σπηοεριόμ. 

 

Ξ τάκελξπ θα πεοιλαμβάμει: 

α) ημ ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ ρσρςήμαςξπ. Ζ Ξικξμξμική Οοξρτξοά ρσμςάρρεςαι ρσμπληοόμξμςαπ ςημ 

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

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

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

παοαγϊμεμξσ φητιακά σπξγεγοαμμέμξσ ηλεκςοξμικξϋ αουείξσ ποέπει μα ςασςίζξμςαι. Ρε αμςίθεςη 

πεοίπςχρη, ςξ ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ μήμσμα και ξ ποξρτέοχμ καλείςαι μα παοάγει εκ μέξσ ςξ 

ηλεκςοξμικϊ αουείξ .pdf.  
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Ρςημ ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ξι ρσμμεςέυξμςεπ θα 
ρσμπληοόρξσμ χπ ςιμή ποξρτξοάπ ςημ ςιμή με δσξ (2) δεκαδικά φητία (αοιθμϊ). 

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

ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ». Για ςη δημιξσογία ςξσ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ θα υοηριμξπξιήρξσμ 

απαοαιςήςχπ ςξ αουείξ μξοτήπ .doc πξσ θα αμαοςηθεί μαζί με ςα σπϊλξιπα έγγοατα ςηπ διακήοσνηπ ρςημ 

πλαςτϊομα ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, με ςημ παοαπάμχ ξμξμαρία. ξ ίδιξ σπϊδειγμα πεοιλαμβάμεςαι και ρςημ παοξϋρα 

χπ παοάοςημα. ξ ρσμξλικϊ πξρϊ πξσ θα ρσμπληοχθεί θα ρσμπίπςει με ςξ πξρϊ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςημ 

ηλεκςοξμική ποξρτξοά. 

 Για λϊγξσπ ςιμξλϊγηρηπ θα ρσμπληοχθξϋμ σπξυοεχςικά ρςξ ποϊςσπξ νευχοιρςά ςα ποξρτεοϊμεμα 

πξρά α)για ςημ ποξμήθεια και εγκαςάρςαρη ςηπ μέαπ γετσοξπλάρςιγγαπ και β) για ςημ παοξυή 

σπηοεριόμ διακοίβχρηπ 

Ρςημ ςιμή πεοιλαμβάμξμςαι ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ, χπ και κάθε άλλη επιβάοσμρη, ρϋμτχμα με ςημ 

κείμεμη μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., για ςημ παοάδξρη ςξσ σλικξϋ ρςξμ ςϊπξ και με ςξμ 

ςοϊπξ πξσ ποξβλέπεςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. Για ςη ρϋγκοιρη ςχμ ποξρτξοόμ θα λητθεί σπϊφη ςξ 

κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ. 

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

ασςξϋ ειρτξοά σπέο ΞΓΑ 20 %. 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι ςξ εκάρςξςε πξρξρςϊ Τ.Ο.Α. επί ςξιπ εκαςϊ, ςηπ αμχςέοχ ςιμήπ θα σπξλξγίζεςαι 

ασςϊμαςα απϊ ςξ ρϋρςημα. 

 

Ζ ποξρτεοϊμεμη ςιμή δίδεςαι σπξυοεχςικά ρε εσοό και ποέπει μα ποξκϋπςει με ρατήμεια απϊ ςημ 

ξικξμξμική ποξρτξοά, η ξπξία ποέπει μα είμαι διαμξοτχμέμη ρϋμτχμα με ϊρα ζηςξϋμςαι απϊ ςημ 

παοξϋρα διακήοσνη.  

 

Ξι ςιμέπ ςχμ ποξρτξοόμ δεμ μπξοξϋμ μα μεςαβάλλξμςαι καςά ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ και εάμ 

ζηςηθεί παοάςαρη ςηπ διάοκειαπ ςηπ ποξρτξοάπ, ξι σπξφήτιξι ποξμηθεσςέπ δεμ δικαιξϋμςαι, καςά ςη 

γμχρςξπξίηρη ςηπ ρσγκαςάθερήπ ςξσπ ρςημ παοάςαρη ασςή, μα σπξβάλλξσμ μέξσπ πίμακεπ ςιμόμ ή μα 

ςοξπξπξιήρξσμ ςξσπ αουικξϋπ. 

 

Ωπ απαοάδεκςεπ θα απξοοίπςξμςαι ποξρτξοέπ ρςιπ ξπξίεπ: α) δεμ δίμεςαι ςιμή ρε ΔΣΠΩ ή πξσ καθξοίζεςαι  

ρυέρη ΔΣΠΩ ποξπ νέμξ μϊμιρμα, β) δεμ ποξκϋπςει με ρατήμεια η ποξρτεοϊμεμη ςιμή, με ςημ επιτϋλανη 

ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 102 ςξσ μ. 4412/2016, ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει με ςξ άοθοξ 42 ςξσ 

μ.4782/2021  και γ) η ςιμή σπεοβαίμει ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςχμ ποξκηοσρρϊμεμχμ ειδόμ πξσ καθξοίζεςαι 

και ςεκμηοιόμεςαι απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ρςξ άοθοξ 1.3 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ.  

Δμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ ή αμςιποξρτξοέπ δεμ γίμξμςαι δεκςέπ και αμ σπξβληθξϋμ απξοοίπςξμςαι χπ 

απαοάδεκςεπ. 

 

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

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

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

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

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

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

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

δικαιξλξγηςικξϋ ρσμμεςξυήπ ή δικαιξλξγηςικξϋ ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ ρςξμ σπξτάκελξ «Ξικξμξμική 

Οοξρτξοά». 
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2.4.5  Υοϊμξπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ 

Ξι σπξβαλλϊμεμεπ ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ για διάρςημα ςοιακξρίχμ 

ενήμςα (360) ημεοξλξγιακόμ ημεοόμ απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ 

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

απξοοίπςεςαι χπ μη καμξμική. 

Ζ ιρυϋπ ςηπ ποξρτξοάπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι εγγοάτχπ, ετϊρξμ ςξϋςξ ζηςηθεί απϊ ςημ αμαθέςξσρα 

αουή, ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ, με αμςίρςξιυη παοάςαρη ςηπ εγγσηςικήπ επιρςξλήπ ρσμμεςξυήπ ρϋμτχμα με ςα 

ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 72 παο. 1 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ παοάγοατξ 2.2.2. ςηπ παοξϋραπ, κας' αμόςαςξ 

ϊοιξ για υοξμικϊ διάρςημα ίρξ με ςημ ποξβλεπϊμεμη χπ άμχ αουική διάοκεια. Ρε πεοίπςχρη αιςήμαςξπ ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ για παοάςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ, για ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ, πξσ 

απξδέυςηκαμ ςημ παοάςαρη, ποιμ ςη λήνη ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ ςξσπ, ξι ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και ςξσπ 

δερμεϋξσμ  για ςξ επιπλέξμ ασςϊ υοξμικϊ διάρςημα. 

Λεςά ςη λήνη και ςξσ παοαπάμχ αμόςαςξσ ξοίξσ υοϊμξσ παοάςαρηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ, ςα 

απξςελέρμαςα ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ μαςαιόμξμςαι, εκςϊπ αμ η αμαθέςξσρα αουή κοίμει, καςά 

πεοίπςχρη, αιςιξλξγημέμα, ϊςι η ρσμέυιρη ςηπ διαδικαρίαπ ενσπηοεςεί ςξ δημϊριξ ρσμτέοξμ, ξπϊςε ξι 

ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη διαδικαρία μπξοξϋμ μα επιλένξσμ είςε μα παοαςείμξσμ ςημ 

ποξρτξοά και ςημ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσπ, ετϊρξμ ςξσπ ζηςηθεί ποιμ ςημ πάοξδξ ςξσ αμχςέοχ 

αμόςαςξσ ξοίξσ παοάςαρηπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ είςε ϊυι. Ρςημ ςελεσςαία πεοίπςχρη, η διαδικαρία 

ρσμευίζεςαι με ϊρξσπ παοέςειμαμ ςιπ ποξρτξοέπ ςξσπ και απξκλείξμςαι ξι λξιπξί ξικξμξμικξί τξοείπ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ λήνει ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ και δεμ ζηςηθεί παοάςαρη ςηπ ποξρτξοάπ, η 

αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι με αιςιξλξγημέμη απϊταρή ςηπ, ετϊρξμ η εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ενσπηοεςεί ςξ 

δημϊριξ ρσμτέοξμ, μα ζηςήρει εκ ςχμ σρςέοχμ απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη 

διαδικαρία μα παοαςείμξσμ ςημ ποξρτξοά ςξσπ. 

2.4.6  Κϊγξι απϊοοιφηπ ποξρτξοόμ 

H αμαθέςξσρα αουή με βάρη ςα απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ και ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, 

απξοοίπςει, ρε κάθε πεοίπςχρη, ποξρτξοά: 

α) η ξπξία απξκλίμει απϊ απαοάβαςξσπ ϊοξσπ πεοί ρϋμςανηπ και σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ, ή δεμ 

σπξβάλλεςαι εμποϊθερμα, με ςξμ ςοϊπξ και με ςξ πεοιευϊμεμξ πξσ ξοίζεςαι ρςημ παοξϋρα και 

ρσγκεκοιμέμα ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.4.1 (Γεμικξί ϊοξι σπξβξλήπ ποξρτξοόμ), 2.4.2. (Υοϊμξπ και ςοϊπξπ 

σπξβξλήπ ποξρτξοόμ), 2.4.3. (Οεοιευϊμεμξ τακέλχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ, ςευμικήπ 

ποξρτξοάπ), 2.4.4. (Οεοιευϊμεμξ τακέλξσ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ, ςοϊπξπ ρϋμςανηπ και σπξβξλήπ 

ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ), 2.4.5. (Υοϊμξπ ιρυϋξπ ποξρτξοόμ), 3.1. (Απξρτοάγιρη και ανιξλϊγηρη 

ποξρτξοόμ), 3.2 (Οοϊρκληρη σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ) ςηπ παοξϋραπ, 

 

β) η ξπξία πεοιέυει αςελείπ, ελλιπείπ, αρατείπ ή λαμθαρμέμεπ πληοξτξοίεπ ή ςεκμηοίχρη, 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ πεοιέυξμςαι ρςξ ΔΔΔΡ, ετϊρξμ ασςέπ δεμ επιδέυξμςαι 

ρσμπλήοχρηπ, διϊοθχρηπ, απξρατήμιρηπ ή διεσκοίμιρηπ ή, ετϊρξμ επιδέυξμςαι, δεμ έυξσμ 

απξκαςαρςαθεί απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα, εμςϊπ ςηπ ποξκαθξοιρμέμηπ ποξθερμίαπ, ρϋμτχμα ςξ άοθοξ 102 

ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ παο. 3.1.2.1 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, 

γ) για ςημ ξπξία ξ ποξρτέοχμ δεμ παοάρυει ςιπ απαιςξϋμεμεπ ενηγήρειπ, εμςϊπ ςηπ ποξκαθξοιρμέμηπ 

ποξθερμίαπ ή η ενήγηρη δεμ είμαι απξδεκςή απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ρϋμτχμα με ςημ παο. 3.1.2.1 ςηπ 

παοξϋραπ και ςα άοθοα 102 και 103 ςξσ μ. 4412/2016, 

δ) Ζ ξπξία είμαι εμαλλακςική ποξρτξοά,ηξπξίαδεμ πληοξί ςιπ ελάυιρςεπ απαιςήρειπ πξσ ξοίζξμςαι ρςξ 

άοθοξ 1.3 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ 
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ε) η ξπξία σπξβάλλεςαι απϊ έμαμ ποξρτέοξμςα πξσ έυει σπξβάλλει δϋξ ή πεοιρρϊςεοεπ ποξρτξοέπ. Ξ 

πεοιξοιρμϊπ ασςϊπ ιρυϋει, σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.3πεο.γ ςηπ παοξϋραπ ( πεο. γ΄ ςηπ παο. 

4 ςξσ άοθοξσ73 ςξσ μ. 4412/2016) και ρςημ πεοίπςχρη εμόρεχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ με κξιμά μέλη, 

καθόπ και ρςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ ρσμμεςέυξσμ είςε ασςξςελόπ είςε χπ μέλη εμόρεχμ 

 

ρς) η ξπξία είμαι σπϊ αίοερη, 

 

ζ) η ξπξία θέςει ϊοξ αμαποξραομξγήπ,  

 

η) για ςημ ξπξία ξ ποξρτέοχμ δεμ παοάρυει, εμςϊπ απξκλειρςικήπ ποξθερμίαπ είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ 

κξιμξπξίηρη ρε ασςϊμ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ενηγήρειπ αματξοικά με ςημ ςιμή ή ςξ 

κϊρςξπ πξσ ποξςείμει  ρε ασςήμ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ η ποξρτξοά ςξσ ταίμεςαι αρσμήθιρςα υαμηλή ρε 

ρυέρη με ςα αγαθά, ρϋμτχμα με ςημ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 88 ςξσ μ.4412/2016, 

θ) ετϊρξμ διαπιρςχθεί ϊςι είμαι αρσμήθιρςα υαμηλή διϊςι δε ρσμμξοτόμεςαι με ςιπ ιρυϋξσρεπ  

σπξυοεόρειπ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ.4412/2016, 

ι) η ξπξία παοξσριάζει απξκλίρειπ χπ ποξπ ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

ια) η ξπξία παοξσριάζει ελλείφειπ χπ ποξπ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ζηςξϋμςαι απϊ ςα έγγοατα ςηπ 

παοξϋραπ διακήοσνηπ, ετϊρξμ ασςέπ δεμ θεοαπεσςξϋμ απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα με ςημ σπξβξλή ή ςη 

ρσμπλήοχρή ςξσπ, εμςϊπ ςηπ ποξκαθξοιρμέμηπ ποξθερμίαπ, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 102 και 103 ςξσ 

μ.4412/2016, 

ιβ) εάμ απϊ ςα δικαιξλξγηςικά ςξσ άοθοξσ 103 ςξσ μ. 4412/2016, πξσ ποξρκξμίζξμςαι απϊ ςξμ ποξρχοιμϊ 

αμάδξυξ, δεμ απξδεικμϋεςαι η μη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ 

ή η πλήοχρη μιαπ ή πεοιρρϊςεοχμ απϊ ςιπ απαιςήρειπ ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ, ρϋμτχμα με ςιπ 

παοαγοάτξσπ 2.2.4 πεοί κοιςηοίχμ επιλξγήπ, 

ιγ) εάμ καςά ςξμ έλεγυξ ςχμ χπ άμχ δικαιξλξγηςικόμ ςξσ άοθοξσ 103 ςξσ μ.4412/2016, διαπιρςχθεί ϊςι ςα 

ρςξιυεία πξσ δηλόθηκαμ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 79 ςξσ μ. 4412/2016, είμαι εκ ποξθέρεχπ απαςηλά, ή ϊςι 

έυξσμ σπξβληθεί πλαρςά απξδεικςικά ρςξιυεία. 
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3. ΔΘΔΜΔΠΓΔΘΑ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑΡ - ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 

3.1  Απξρτοάγιρη και ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ 

3.1.1 Ζλεκςοξμική απξρτοάγιρη ποξρτξοόμ 

ξ πιρςξπξιημέμξ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, για ςημ απξρτοάγιρη ςχμ  ποξρτξοόμ  αομϊδιξ ϊογαμξ ςηπ Αμαθέςξσραπ 

Αουήπ, ήςξι η επιςοξπή διεμέογειαπ/επιςοξπή ανιξλϊγηρηπ, ετενήπ Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ, ποξβαίμει 

ρςημ έμαονη ςηπ διαδικαρίαπ ηλεκςοξμικήπ απξρτοάγιρηπ ςχμ τακέλχμ ςχμ ποξρτξοόμ, καςά ςξ άοθοξ 

100 ςξσ μ. 4412/2016, ακξλξσθόμςαπ ςα ενήπ ρςάδια: 

 Ζλεκςοξμική Απξρτοάγιρη ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ-ευμική Οοξρτξοά» 

και ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά»,ρςιπ 18/11/2022, ημέοα Οαοαρκεσή και όοα 

11.30π.μ. 

Ρςξ ρςάδιξ ασςϊ ςα ρςξιυεία ςχμ ποξρτξοόμ πξσ απξρτοαγίζξμςαι είμαι ποξρβάριμα μϊμξ ρςα μέλη ςηπ 

Δπιςοξπήπ Διαγχμιρμξϋ και ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. 

3.1.2 Ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ 

Λεςά ςημ καςά πεοίπςχρη ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ η Αμαθέςξσρα Αουή ποξβαίμει ρςημ 

ανιξλϊγηρη ασςόμ μέρχ ςχμ αομϊδιχμ πιρςξπξιημέμχμ ρςξ Ρϋρςημα ξογάμχμ ςηπ, εταομξζϊμεμχμ καςά 

ςα λξιπά ςχμ κειμέμχμ διαςάνεχμ. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή, ςηοόμςαπ ςιπ αουέπ ςηπ ίρηπ μεςαυείοιρηπ και ςηπ διατάμειαπ, ζηςά απϊ ςξσπ 

ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ, ϊςαμ ξι πληοξτξοίεπ ή η ςεκμηοίχρη πξσ ποέπει μα σπξβάλλξμςαι 

είμαι ή εμταμίζξμςαι ελλιπείπ ή λαμθαρμέμεπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ εκείμχμ ρςξ ΔΔΔΡ, ή ϊςαμ λείπξσμ 

ρσγκεκοιμέμα έγγοατα, μα σπξβάλλξσμ, μα ρσμπληοόμξσμ, μα απξρατημίζξσμ ή μα ξλξκληοόμξσμ ςιπ 

ρυεςικέπ πληοξτξοίεπ ή ςεκμηοίχρη, εμςϊπ ποξθερμίαπ ϊυι μικοϊςεοηπ ςχμ δέκα (10) ημεοόμ και ϊυι 

μεγαλϋςεοηπ ςχμ είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία κξιμξπξίηρηπ ρε ασςξϋπ ςηπ ρυεςικήπ 

ποϊρκληρηπ. Ζ ρσμπλήοχρη ή η απξρατήμιρη ζηςείςαι και γίμεςαι απξδεκςή σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι δεμ 

ςοξπξπξιείςαι η ποξρτξοά ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα και ϊςι ατξοά ρε ρςξιυεία ή δεδξμέμα, ςχμ ξπξίχμ 

είμαι αμςικειμεμικά ενακοιβόριμξπ ξ ποξγεμέρςεοξπ υαοακςήοαπ ρε ρυέρη με ςξ πέοαπ ςηπ καςαληκςικήπ 

ποξθερμίαπ παοαλαβήπ ποξρτξοόμ. α αμχςέοχ ιρυϋξσμ κας΄ αμαλξγίαμ και για ςσυϊμ ελλείπξσρεπ 

δηλόρειπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι βεβαιόμξσμ γεγξμϊςα αμςικειμεμικόπ ενακοιβόριμα. 

Διδικϊςεοα : 

α) Ζ Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ενεςάζει αουικά ςημ ποξρκϊμιρη ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ, ρϋμτχμα με ςημ 

παοάγοατξ 1 ςξσ άοθοξσ 72. Ρε πεοίπςχρη παοάλειφηπ ποξρκϊμιρηπ, είςε ςηπ  εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ 

ηλεκςοξμικήπ έκδξρηπ, μέυοι ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ, είςε ςξσ ποχςξςϋπξσ 

ςηπ έμςσπηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ, μέυοι ςημ ημεοξμημία και όοα απξρτοάγιρηπ, η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ 

ρσμςάρρει ποακςικϊ ρςξ ξπξίξ ειρηγείςαι ςημ απϊοοιφη ςηπ ποξρτξοάπ χπ απαοάδεκςηπ.   

Ρςη ρσμέυεια εκδίδεςαι απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή απϊταρη, με ςημ ξπξία επικσοόμεςαι ςξ αμχςέοχ 

ποακςικϊ. Ζ απϊταρη απϊοοιφηπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ παοϊμςξπ εδατίξσ εκδίδεςαι ποιμ απϊ ςημ έκδξρη 

ξπξιαρδήπξςε άλληπ απϊταρηπ ρυεςικά με ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ ςηπ ξικείαπ διαδικαρίαπ 

αμάθερηπ ρϋμβαρηπ και κξιμξπξιείςαι ρε ϊλξσπ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ 

«Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ. 

Ιαςά ςηπ εμ λϊγχ απϊταρηπ υχοεί ποξδικαρςική ποξρτσγή, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 

3.4 ςηπ παοξϋραπ. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή επικξιμχμεί παοάλληλα με ςξσπ τξοείπ πξσ τέοξμςαι μα έυξσμ εκδόρει ςιπ εγγσηςικέπ 

επιρςξλέπ, ποξκειμέμξσ μα διαπιρςόρει ςημ εγκσοϊςηςά ςξσπ. 
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β) Λεςά ςημ έκδξρη ςηπ αμχςέοχ απϊταρηπ η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ποξβαίμει αουικά ρςξμ έλεγυξ ςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ και εμ ρσμευεία ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ ςχμ 

ποξρτεοϊμςχμ  ςχμ ξπξίχμ ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ έκοιμε πλήοη. Ζ ανιξλϊγηρη γίμεςαι ρϋμτχμα 

με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ και η διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ ξλξκληοόμεςαι με ςημ καςαυόοιρη ρε ποακςικϊ 

ςχμ ποξρτεοϊμςχμ, ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ ελέγυξσ και ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ 

ρσμμεςξυήπ και ςχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ. 

 

γ) Ρςη ρσμέυεια η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ ςχμ 

ποξρτεοϊμςχμ, ςχμ ξπξίχμ ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ και η ςευμική ποξρτξοά κοίθηκαμ απξδεκςά, 

ρσμςάρρει ποακςικϊ ρςξ ξπξίξ καςαυχοίζξμςαι ξι ξικξμξμικέπ ποξρτξοέπ καςά ρειοά μειξδξρίαπ και 

ειρηγείςαι αιςιξλξγημέμα ςημ απξδξυή ή απϊοοιφή ςξσπ, ςημ καςάςανη ςχμ ποξρτξοόμ και ςημ αμάδεινη 

ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ.  

Δάμ ξι ποξρτξοέπ ταίμξμςαι αρσμήθιρςα υαμηλέπ ρε ρυέρη με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ, η αμαθέςξσρα 

αουή απαιςεί απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ,μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ 

ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, μα ενηγήρξσμ ςημ ςιμή ή ςξ κϊρςξπ πξσ ποξςείμξσμ ρςημ 

ποξρτξοά ςξσπ, εμςϊπ απξκλειρςικήπ ποξθερμίαπ, καςά αμόςαςξ ϊοιξ είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ 

κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή εταομϊζξμςαι ςα άοθοα 88 και 89 μ. 

4412/2016. Δάμ ςα παοευϊμεμα ρςξιυεία δεμ ενηγξϋμ καςά ςοϊπξ ικαμξπξιηςικϊ ςξ υαμηλϊ επίπεδξ ςηπ 

ςιμήπ ή ςξσ κϊρςξσπ πξσ ποξςείμεςαι, η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ μη καμξμική.  

Ρςημ πεοίπςχρη ιρϊςιμχμ ποξρτξοόμ η αμαθέςξσρα αουή επιλέγει ςξμ αμάδξυξ με κλήοχρη μεςανϋ ςχμ 

ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπέβαλαμ ιρϊςιμεπ ποξρτξοέπ. Ζ κλήοχρη γίμεςαι εμόπιξμ ςηπ Δπιςοξπήπ ςξσ 

Διαγχμιρμξϋ και παοξσρία ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπέβαλαμ ςιπ ιρϊςιμεπ ποξρτξοέπ.   

Ρςη ρσμέυεια, ετϊρξμ ςξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ εγκοίμει ςα αμχςέοχ ποακςικά 

εκδίδεςαι απϊταρη για ςα  απξςελέρμαςα  ϊλχμ ςχμ αμχςέοχ ρςαδίχμ («Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ», 

«ευμική Οοξρτξοά» και «Ξικξμξμική Οοξρτξοά») και η αμαθέςξσρα αουή ποξρκαλεί εγγοάτχπ, μέρχ 

ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, ςξμ ποόςξ ρε 

καςάςανη μειξδϊςη ρςξμ ξπξίξμ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη («ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ») μα σπξβάλει 

ςα δικαιξλξγηςικά καςακϋοχρηπ, ρϋμτχμα  με ϊρα ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 103 και ςημ παοάγοατξ 3.2 ςηπ 

παοξϋραπ, πεοί ποϊρκληρηπ για σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ. Ζ απϊταρη έγκοιρηπ ςχμ ποακςικόμ δεμ 

κξιμξπξιείςαι ρςξσπ ποξρτέοξμςεπ και εμρχμαςόμεςαι ρςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ. 

Ρε κάθε πεοίπςχρη, ϊςαμ εν αουήπ έυει σπξβληθεί μία ποξρτξοά, ςα απξςελέρμαςα ϊλχμ ςχμ ρςαδίχμ ςηπ 

διαδικαρίαπ αμάθερηπ, ήςξι Δικαιξλξγηςικόμ Ρσμμεςξυήπ, ευμικήπ Οοξρτξοάπ και Ξικξμξμικήπ 

Οοξρτξοάπ, επικσοόμξμςαι με ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ ςξσ άοθοξσ 105 ςξσ μ. 4412/2016, ρϋμτχμα με 

ςημ παοάγοατξ 3.3 ςηπ παοξϋραπ, πξσ εκδίδεςαι μεςά ςξ πέοαπ και ςξσ ςελεσςαίξσ ρςαδίξσ ςηπ 

διαδικαρίαπ. Ιαςά ςηπ αμχςέοχ απϊταρηπ υχοεί ποξδικαρςική ποξρτσγή εμόπιξμ ςηπ ΑΔΟΟ ρϋμτχμα με 

ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςημ παοάγοατξ 3.4 ςηπ παοξϋραπ. 

3.2 Οοϊρκληρη σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ - Δικαιξλξγηςικά 

ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ 

 

Λεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, η αμαθέςξσρα αουή απξρςέλλει ρυεςική ηλεκςοξμική  ποϊρκληρη 

ρςξμ ποξρτέοξμςα, ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη («ποξρχοιμϊ αμάδξυξ»), μέρχ ςηπ 

λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, και ςξμ καλεί μα 

σπξβάλει εμςϊπ ποξθερμίαπ δέκα (10) ημεοόμ  απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ  έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ 

ρε ασςϊμ, ςα απξδεικςικά έγγοατα μξμιμξπξίηρηπ και ςα ποχςϊςσπα ή αμςίγοατα ϊλχμ ςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ πξσ πεοιγοάτξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.6.2. ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, χπ απξδεικςικά 
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ρςξιυεία για ςη μη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ διακήοσνηπ, καθόπ και 

για ςημ πλήοχρη ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ ςχμ παοαγοάτχμ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 ασςήπ.  

Διδικϊςεοα, ςξ ρϋμξλξ ςχμ ρςξιυείχμ και δικαιξλξγηςικόμ ςηπ χπ άμχ παοαγοάτξσ απξρςέλλξμςαι απϊ 

ασςϊμ ρε μξοτή ηλεκςοξμικόμ αουείχμ με μξοτϊςσπξ PDF, ρϋμτχμα με ςα ειδικόπ ξοιζϊμεμα ρςημ 

παοάγοατξ 2.4.2.5 ςηπ παοξϋραπ. 

Δμςϊπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ και ςξ αογϊςεοξ έχπ ςημ ςοίςη 

εογάριμη ημέοα απϊ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία ηλεκςοξμικήπ σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ 

καςακϋοχρηπ, ποξρκξμίζξμςαι με εσθϋμη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, ρςημ αμαθέςξσρα αουή, ρε έμςσπη 

μξοτή και ρε κλειρςϊ τάκελξ, ρςξμ ξπξίξ αμαγοάτεςαι ξ απξρςξλέαπ, ςα ρςξιυεία ςξσ Διαγχμιρμξϋ και 

χπ παοαλήπςηπ η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ, ςα ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά, ςα ξπξία απαιςείςαι μα 

ποξρκξμιρθξϋμ ρε έμςσπη μξοτή (χπ ποχςϊςσπα ή ακοιβή αμςίγοατα), ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα 

ρςιπ διαςάνειπ ςηπ χπ άμχ παοαγοάτξσ 2.4.2.5.  

Αμ δεμ ποξρκξμιρθξϋμ ςα παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά ή σπάουξσμ ελλείφειπ ρε ασςά πξσ σπoβλήθηκαμ, η 

αμαθέςξσρα αουή καλεί ςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ μα ποξρκξμίρει ςα ελλείπξμςα δικαιξλξγηςικά ή μα 

ρσμπληοόρει ςα ήδη σπξβληθέμςα ή μα παοάρυει διεσκοιμήρειπ με ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 102 ςξσ μ. 

4412/2016, εμςϊπ δέκα (10) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ ρε ασςϊμ. 

Ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ δϋμαςαι μα σπξβάλει αίςημα, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ 

ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, ποξπ ςημ αμαθέςξσρα αουή, για παοάςαρη ςηπ χπ άμχ 

ποξθερμίαπ, ρσμξδεσϊμεμξ απϊ απξδεικςικά έγγοατα πεοί αίςηρηπ υξοήγηρηπ δικαιξλξγηςικόμ 

ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή η αμαθέςξσρα αουή παοαςείμει ςημ ποξθερμία σπξβξλήπ 

ασςόμ, για ϊρξ υοϊμξ απαιςηθεί για ςη υξοήγηρή ςξσπ απϊ ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ. Ξ ποξρχοιμϊπ 

αμάδξυξπ μπξοεί μα ανιξπξιεί ςη δσμαςϊςηςα ασςή ςϊρξ εμςϊπ ςηπ  αουικήπ ποξθερμίαπ για ςημ σπξβξλή 

δικαιξλξγηςικόμ ϊρξ και εμςϊπ ςηπ ποξθερμίαπ για ςημ ποξρκϊμιρη ελλειπϊμςχμ ή ςη ρσμπλήοχρη ήδη 

σπξβληθέμςχμ δικαιξλξγηςικόμ, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 102 ςξσ μ. 4412/2016, χπ αμχςέοχ 

ποξβλέπεςαι. Ζ παοξϋρα οϋθμιρη εταομϊζεςαι αμαλϊγχπ και ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή ζηςήρει ςημ 

ποξρκϊμιρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςά ςη διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ ή αιςήρεχμ 

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

παο. 5 ςξσ άοθοξσ 79 ςξσ μ. 4412/2016, ςηοξσμέμχμ ςχμ αουόμ ςηπ ίρηπ μεςαυείοιρηπ και ςηπ 

διατάμειαπ. 

Απξοοίπςεςαι η ποξρτξοά ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ, καςαπίπςει σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ η εγγϋηρη 

ρσμμεςξυήπ ςξσ και η καςακϋοχρη γίμεςαι ρςξμ ποξρτέοξμςα πξσ σπέβαλε ςημ αμέρχπ επϊμεμη πλέξμ 

ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά, ςηοξσμέμηπ ςηπ αμχςέοχ διαδικαρίαπ, εάμ: 

i) καςά ςξμ έλεγυξ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ διαπιρςχθεί ϊςι ςα ρςξιυεία πξσ δηλόθηκαμ με  ςξ 

Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ)  είμαι εκ ποξθέρεχπ απαςηλά, ή έυξσμ σπξβληθεί πλαρςά 

απξδεικςικά ρςξιυεία , ή  

ii)  δεμ σπξβληθξϋμ ρςξ ποξκαθξοιρμέμξ υοξμικϊ διάρςημα ςα απαιςξϋμεμα ποχςϊςσπα ή αμςίγοατα ςχμ 

παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ, ή  

iii) απϊ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ποξρκξμίρθηκαμ μξμίμχπ και εμποξθέρμχπ, δεμ απξδεικμϋεςαι η μη 

ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.2.3 (λϊγξι απξκλειρμξϋ) ή η πλήοχρη 

μιαπ ή πεοιρρξςέοχμ απϊ ςιπ απαιςήρειπ ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 

2.2.4(κοιςήοια πξιξςικήπ επιλξγήπ) ςηπ παοξϋραπ.  

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

ποξωπξθέρειπ, ςιπ ξπξίεπ ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ είυε δηλόρει μεςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ 

(ΔΔΔΡ) ϊςι πληοξί,  ξι ξπξίεπ μεςαβξλέπ επήλθαμ ή για ςιπ ξπξίεπ μεςαβξλέπ έλαβε γμόρη μεςά ςημ δήλχρη 

και μέυοι ςημ ημέοα ςηπ ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ (ξφιγεμείπ μεςαβξλέπ), δεμ καςαπίπςει σπέο ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσ.  
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Αμ καμέμαπ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ δεμ σπξβάλλει αληθή ή ακοιβή δήλχρη ή δεμ ποξρκξμίρει έμα ή 

πεοιρρϊςεοα απϊ ςα απαιςξϋμεμα έγγοατα και δικαιξλξγηςικά ή δεμ απξδείνει ϊςι: α) δεμ βοίρκεςαι ρε μία 

απϊ ςιπ καςαρςάρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ και β) πληοξί ςα ρυεςικά κοιςήοια 

πξιξςικήπ επιλξγήπ ςα ξπξία έυξσμ καθξοιρςεί ρϋμτχμα με ςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 ςηπ 

παοξϋραπ διακήοσνηπ, η διαδικαρία μαςαιόμεςαι.  

Ζ διαδικαρία ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ ξλξκληοόμεςαι με ςη ρϋμςανη ποακςικξϋ απϊ ςημ 

Δπιςοξπή ςξσ Διαγχμιρμξϋ, ρςξ ξπξίξ αμαγοάτεςαι η ςσυϊμ ρσμπλήοχρη δικαιξλξγηςικόμ ρϋμτχμα με 

ϊρα ξοίζξμςαι αμχςέοχ (παοάγοατξπ 3.1.2.1.) και ςη διαβίβαρή ςξσ ρςξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ για ςη λήφη απϊταρηπ είςε για ςημ καςακϋοχρη ςηπ ρϋμβαρηπ είςε για ςη μαςαίχρη 

ςηπ διαδικαρίαπ.  

3.3 Ιαςακϋοχρη - ρϋμαφη ρϋμβαρηπ 

3.3.1. α απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ και ςηπ ειρήγηρηπ ςηπ Δπιςοξπήπ 

επικσοόμξμςαι με ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ, ρςημ ξπξία εμρχμαςόμεςαι η απϊταρη έγκοιρηπ ςχμ 

ποακςικόμ ςχμ πεο. α & β ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 100 ςξσ μ. 4412/2016 (πεοί ανιξλϊγηρηπ ςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ, ςηπ ςευμικήπ και ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ).    

Ζ αμαθέςξσρα αουή κξιμξπξιεί, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ», ρε ϊλξσπ ςξσπ 

ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ έλαβαμ μέοξπ ρςη διαδικαρία αμάθερηπ, εκςϊπ απϊ ϊρξσπ απξκλείρςηκαμ 

ξοιρςικά δσμάμει ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 72 ςξσ μ. 4412/2016, ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ, ρςημ ξπξία 

αματέοξμςαι σπξυοεχςικά ξι ποξθερμίεπ για ςημ αμαρςξλή ςηπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 

360 έχπ 372 ςξσ μ. 4412/2016, μαζί με αμςίγοατξ ϊλχμ ςχμ ποακςικόμ ςηπ διαδικαρίαπ ελέγυξσ και 

ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, και, επιπλέξμ, αμαοςά ςα δικαιξλξγηςικά ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ ρςα 

«Ρσμημμέμα Ζλεκςοξμικξϋ Διαγχμιρμξϋ». Λεςά ςημ έκδξρη και κξιμξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ 

ξι ποξρτέοξμςεπ λαμβάμξσμ γμόρη ςχμ λξιπόμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςη διαδικαρία και ςχμ ρςξιυείχμ πξσ 

σπξβλήθηκαμ απϊ ασςξϋπ, με εμέογειεπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. Ιαςά ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ υχοεί 

ποξδικαρςική ποξρτσγή εμόπιξμ ςηπ ΑΔΟΟ, ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 3.4 ςηπ παοξϋραπ. Δεμ 

επιςοέπεςαι η άρκηρη άλληπ διξικηςικήπ ποξρτσγήπ καςά ςηπ αμχςέοχ απϊταρηπ. 

3.3.2. Ζ απϊταρη καςακϋοχρηπ καθίρςαςαι ξοιρςική, ετϊρξμ ρσμςοένξσμ ξι ακϊλξσθεπ ποξωπξθέρειπ 

ρχοεσςικά: 

α) κξιμξπξιηθεί η απϊταρη καςακϋοχρηπ ρε ϊλξσπ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ δεμ έυξσμ απξκλειρςεί 

ξοιρςικά,  

β) παοέλθει άποακςη η ποξθερμία άρκηρηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ ή ρε πεοίπςχρη άρκηρηπ, παοέλθει 

άποακςη η ποξθερμία άρκηρηπ αίςηρηπ αμαρςξλήπ καςά ςηπ απϊταρηπ ςηπ ΑΔΟΟ και ρε πεοίπςχρη 

άρκηρηπ αίςηρηπ αμαρςξλήπ καςά ςηπ απϊταρηπ ςηπ ΑΔΟΟ, εκδξθεί απϊταρη επί ςηπ αίςηρηπ, με ςημ 

επιτϋλανη ςηπ υξοήγηρηπ ποξρχοιμήπ διαςαγήπ, ρϋμτχμα με ϊρα ξοίζξμςαι  ρςξ ςελεσςαίξ εδάτιξ 

ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 372 ςξσ μ. 4412/2016, 

και  

γ) ξ  ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ, σπξβάλλει, ρςημ πεοίπςχρη πξσ απαιςείςαι και έπειςα απϊ ρυεςική 

ποϊρκληρη, σπεϋθσμη δήλχρη, πξσ σπξγοάτεςαι ρϋμτχμα με ϊρα ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 79Α ςξσ μ. 

4412/2016, ρςημ ξπξία δηλόμεςαι ϊςι, δεμ έυξσμ επέλθει ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ ξφιγεμείπ μεςαβξλέπ καςά ςημ 

έμμξια ςξσ άοθοξσ 104 ςξσ μ. 4412/2016 και μϊμξμ ρςημ πεοίπςχρη ςηπ άρκηρηπ ποξδικαρςικήπ 

ποξρτσγήπ καςά ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ. Ζ σπεϋθσμη δήλχρη ελέγυεςαι απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή 

και μμημξμεϋεςαι ρςξ ρσμτχμηςικϊ. Δτϊρξμ δηλχθξϋμ ξφιγεμείπ μεςαβξλέπ, η δήλχρη ελέγυεςαι απϊ ςημ 

Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ, η ξπξία ειρηγείςαι ποξπ ςξ αομϊδιξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ. 

 

Λεςά απϊ ςημ ξοιρςικξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ η αμαθέςξσρα αουή ποξρκαλεί ςξμ αμάδξυξ, 

μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, μα ποξρέλθει 

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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για σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ, θέςξμςάπ ςξσ ποξθερμία  δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη 

ςηπ ρυεςικήπ ειδικήπ ποϊρκληρηπ. Ζ ρϋμβαρη θεχοείςαι ρσματθείρα με ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποϊρκληρηπ 

ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ρςξμ αμάδξυξ.  

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ αμάδξυξπ δεμ ποξρέλθει μα σπξγοάφει ςξ χπ άμχ ρσμτχμηςικϊ μέρα ρςημ ςεθείρα 

ποξθερμία, με ςημ επιτϋλανη αμςικειμεμικόμ λϊγχμ αμχςέοαπ βίαπ, κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ, καςαπίπςει 

σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ η εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ ςξσ και ακξλξσθείςαι η ίδια, χπ άμχ 

διαδικαρία, για ςξμ ποξρτέοξμςα πξσ σπέβαλε ςημ  αμέρχπ επϊμεμη πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική 

άπξφη ποξρτξοά. Αμ καμέμαπ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ δεμ ποξρέλθει για ςημ σπξγοατή ςξσ 

ρσμτχμηςικξϋ, η διαδικαρία αμάθερηπ μαςαιόμεςαι ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 3.5 ςηπ παοξϋραπ 

διακήοσνηπ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή,  η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα αμαζηςήρει απξζημίχρη, πέοα απϊ ςημ 

καςαπίπςξσρα εγγσηςική επιρςξλή, ιδίχπ δσμάμει ςχμ άοθοχμ 197 και 198 ΑΙ. 

Δάμ η αμαθέςξσρα αουή δεμ απεσθϋμει ςημ ειδική ποϊρκληρη για ςημ σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ εμςϊπ 

υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ ενήμςα (60) ημεοόμ απϊ ςημ ξοιρςικξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ, με ςημ 

επιτϋλανη ςηπ ϋπαονηπ επιςακςικξϋ λϊγξσ δημϊριξσ ρσμτέοξμςξπ ή αμςικειμεμικόμ λϊγχμ αμχςέοαπ βίαπ, 

ξ αμάδξυξπ δικαιξϋςαι μα απέυει απϊ ςημ σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ, υχοίπ μα εκπέρει η εγγϋηρη 

ρσμμεςξυήπ ςξσ, καθόπ και μα αμαζηςήρει απξζημίχρη ιδίχπ δσμάμει ςχμ άοθοχμ 197 και 198 ΑΙ. 

3.4 Οοξδικαρςικέπ Οοξρτσγέπ - Οοξρχοιμή και ξοιρςική Δικαρςική Οοξρςαρία 

Α. Ιάθε εμδιατεοϊμεμξπ, ξ ξπξίξπ έυει ή είυε ρσμτέοξμ μα ςξσ αμαςεθεί η ρσγκεκοιμέμη δημϊρια ρϋμβαρη 

και έυει σπξρςεί ή εμδέυεςαι μα σπξρςεί ζημία απϊ εκςελερςή ποάνη ή παοάλειφη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ 

καςά παοάβαρη ςηπ εσοχπαψκήπ εμχριακήπ ή ερχςεοικήπ μξμξθερίαπ ρςξμ ςξμέα ςχμ δημξρίχμ 

ρσμβάρεχμ, έυει δικαίχμα μα ποξρτϋγει ρςημ αμενάοςηςη Αουή Δνέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ Οοξρτσγόμ 

(ΑΔΟΟ), ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα ρςα άοθοα 345 επ. μ. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 

ρςοετϊμεμξπ με ποξδικαρςική ποξρτσγή, καςά ποάνηπ ή παοάλειφηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, 

ποξρδιξοίζξμςαπ ειδικόπ ςιπ μξμικέπ και ποαγμαςικέπ αιςιάρειπ πξσ δικαιξλξγξϋμ ςξ αίςημά ςξσ.  

Ρε πεοίπςχρη ποξρτσγήπ καςά ποάνηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, η ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ 

ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ είμαι: 

(α) δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρςξμ εμδιατεοϊμεμξ ξικξμξμικϊ 

τξοέα αμ η ποάνη κξιμξπξιήθηκε με ηλεκςοξμικά μέρα ή ςηλεξμξιξςσπία ή  

(β) δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρε ασςϊμ αμ 

υοηριμξπξιήθηκαμ άλλα μέρα επικξιμχμίαπ, άλλχπ   

(γ) δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ πλήοη, ποαγμαςική ή ςεκμαιοϊμεμη, γμόρη ςηπ ποάνηπ πξσ βλάπςει ςα 

ρσμτέοξμςα ςξσ εμδιατεοϊμεμξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. Διδικά για ςημ άρκηρη ποξρτσγήπ καςά 

ποξκήοσνηπ, η πλήοηπ γμόρη ασςήπ ςεκμαίοεςαι μεςά ςημ πάοξδξ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςη 

δημξρίεσρη ρςξ ΙΖΛΔΖΡ. 

Ρε πεοίπςχρη παοάλειφηπ πξσ απξδίδεςαι ρςημ αμαθέςξσρα αουή, η ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ 

ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ είμαι δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ ρσμςέλερηπ ςηπ 

ποξρβαλλϊμεμηπ παοάλειφηπ . 

Ξι ποξθερμίεπ χπ ποξπ ςημ σπξβξλή ςχμ ποξδικαρςικόμ ποξρτσγόμ και ςχμ παοεμβάρεχμ αουίζξσμ ςημ 

επξμέμη ςηπ ημέοαπ ςηπ ποξαματεοθείραπ καςά πεοίπςχρη κξιμξπξίηρηπ ή γμόρηπ και λήγξσμ ϊςαμ 

πεοάρει ξλϊκληοη η ςελεσςαία ημέοα και όοα 23:59:59 και, αμ ασςή είμαι εναιοεςέα ή Ράββαςξ, ϊςαμ 

πεοάρει ξλϊκληοη η επξμέμη εογάριμη ημέοα και όοα 23:59:59. 

Ζ ποξδικαρςική ποξρτσγή ρσμςάρρεςαι σπξυοεχςικά με ςη υοήρη ςξσ ςσπξπξιημέμξσ εμςϋπξσ ςξσ 

Οαοαοςήμαςξπ Θ ςξσ π.δ/ςξπ 39/2017 και καςαςίθεςαι ηλεκςοξμικά μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ 
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«Δπικξιμχμία» ρςημ ηλεκςοξμική πεοιξυή ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ διαγχμιρμξϋ, επιλέγξμςαπ ςημ έμδεινη 

«Οοξδικαρςική Οοξρτσγή» ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 18 ςηπ Ι.Σ.Α. Οοξμήθειεπ και Σπηοερίεπ. 

Για ςξ παοαδεκςϊ ςηπ άρκηρηπ ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ καςαςίθεςαι παοάβξλξ απϊ ςξμ 

ποξρτεϋγξμςα σπέο ςξσ Δλλημικξϋ Δημξρίξσ, ρϋμτχμα με ϊρα ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 363 Μ. 4412/2016 . Ζ 

επιρςοξτή ςξσ παοαβϊλξσ ρςξμ ποξρτεϋγξμςα γίμεςαι: α) ρε πεοίπςχρη ξλικήπ ή μεοικήπ απξδξυήπ ςηπ 

ποξρτσγήπ ςξσ, β) ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή αμακαλεί ςημ ποξρβαλλϊμεμη ποάνη ή ποξβαίμει ρςημ 

ξτειλϊμεμη εμέογεια ποιμ απϊ ςημ έκδξρη ςηπ απϊταρηπ ςηπ ΑΔΟΟ επί ςηπ ποξρτσγήπ, γ) ρε πεοίπςχρη 

παοαίςηρηπ ςξσ ποξρτεϋγξμςα απϊ ςημ ποξρτσγή ςξσ έχπ και δέκα (10) ημέοεπ απϊ ςημ καςάθερη ςηπ 

ποξρτσγήπ.  

Ζ ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ και η άρκηρή ςηπ κχλϋξσμ ςη ρϋμαφη ςηπ 

ρϋμβαρηπ επί πξιμή ακσοϊςηςαπ, η ξπξία διαπιρςόμεςαι με απϊταρη ςηπ ΑΔΟΟ μεςά απϊ άρκηρη 

ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 368 ςξσ μ. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμχπ, μϊμη 

η άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ δεμ κχλϋει ςημ ποϊξδξ ςηπ διαγχμιρςικήπ διαδικαρίαπ, σπϊ ςημ 

επιτϋλανη υξοήγηρηπ απϊ ςξ Ιλιμάκιξ ποξρχοιμήπ ποξρςαρίαπ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 366 παο. 1-2 μ. 

4412/2016 και 15 παο. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Ζ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξπ δεμ εταομϊζεςαι ρςημ πεοίπςχρη πξσ, καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ 

παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, σπξβληθεί μϊμξ μία (1) ποξρτξοά. 

Λεςά ςημ, καςά ςα χπ άμχ, ηλεκςοξμική καςάθερη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ η αμαθέςξσρα αουή, 

μέρχ ςηπ λειςξσογίαπ «Δπικξιμχμία»  :  

α) Ιξιμξπξιεί ςημ ποξρτσγή ςξ αογϊςεοξ έχπ ςημ επξμέμη εογάριμη ημέοα απϊ ςημ καςάθερή ςηπ ρε κάθε 

εμδιατεοϊμεμξ ςοίςξ, ξ ξπξίξπ μπξοεί μα θίγεςαι απϊ ςημ απξδξυή ςηπ ποξρτσγήπ, ποξκειμέμξσ μα 

αρκήρει ςξ, ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςα άοθοα 362 παο. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίχμα παοέμβαρήπ ςξσ ρςη 

διαδικαρία ενέςαρηπ ςηπ ποξρτσγήπ, για ςη διαςήοηρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ, 

ποξρκξμίζξμςαπ ϊλα ςα κοίριμα έγγοατα πξσ έυει ρςη διάθερή ςξσ. 

β) Διαβιβάζει ρςημ ΑΔΟΟ, ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςημ ημέοα καςάθερηπ, ςξμ πλήοη 

τάκελξ ςηπ σπϊθερηπ, ςα απξδεικςικά κξιμξπξίηρηπ ρςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ςοίςξσπ αλλά και ςημ Έκθερη 

Απϊφεόμ ςηπ επί ςηπ ποξρτσγήπ. Ρςημ Έκθερη Απϊφεχμ η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα παοαθέρει αουική 

ή ρσμπληοχμαςική αιςιξλξγία για ςημ σπξρςήοινη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ με ςημ ποξδικαρςική ποξρτσγή 

ποάνηπ. 

γ) Ιξιμξπξιεί ρε ϊλα ςα μέοη ςημ Έκθερη Απϊφεχμ, ςιπ Οαοεμβάρειπ και ςα ρυεςικά έγγοατα πξσ ςσυϊμ ςη 

ρσμξδεϋξσμ, μέρχ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ ςϊπξσ ςξσ διαγχμιρμξϋ ςξ αογϊςεοξ έχπ ςημ επξμέμη εογάριμη 

ημέοα απϊ ςημ καςάθερή ςξσπ. 

δ)Ρσμπληοχμαςικά σπξμμήμαςα καςαςίθεμςαι απϊ ξπξιξδήπξςε απϊ ςα μέοη μέρχ ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ 

ΔΡΖΔΖΡ ςξ αογϊςεοξ εμςϊπ πέμςε (5) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςχμ απϊφεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ . 

Ζ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ απξςελεί ποξωπϊθερη για ςημ άρκηρη ςχμ έμδικχμ βξηθημάςχμ 

ςηπ αίςηρηπ αμαρςξλήπ και ςηπ αίςηρηπ ακϋοχρηπ ςξσ άοθοξσ 372 μ. 4412/2016 καςά ςχμ εκςελερςόμ 

ποάνεχμ ή παοαλείφεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ . 

Β. Όπξιξπ έυει έμμξμξ ρσμτέοξμ μπξοεί μα ζηςήρει, με ςξ ίδιξ δικϊγοατξ εταομξζϊμεμχμ αμαλξγικά ςχμ 

διαςάνεχμ ςξσ π.δ. 18/1989, ςημ αμαρςξλή εκςέλερηπ ςηπ απϊταρηπ ςηπ ΑΔΟΟ και ςημ ακϋοχρή ςηπ 

εμόπιξμ ςξσ Διξικηςικξϋ Δτεςείξσ Ηερραλξμίκηπ. ξ ασςϊ ιρυϋει και ρε πεοίπςχρη ριχπηοήπ απϊοοιφηπ 

ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ απϊ ςημ Α.Δ.Ο.Ο. Δικαίχμα άρκηρηπ ςξσ χπ άμχ έμδικξσ βξηθήμαςξπ έυει 

και η αμαθέςξσρα αουή, αμ η Α.Δ.Ο.Ο. κάμει δεκςή ςημ ποξδικαρςική ποξρτσγή, αλλά και ασςϊπ ςξσ 

ξπξίξσ έυει γίμει εμ μέοει δεκςή η ποξδικαρςική ποξρτσγή. 

Λε ςημ απϊταρη ςηπ ΑΔΟΟ λξγίζξμςαι χπ ρσμποξρβαλλϊμεμεπ και ϊλεπ ξι ρσματείπ ποξπ ςημ αμχςέοχ 

απϊταρη ποάνειπ ή παοαλείφειπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ετϊρξμ έυξσμ εκδξθεί ή ρσμςελερςεί αμςιρςξίυχπ 
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έχπ ςη ρσζήςηρη ςηπ χπ άμχ αίςηρηπ ρςξ Δικαρςήοιξ. 

Ζ αίςηρη αμαρςξλήπ και ακϋοχρηπ πεοιλαμβάμει μϊμξ αιςιάρειπ πξσ είυαμ ποξςαθεί με ςημ ποξδικαρςική 

ποξρτσγή ή ατξοξϋμ ρςη διαδικαρία εμόπιξμ ςηπ Α.Δ.Ο.Ο. ή ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ απξτάρεόμ ςηπ. Ζ 

αμαθέςξσρα αουή, ετϊρξμ αρκήρει ςημ αίςηρη ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 372 ςξσ μ. 4412/2016, μπξοεί μα 

ποξβάλει και ξφιγεμείπ ιρυσοιρμξϋπ αματξοικά με ςξσπ επιςακςικξϋπ λϊγξσπ δημξρίξσ ρσμτέοξμςξπ, ξι 

ξπξίξι καθιρςξϋμ αμαγκαία ςημ άμερη αμάθερη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ζ χπ άμχ αίςηρη καςαςίθεςαι ρςξ χπ αομϊδιξ δικαρςήοιξ μέρα ρε ποξθερμία δέκα (10) ημεοόμ απϊ  

κξιμξπξίηρη ή ςημ πλήοη γμόρη ςηπ απϊταρηπ ή απϊ ςημ παοέλεσρη ςηπ ποξθερμίαπ για ςημ έκδξρη ςηπ 

απϊταρηπ επί ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ, εμό η δικάριμξπ για ςημ εκδίκαρη ςηπ αίςηρηπ ακϋοχρηπ 

δεμ ποέπει μα απέυει πέοαμ ςχμ ενήμςα (60) ημεοόμ απϊ ςημ καςάθερη ςξσ δικξγοάτξσ. 

Αμςίγοατξ ςηπ αίςηρηπ με κλήρη κξιμξπξιείςαι με ςη τοξμςίδα ςξσ αιςξϋμςξπ ποξπ ςημ Α.Δ.Ο.Ο., ςημ 

αμαθέςξσρα αουή, αμ δεμ έυει αρκήρει ασςή ςημ αίςηρη, και ποξπ κάθε ςοίςξ εμδιατεοϊμεμξ, ςημ κλήςεσρη 

ςξσ ξπξίξσ διαςάρρει με ποάνη ςξσ ξ Οοϊεδοξπ ή ξ ποξεδοεϋχμ ςξσ αομϊδιξσ Δικαρςηοίξσ ή μήμαςξπ 

έχπ ςημ επϊμεμη ημέοα απϊ ςημ καςάθερη ςηπ αίςηρηπ. Ξ αιςόμ σπξυοεξϋςαι επί πξιμή απαοαδέκςξσ ςξσ 

εμδίκξσ βξηθήμαςξπ μα ποξβεί ρςιπ παοαπάμχ κξιμξπξιήρειπ εμςϊπ απξκλειρςικήπ ποξθερμίαπ δϋξ (2) 

ημεοόμ απϊ ςημ έκδξρη και ςημ παοαλαβή ςηπ χπ άμχ ποάνηπ ςξσ Δικαρςηοίξσ. Δμςϊπ απξκλειρςικήπ 

ποξθερμίαπ δέκα (10) ημεοόμ απϊ ςημ χπ άμχ κξιμξπξίηρη ςηπ αίςηρηπ καςαςίθεςαι η παοέμβαρη και 

διαβιβάζξμςαι ξ τάκελξπ και ξι απϊφειπ ςχμ παθηςικόπ μξμιμξπξιξϋμεμχμ. Δμςϊπ ςηπ ίδιαπ ποξθερμίαπ 

καςαςίθεμςαι ρςξ Δικαρςήοιξ και ςα ρςξιυεία πξσ σπξρςηοίζξσμ ςξσπ ιρυσοιρμξϋπ ςχμ διαδίκχμ. 

Δπιποϊρθεςα, η παοέμβαρη κξιμξπξιείςαι με επιμέλεια ςξσ παοεμβαίμξμςξπ ρςα λξιπά μέοη ςηπ δίκηπ εμςϊπ 

δϋξ (2) ημεοόμ απϊ ςημ καςάθερή ςηπ, αλλιόπ λξγίζεςαι χπ απαοάδεκςη. ξ διαςακςικϊ ςηπ δικαρςικήπ 

απϊταρηπ εκδίδεςαι εμςϊπ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςη ρσζήςηρη ςηπ αίςηρηπ ή απϊ ςημ ποξθερμία για 

ςημ σπξβξλή σπξμμημάςχμ. 

Ζ ποξθερμία για ςημ άρκηρη και η άρκηρη ςηπ αίςηρηπ εμόπιξμ ςξσ αομξδίξσ δικαρςηοίξσ κχλϋξσμ ςη 

ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ μέυοι ςημ έκδξρη ςηπ ξοιρςικήπ δικαρςικήπ απϊταρηπ, εκςϊπ εάμ με ποξρχοιμή 

διαςαγή ξ αομϊδιξπ δικαρςήπ απξταμθεί διατξοεςικά. Δπίρηπ, η ποξθερμία για ςημ άρκηρη και η άρκηρή 

ςηπ αίςηρηπ κχλϋξσμ ςημ ποϊξδξ ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ για υοξμικϊ διάρςημα δεκαπέμςε (15) ημεοόμ 

απϊ ςημ άρκηρη ςηπ αίςηρηπ, εκςϊπ εάμ με ςημ ποξρχοιμή διαςαγή ξ αομϊδιξπ δικαρςήπ απξταμθεί 

διατξοεςικά.Για ςημ άρκηρη ςηπ αιςήρεχπ καςαςίθεςαι παοάβξλξ, ρϋμτχμα με ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα 

ρςξ άοθοξ 372 παο. 5 ςξσ Μ. 4412/2016.   

Αμ ξ εμδιατεοϊμεμξπ δεμ αιςήθηκε ή αιςήθηκε αμεπιςσυόπ ςημ αμαρςξλή και η ρϋμβαρη σπξγοάτηκε και η 

εκςέλερή ςηπ ξλξκληοόθηκε ποιμ απϊ ςη ρσζήςηρη ςηπ αίςηρηπ, εταομϊζεςαι αμαλϊγχπ η παο. 2 ςξσ 

άοθοξσ 32 ςξσ π.δ. 18/1989.  

Αμ ςξ δικαρςήοιξ ακσοόρει ποάνη ή παοάλειφη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ μεςά ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ, ςξ 

κϋοξπ ςηπ ςελεσςαίαπ δεμ θίγεςαι, εκςϊπ αμ ποιμ απϊ ςη ρϋμαφη ασςήπ είυε αμαρςαλεί η διαδικαρία 

ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ η ρϋμβαρη δεμ είμαι άκσοη, ξ εμδιατεοϊμεμξπ δικαιξϋςαι μα 

ανιόρει απξζημίχρη, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ άοθοξ 373 ςξσ μ. 4412/2016. 

Λε ςημ επιτϋλανη ςχμ διαςάνεχμ ςξσ μ. 4412/2016, για ςημ εκδίκαρη ςχμ διατξοόμ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ 

εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ π.δ. 18/1989. 

 

3.5 Λαςαίχρη Διαδικαρίαπ 

 

Ζ αμαθέςξσρα αουή μαςαιόμει ή δϋμαςαι μα μαςαιόρει εμ ϊλχ ή εμ μέοει αιςιξλξγημέμα ςη διαδικαρία 

αμάθερηπ, για ςξσπ λϊγξσπ και σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ άοθοξσ 106 ςξσ μ. 4412/2016, μεςά απϊ γμόμη ςηπ 
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αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ. Δπίρηπ, αμ διαπιρςχθξϋμ ρτάλμαςα ή παοαλείφειπ ρε ξπξιξδήπξςε 

ρςάδιξ ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ, μπξοεί, μεςά απϊ γμόμη ςηπ χπ άμχ Δπιςοξπήπ, μα ακσοόρει μεοικόπ 

ςη διαδικαρία ή μα αμαμξοτόρει αμάλξγα ςξ απξςέλερμά ςηπ ή μα απξταρίρει ςημ επαμάληφή ςηπ απϊ ςξ 

ρημείξ πξσ εμτιλξυόοηρε ςξ ρτάλμα ή η παοάλειφη.  

Διδικϊςεοα, η αμαθέςξσρα αουή μαςαιόμει ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ϊςαμ ασςή απξβεί άγξμη είςε λϊγχ μη 

σπξβξλήπ ποξρτξοάπ είςε λϊγχ απϊοοιφηπ ϊλχμ ςχμ ποξρτξοόμ, καθόπ και ρςημ πεοίπςχρη ςξσ 

δεσςέοξσ εδατίξσ ςηπ παο. 7 ςξσ άοθοξσ 105, πεοί καςακϋοχρηπ και ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ. 

Δπίρηπ μπξοεί μα μαςαιόρει ςη διαδικαρία:  α) λϊγχ παοάςσπηπ διεναγχγήπ ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ, 

εκςϊπ εάμ μπξοεί μα θεοαπεϋρει ςξ ρτάλμα ή ςημ παοάλειφη ρϋμτχμα με ςημ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 106 , β) 

αμ ξι ξικξμξμικέπ και ςευμικέπ παοάμεςοξι πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη διαδικαρία αμάθερηπ άλλαναμ ξσριχδόπ 

και η εκςέλερη ςξσ ρσμβαςικξϋ αμςικειμέμξσ δεμ εμδιατέοει πλέξμ ςημ αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ τξοέα για 

ςξμ ξπξίξ ποξξοίζεςαι ςξ σπϊ αμάθερη αμςικείμεμξ, γ) αμ λϊγχ αμχςέοαπ βίαπ, δεμ είμαι δσμαςή η 

καμξμική εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, δ) αμ η επιλεγείρα ποξρτξοά κοιθεί χπ μη ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική 

άπξφη, ε) ρςημ πεοίπςχρη ςχμ παο. 3 και 4 ςξσ άοθοξσ 97, πεοί υοϊμξσ ιρυϋξπ ποξρτξοόμ, ρς) για 

άλλξσπ επιςακςικξϋπ λϊγξσπ δημξρίξσ ρσμτέοξμςξπ, ϊπχπ ιδίχπ, δημϊριαπ σγείαπ ή ποξρςαρίαπ ςξσ 

πεοιβάλλξμςξπ. 

 



ΑΔΑ: 9Η0ΛΟΡ1Υ-ΧΡΒ



 

Διαγχμιρμϊπ (εϋυξπ Διακήοσνηπ αο 1/2022) για ςημ επιλξγή αμαδϊυξσ για ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 , 
Ξμάδα Δ Μέα γετσοξπλάρςιγγα CPV:42923000-2 και αμαβάθμιρη στιρςάμεμηπ γετσοξπλάρςιγγαπ  CPV:79132000-8,  ςηπ ποάνηπ με 

ςξμ ςίςλξ «We Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

Σελίδα 59 από 126 

 

 

4. ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

4.1 Δγγσήρειπ 

4.1.1 Δγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ 

Για ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ/εχμ πξσ ατξοξϋμ ϊλα ςα ςμήμαςα απαιςείςαι η παοξυή εγγϋηρηπ καλήπ 

εκςέλερηπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 72 παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 

4% επί ςηπ εκςιμόμεμηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, υχοίπ μα ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ςα δικαιόμαςα ποξαίοερηπ  και 

καςαςίθεςαι μέυοι και ςημ σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ ήςξι 52000-4%=2080 δσξ υιλιάδεπ ξγδϊμςα εσοό.  

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ, ποξκειμέμξσ μα γίμει απξδεκςή, ποέπει μα πεοιλαμβάμει κας' ελάυιρςξμ ςα 

αματεοϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 2.1.5. ρςξιυεία ςηπ παοξϋραπ.  

ξ πεοιευϊμεμϊ ςηπ δϋμαςαι μα είμαι ρϋμτχμξ με ςξ σπϊδειγμα πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ Οαοάοςημα II ςηπ 

Διακήοσνηπ και ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 72 ςξσ μ. 4412/2016. 

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καλϋπςει ρσμξλικά και υχοίπ διακοίρειπ ςημ εταομξγή ϊλχμ 

ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ και κάθε απαίςηρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ έμαμςι ςξσ αμαδϊυξσ. 

Ρε πεοίπςχρη ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καςά ςημ παοάγοατξ 4.5, η ξπξία ρσμεπάγεςαι αϋνηρη ςηπ 

ρσμβαςικήπ ανίαπ, ξ αμάδξυξπ ξτείλει μα καςαθέρει μέυοι ςημ σπξγοατή ςηπ ςοξπξπξιημέμηπ ρϋμβαρηπ, 

ρσμπληοχμαςική εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ, ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 4% επί ςξσ πξρξϋ 

ςηπ αϋνηρηπ ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ καςαπίπςει σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ ρςημ πεοίπςχρη παοαβίαρηπ, απϊ 

ςξμ αμάδξυξ, ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή ειδικϊςεοα ξοίζει.  

Ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ ποέπει μα είμαι μεγαλϋςεοξπ απϊ ςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ 

τϊοςχρηπ ή παοάδξρηπ και ειδικϊςεοα μα ιρυϋει για υοξμικϊ διάρςημα μέυοι και εμεμήμςα (90) ημέοεπ 

επιπλέξμ απϊ ςξμ ξοιζϊμεμξ ρςη ρϋμβαρη υοϊμξ παοάδξρηπ. 

Ζ/Ξι εγγϋηρη/ειπ καλήπ εκςέλερηπ επιρςοέτεςαι/ξμςαι ρςξ ρϋμξλϊ ςξσ/π μεςά απϊ ςημ πξρξςική και 

πξιξςική παοαλαβή ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ρςξ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ και πξρξςικήπ παοαλαβήπ αματέοξμςαι παοαςηοήρειπ ή 

σπάουει εκποϊθερμη παοάδξρη, η επιρςοξτή ςχμ εγγσήρεχμ καλήπ εκςέλερηπ γίμεςαι μεςά απϊ ςημ 

αμςιμεςόπιρη, ρϋμτχμα με ϊρα ποξβλέπξμςαι, ςχμ παοαςηοήρεχμ και ςξσ εκποϊθερμξσ. 

 

4.1.2Δγγϋηρη καλήπ λειςξσογίαπ 

Δπιποϊρθεςα, ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα καςαθέρει εγγσηςική επιρςξλή, πξσ μα καλϋπςει ςξ 1% 

ςηπ ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, υχοίπ Τ.Ο.Α., για ςημ εγγϋηρη καλήπ λειςξσογίαπ. 

Ωπ υοϊμξπ εγγϋηρηπ καλήπ λειςξσογίαπ ιρυϋει ξ αμαγοατϊμεμξπ ρςξ Οαοάοςημα Θ «Αμαλσςική πεοιγοατή 

ειδόμ-ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ» 

Ζ εγγϋηρη ασςή θα καςαςίθεςαι ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ποιμ απϊ ςημ απξδέρμεσρη ςηπ εγγσηςικήπ 

επιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, θα ιρυϋει ςξσλάυιρςξμ για δσξ (2) επιπλέξμ μήμεπ απϊ ςη λήνη 

ςξσ υοϊμξσ εγγϋηρηπ καλήπ λειςξσογίαπ, ξ ξπξίξπ ποξρμεςοάςαι απϊ ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςηπ 

γετσοξπλάρςιγγαπ, δηλαδή θα ιρυϋει ρσμξλικά για ςξσλάυιρςξμ δεκαςέρρεοιπ μήμεπ απϊ ςημ ημεοξμημία 

σπξβξλήπ ςηπ.  

Ρςξ Οαοάοςημα II ςηπ Διακήοσνηπ πεοιλαμβάμξμςαι για ςη διεσκϊλσμρη ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, και ϊυι 

δερμεσςικά, σπξδείγμαςα και για ςα χπ άμχ ςοία είδη εγγσηςικόμ επιρςξλόμ. 
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4.2  Ρσμβαςικϊ Ολαίριξ - Δταομξρςέα Μξμξθερία 

Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ εταομϊζξμςαι ξι διαςάνειπ ςξσ μ. 4412/2016, ξι ϊοξι ςηπ παοξϋραπ 

διακήοσνηπ και ρσμπληοχμαςικά ξ Αρςικϊπ Ιόδικαπ.  

4.3 Όοξι εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

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

πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, πξσ έυξσμ θερπιρθεί με ςξ δίκαιξ ςηπ 

Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ πεοιβαλλξμςικξϋ, 

κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ απαοιθμξϋμςαι ρςξ Οαοάοςημα X ςξσ 

Οοξραοςήμαςξπ Α΄. 

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

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

ςχμ ξοίχμ ςηπ εσθϋμηπ και ςηπ αομξδιϊςηςάπ ςξσπ. 

4.3.2.Ξ αμάδξυξπ δερμεϋεςαι ϊςι :  

α) ρε ϊλα ςα ρςάδια πξσ ποξηγήθηκαμ ςηπ ρϋμβαρηπ δεμ εμήογηρε αθέμιςα, παοάμξμα ή καςαυοηρςικά και 

ϊςι θα ενακξλξσθήρει μα μημ εμεογεί κας` ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ καςά ςξ ρςάδιξ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ,  

β) ϊςι θα δηλόρει αμελληςί ρςημ αμαθέςξσρα αουή, απϊ ςη ρςιγμή πξσ λάβει γμόρη, ξπξιαδήπξςε 

καςάρςαρη (ακϊμη και εμδευϊμεμη) ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ (ποξρχπικόμ, ξικξγεμειακόμ, 

ξικξμξμικόμ, πξλιςικόμ ή άλλχμ κξιμόμ ρσμτεοϊμςχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και αμςικοξσϊμεμχμ 

επαγγελμαςικόμ ρσμτεοϊμςχμ) μεςανϋ ςχμ μξμίμχμ ή ενξσριξδξςημέμχμ εκποξρόπχμ ςξσ καθόπ και  

μελόμ ςξσ ποξρχπικξϋ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ πξσ εμπλέκξμςαι καθ’ ξιξμδήπξςε ςοϊπξ ρςη διαδικαρία 

εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ή/και μπξοξϋμ μα επηοεάρξσμ ςημ έκβαρη και ςιπ απξτάρειπ ςηπ αμαθέςξσραπ 

αουήπ πεοί ςημ εκςέλερή ςηπ, ξπξςεδήπξςε και εάμ η καςάρςαρη ασςή ποξκϋφει καςά ςη διάοκεια 

εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Ξι σπξυοεόρειπ και ξι απαγξοεϋρειπ ςηπ οήςοαπ ασςήπ ιρυϋξσμ, αμ ξ αμάδξυξπ είμαι έμχρη, για ϊλα ςα 

μέλη ςηπ έμχρηπ. Ρςξ ρσμτχμηςικϊ πεοιλαμβάμεςαι ρυεςική δερμεσςική δήλχρη ςξσ αμαδϊυξσ. 

4.4 Δκυχοήρειπ-Σπεογξλαβία 

 

4.4.1 Σπεογξλαβία 

Ξ Αμάδξυξπ δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και εσθϋμεπ λϊγχ αμάθερηπ ςηπ 

εκςέλερηπ ςμήμαςξπ/ςμημάςχμ ςηπ ρϋμβαρηπ ρε σπεογξλάβξσπ. Ζ ςήοηρη ςχμ σπξυοεόρεχμ ςηπ παο. 2 

ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 4412/2016 απϊ σπεογξλάβξσπ δεμ αίοει ςημ εσθϋμη ςξσ κσοίξσ αμαδϊυξσ.  

 Ιαςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ ξ κϋοιξπ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αματέοει ρςημ αμαθέςξσρα αουή ςξ 

ϊμξμα, ςα ρςξιυεία επικξιμχμίαπ και ςξσπ μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςχμ σπεογξλάβχμ ςξσ, ξι ξπξίξι 

ρσμμεςέυξσμ ρςημ εκςέλερη ασςήπ, ετϊρξμ είμαι γμχρςά ςη ρσγκεκοιμέμη υοξμική ρςιγμή.  Δπιπλέξμ, 

σπξυοεξϋςαι μα γμχρςξπξιεί ρςημ αμαθέςξσρα αουή κάθε αλλαγή ςχμ πληοξτξοιόμ ασςόμ, καςά ςη 

διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ, καθόπ και ςιπ απαιςξϋμεμεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με κάθε μέξ σπεογξλάβξ, ςξμ 

ξπξίξ ξ κϋοιξπ αμάδξυξπ υοηριμξπξιεί εμ ρσμευεία ρςημ εμ λϊγχ ρϋμβαρη, ποξρκξμίζξμςαπ ςα ρυεςικά 

ρσμτχμηςικά/δηλόρειπ ρσμεογαρίαπ.. Ρε πεοίπςχρη διακξπήπ ςηπ ρσμεογαρίαπ ςξσ Αμαδϊυξσ με 

σπεογξλάβξ/ σπεογξλάβξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ασςϊπ σπξυοεξϋςαι ρε άμερη γμχρςξπξίηρη ςηπ διακξπήπ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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ασςήπ ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ξτείλει δε μα διαρταλίρει ςημ ξμαλή εκςέλερη ςξσ ςμήμαςξπ/ ςχμ ςμημάςχμ 

ςηπ ρϋμβαρηπ είςε απϊ ςξμ ίδιξ, είςε απϊ μέξ σπεογξλάβξ ςξμ ξπξίξ θα γμχρςξπξιήρει ρςημ αμαθέςξσρα 

αουή καςά ςημ χπ άμχ διαδικαρία.  

Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ αμάδξυξπ έυει ρςηοιυθεί ρςιπ ικαμϊςηςεπ ςξσ σπεογξλάβξσ ϊρξμ ατξοά ςημ ςευμική 

και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα, ιρυϋξσμ και ξι ϊοξι ςηπ παο. 2.2.4 ςηπ παοξϋραπ. 

4.4.3. Ζ αμαθέςξσρα αουή επαληθεϋει ςη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ για ςξσπ σπεογξλάβξσπ, 

ϊπχπ ασςξί πεοιγοάτξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.3 και με ςα απξδεικςικά μέρα ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.6.2 

ςηπ παοξϋραπ, ετϊρξμ ςξ(α) ςμήμα(ςα) ςηπ ρϋμβαρηπ, ςξ(α) ξπξίξ(α) ξ αμάδξυξπ ποξςίθεςαι μα αμαθέρει 

σπϊ μξοτή σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξσπ, σπεοβαίμξσμ ρχοεσςικά  ςξ πξρξρςϊ ςξσ ςοιάμςα ςξιπ εκαςϊ (30%) 

ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Δπιπλέξμ, ποξκειμέμξσ μα μημ αθεςξϋμςαι ξι σπξυοεόρειπ ςηπ παο. 2 

ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 4412/2016, δϋμαςαι μα επαληθεϋρει ςξσπ χπ άμχ λϊγξσπ και για ςμήμα ή ςμήμαςα 

ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ σπξλείπξμςαι ςξσ χπ άμχ πξρξρςξϋ.  

Όςαμ απϊ ςημ χπ άμχ επαλήθεσρη ποξκϋπςει ϊςι ρσμςοέυξσμ λϊγξι απξκλειρμξϋ απαιςεί ή δϋμαςαι μα 

απαιςήρει ςημ αμςικαςάρςαρή ςξσ, καςά ςα ειδικϊςεοα αματεοϊμεμα ρςιπ παο. 5 και 6 ςξσ άοθοξσ 131 ςξσ 

μ. 4412/2016. 

Δπίρηπ, ξ Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι μα αμαθέςει, μεςά ςημ αμάθερη ςηπ ρϋμβαρηπ, σπεογξλαβικά ρε 

ςοίςξσπ, μέοξπ ή ςξ ρϋμξλξ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξϋςε μα σπξκαθίρςαςαι απϊ ςοίςξ, υχοίπ ςημ 

ποξηγξϋμεμη έγγοατη έγκοιρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, η ξπξία δίδεςαι, καςά ςημ απϊλσςη κοίρη ςηπ. Ρε 

πεοίπςχρη σπεογξλαβίαπ, καςά ςα αμχςέοχ, ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ποξρκξμίζει ρςημ 

Αμαθέςξσρα Αουή ςα ρυεςικά ρσμτχμηςικά, βεβαιόρειπ και πιρςξπξιηςικά ρε ποόςη αίςηρη ασςήπ. Ρε 

καμία δε αμάλξγη πεοίπςχρη ξ Αμάδξυξπ δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και 

εσθϋμεπ λϊγχ αμάθερηπ εογαριόμ ρε ςοίςξσπ  ή σπεογξλαβίαπ, ξϋςε η Αμαθέςξσρα Αουή ρσμδέεςαι 

ρσμβαςικά με ςα ςοίςα ασςά ποϊρχπα. 

 

Απαγξοεϋεςαι η εκυόοηρη ρε άλλξ ποϊρχπξ ςχμ εκ ςηπ ρσμβάρεχπ απξοοεξσρόμ σπξυοεόρεχμ ςξσ 

αμαδϊυξσ καθόπ και η εκυόοηρη ςχμ απαιςήρεόμ ςξσ ρε ξπξιξδήπξςε ςοίςξ Τσρικϊ ή Μξμικϊ ποϊρχπξ. 

Ιας’ εναίοερη, μπξοεί μα εκυχοήρει ρε ςοάπεζα ςηπ επιλξγήπ ςξσ, ρσμξλικά ή εμ μέοει ςιπ απαιςήρειπ πξσ 

ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη, για ςημ εκυόοηρη θα ποέπει μα σπάονει ποξηγξσμέμχπ έγγοατη 

ειδξπξίηρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ.   

4.5 οξπξπξίηρη ρϋμβαρηπ καςά ςη διάοκειά ςηπ 

 

Ζ ρϋμβαρη μπξοεί μα ςοξπξπξιείςαι καςά ςη διάοκειά ςηπ, υχοίπ μα απαιςείςαι μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ 

ρϋμβαρηπ, μϊμξ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ μ. 4412/2016 και 

καςϊπιμ γμχμξδϊςηρηπ ςηπ Δπιςοξπήπ ςηπ πεο. β  ςηπ παο. 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ ίδιξσ Μϊμξσ (επιςοξπήπ 

παοαλαβήπ και παοακξλξϋθηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ). 

4.6 Δικαίχμα μξμξμεοξϋπ λϋρηπ- Ιαςαγγελία ςηπ ρϋμβαρηπ 

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

ςη ρϋμβαρη καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερήπ ςηπ, ετϊρξμ: 

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

4412/2016, πξσ θα απαιςξϋρε μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ  
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β) ξ αμάδξυξπ, καςά ςξ υοϊμξ ςηπ αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςελξϋρε ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ πξσ 

αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.3.1 και, χπ εκ ςξϋςξσ, θα έποεπε μα έυει απξκλειρςεί απϊ ςη 

διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

γ) η ρϋμβαρη δεμ έποεπε μα αμαςεθεί ρςξμ αμάδξυξ λϊγχ ρξβαοήπ παοαβίαρηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ πξσ 

σπέυει απϊ ςιπ Ρσμθήκεπ και ςημ Ξδηγία 2014/24/ΔΔ, η ξπξία έυει αμαγμχοιρςεί με απϊταρη ςξσ 

Δικαρςηοίξσ ςηπ Έμχρηπ ρςξ πλαίριξ διαδικαρίαπ δσμάμει ςξσ άοθοξσ 258 ςηπ ΡΚΔΔ. 

δ) ξ αμάδξυξπ καςαδικαρςεί αμεςάκληςα, καςά ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, για έμα απϊ ςα 

αδικήμαςα πξσ αματέοξμςαι ρςημ παο. 2.2.3.1 ςηπ παοξϋραπ, 

ε) ξ αμάδξυξπ πςχυεϋρει ή σπαυθεί ρε διαδικαρία ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή ςεθεί σπϊ αμαγκαρςική διαυείοιρη 

απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή σπαυθεί ρε διαδικαρία πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή αμαρςείλει ςιπ 

επιυειοημαςικέπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ ή σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ και δεμ ςηοεί ςξσπ ϊοξσπ ασςήπ ή 

εάμ βοεθεί ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη, ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη 

ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ.  

Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα μημ καςαγγείλει ςη ρϋμβαρη, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ αμάδξυξπ ξ ξπξίξπ 

θα βοεθεί ρε μία εκ ςχμ καςαρςάρεχμ πξσ αματέοξμςαι ρςημ πεοίπςχρη ασςή απξδεικμϋει ϊςι είμαι ρε 

θέρη μα εκςελέρει ςη ρϋμβαρη, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ και ςα μέςοα για ςη ρσμέυιρη 

ςηπ επιυειοημαςικήπ ςξσ λειςξσογίαπ.  

ρς) ξ αμάδξυξπ παοαβεί απξδεδειγμέμα ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ δέρμεσρη 

ακεοαιϊςηςαπ ςηπ παο. 4.3.2. ςηπ παοξϋραπ, χπ αμαλσςικά πεοιγοάτξμςαι ρςξ ρσμημμέμξ ρςημ παοξϋρα 

ρυέδιξ ρϋμβαρηπ. 

ζ) Ξ  αμάδξυξπ δεμ σλξπξιεί ςημ ποξμήθεια με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοίζεςαι ρςη Ρϋμβαρη, παοά ςιπ ποξπ ςξϋςξ 

επαμειλημμέμεπ ξυλήρειπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

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

Αουήπρϋμτχμα με ςα ϊρα ξοίζξμςαι ρςημ παοξϋρα διακήοσνη. 

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

4412/2016 και ςημ παοάγοατξ 5.2. ςηπ παοξϋραπ, ϊπχπ και ρε πεοίπςχρη καςαγγελίαπ για ϊλξσπ λϊγξσπ 

ςηπ παοαγοάτξσ 4.6, πλημ ασςξϋ ςηπ πεο. (α), η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι μα ποξρκαλέρει ςξμ επϊμεμξ, 

καςά ρειοά καςάςανηπ ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ παοξϋρα διαδικαρία αμάθερηπ ςηπ 

ρσγκεκοιμέμηπ ρϋμβαρηπ και μα ςξσ ποξςείμει μα αμαλάβει ςξ αμεκςέλερςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ, με 

ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ και ποξωπξθέρειπ και ρε ςίμημα πξσ δεμ θα σπεοβαίμει ςημ ποξρτξοά πξσ ασςϊπ είυε 

σπξβάλει (οήςοα σπξκαςάρςαρηπ). Ζ ρϋμβαρη ρσμάπςεςαι ετϊρξμ εμςϊπ ςηπ ςεθείραπ ποξθερμίαπ 

πεοιέλθει ρςημ αμαθέςξσρα αουή έγγοατη και αμεπιτϋλακςη απξδξυή ςηπ. Ζ άποακςη πάοξδξπ ςηπ 

ποξθερμίαπ θεχοείςαι χπ απϊοοιφη ςηπ ποϊςαρηπ. 
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5. ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

5.1 οϊπξπ πληοχμήπ 

 

5.1.1. Ζ πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ/θα ποαγμαςξπξιηθεί μεςά ςημ ξοιρςική πξρξςική και πξιξςική παοαλαβή 

ςχμ ειδόμ και ςχμ σπηοεριόμ ρςξ100% ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςξσπ, 

 

Ρε πεοίπςχρη Ιξιμξποανίαπ ή Έμχρηπ ποξρόπχμ υχοίπ ρσγκεκοιμέμη μξμική μξοτή, ςα παοαρςαςικά 

εκδίδξμςαι υχοιρςά απϊ κάθε έμα μέλξπ ςξσπ, αμάλξγα με ςξ μέοξπ ςηπ ποξμήθειαπ πξσ αμαςέθηκε ρε 

ασςά, ϊπχπ ασςϊ έυει πεοιγοατεί ρςημ ευμική Οοξρτξοά ςηπ ρυεςικήπ Έμχρηπ ή Ιξιμξποανίαπ. 

Δίμαι δσμαςϊμ επίρηπ, μα ποξβλετθεί και μα δηλχθείκαςά ςη διάοκεια ρϋμαφηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ ποξπ ςημ 

Αμαθέςξσρα αουή, με ςη ρϋμτχμη γμόμη ϊλχμ ςχμ μελόμ ςηπ ξ ξοιρμϊπ εμϊπ μέλξσπ ςηπ Έμχρηπ ή 

Ιξιμξποανίαπ χπ εκποξρόπξσ. Ξ εκποϊρχπξπ ασςϊπ θα εκδίδει ςξ ρυεςικϊ παοαρςαςικϊ και θα μεοιμμά 

για ςημ καςαβξλή ςχμ ρυεςικόμ πξρόμ ρςα σπϊλξιπα μέλη καςά ςξ λϊγξ ρσμμεςξυήπ εκάρςξσ. Ζ 

Αμαθέςξσρα αουή δεμ σπέυει καμιά εσθϋμη για ςημ ποξρήκξσρα καςαβξλή ρςα μέλη ςηπ 

εμόρεχπ/κξιμξποανίαπ και δεμ εμπλέκεςαι εμ γέμει καθ’ξιξμδήπξςε ςοϊπξ ρε ζηςήμαςα πξσ αματέοξμςαι 

ρςιπ ερχςεοικέπ ρυέρειπ μεςανϋ ςχμ μελόμ ςηπ εμόρεχπ/κξιμξποανίαπ. 

Ζ πληοχμή ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ θα γίμεςαι απϊ ςξ Οεοιτεοειακϊ αμείξ Αμάπςσνηπ Ιεμςοικήπ 

Λακεδξμίαπ, ςξ ξπξίξ έυει αμαλάβει ςημ ςαμειακή διαυείοιρη ςξσ έογξσ,με ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ μξμίμχμ 

παοαρςαςικόμ και δικαιξλξγηςικόμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 200 παο. 4 ςξσ μ. 

4412/2016 ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει με ςξ άοθοξ 107 πεο.34 και 35 ςξσ Μ.4497/2017, καθόπ και 

κάθε άλλξσ δικαιξλξγηςικξϋ πξσ ςσυϊμ ήθελε ζηςηθεί απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ πξσ διεμεογξϋμ ςξμ 

έλεγυξ και ςημ πληοχμή. 

Ρημειόμεςαι ϊςι είμαι σπξυοεχςικϊ μα καςαςεθξϋμ ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.4.3.2 καςά 

πεοίπςχρη χπ δικαιξλξγηςικά πληοχμήπ ςα ενήπ: 

i. Οι καςαρκεσαρςέπ- ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ ξι ξπξίξι έυξσμ έδοα ρςημ Ελλάδα θα 

σπξβάλλξσμ:  Έγγοατξ ςξσ ξικείξσ Δπιμεληςηοίξσ ϊςι η έδοα ςηπ επιυείοηρηπ βοίρκεςαι ρςημ 

Δλλάδα καθόπ και σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι ςα είδη καςαρκεσάζξμςαι ρςημ έδοα ςξσπ.  

ii. Οι ποξρτέοξμςεπ πξσ είμαι αγξοαρςέπ ειδώμ πξσ παοάγξμςαι ρςημ Δλλάδα: ξμξίχπ, θα 

αμαζηςήρξσμ απϊ ςξσπ πχληςέπ ςξσπ έγγοατξ ςξσ Δπιμεληςηοίξσ πεοί ςηπ έδοαπ ςηπ 

καςαρκεσάρςοιαπ επιυείοηρηπ και σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ εκποξρόπξσ ςηπ ςελεσςαίαπ ϊςι ςα είδη 

καςαρκεσάζξμςαι ρςημ έδοα ςξσ. α έγγοατα θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ ςα ρυεςικά αμςίγοατα 

παοαρςαςικόμ έκδξρηπ ςξσ καςαρκεσαρςή ή ςξσ πχληςή. Ρςα παοαρςαςικά, θα αματέοξμςαι ςα 

είδη πξσ ποξρτέοξμςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ και ςα ξπξία θα ποέπει μα πληοξϋμ ςξμ καμϊμα 

καςαγχγήπ. 

iii. Οι ποξρτέοξμςεπ είδη πξσ έυξσμ ειραυθεί από ςιπ υώοεπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 

2.2.1 ςηπ παοξύραπθα σπξβάλλξσμ «Οιρςξπξιηςικϊ καςαγχγήπ» (certificateoforigin) για ςα αγαθά 

πξσ αγξοάρςηκαμ. Ξ αγξοαρςήπ και ποξρτέοχμ ποέπει μα ζηςήρει ασςϊ ςξ πιρςξπξιηςικϊ απϊ ςξμ 

πχληςή ςξσ.  

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

8% αμςίρςξιυα, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο.2 ςξσ άοθοξσ 64 ςξσ Μ. 4172/13 (ΤΔΙ Α' 167/23-07-

2013), επί ςξσ καθαοξϋ πξρξϋ πληοχμήπ και βαοϋμει ςξμ Αμάδξυξ. Ρημειόμεςαι ϊςι η αμχςέοχ 

παοακοάςηρη ατξοά ποξκαςαβξλή τϊοξσ ειρξδήμαςξπ και ρσμφητίζεςαι καςά ςημ εςήρια τξοξλξγική 
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δήλχρη ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

Toμ Αμάδξυξ βαοϋμξσμ ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ, χπ και κάθε άλλη επιβάοσμρη, ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη 

μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., για ςημ παοάδξρη ςξσ σλικξϋ ρςξμ ςϊπξ και με ςξμ ςοϊπξ 

πξσ ποξβλέπεςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. Θδίχπ βαοϋμεςαι με ςιπ ακϊλξσθεπ κοαςήρειπ:  

α) Ιοάςηρη 0,07% η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ ςηπ 

αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ Σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ 

Ρσμβάρεχμ επιβάλλεςαι (άοθοξ 4 Μ.4013/2011 ϊπχπ ιρυϋει ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 44 ςξσ Μ.4605/19). 

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

αουικήπ καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ σπέο ςηπ Αουήπ Δνέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ 

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

γ) Ιοάςηρη ϋφξσπ 0,02% σπέο ςξσ Δημξρίξσ, ρϋμτχμα με ςημ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ μ. 4412/20162.  η 

ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ, εκςϊπ ΤΟΑ, ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ. 

ξ πξρϊ ασςϊ παοακοαςείςαι ρε κάθε πληοχμή απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ρςξ ϊμξμα και για λξγαοιαρμϊ  

ςξσ Σπξσογείξσ Φητιακήπ Διακσβέομηρηπ ρϋμτχμα με ςημ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ μ. 4412/2016. συϊμ 

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

παοαγοάτξσ. 

Ξι χπ άμχ κοαςήρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςέλξπ υαοςξρήμξσ 3% και ρςημ επ’ασςξϋ 

ειρτξοά σπέο ΞΓΑ 20%. 

 

5.2 Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ – Ισοόρειπ- Οξιμικέπ οήςοεπ 

 

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

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

ρσλλξγικξϋ ξογάμξσ (Δπιςοξπή Οαοακξλξϋθηρηπ και Οαοαλαβήπ): 

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

β) ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςη ρϋμβαρη ή/και δεμ 

ρσμμξοτχθεί με ςιπ ρυεςικέπ γοαπςέπ εμςξλέπ ςηπ σπηοερίαπ, πξσ είμαι ρϋμτχμεπ με ςη ρϋμβαρη ή ςιπ 

κείμεμεπ διαςάνειπ, εμςϊπ ςξσ ρσμτχμημέμξσ υοϊμξσ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

γ) ετϊρξμ δεμ τξοςόρει, δεμ παοαδόρει ή δεμ αμςικαςαρςήρει ςα ρσμβαςικά αγαθά ή δεμ επιρκεσάρει ή 

δεμ ρσμςηοήρει ασςά μέρα ρςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ ή ρςξμ υοϊμξ παοάςαρηπ πξσ ςξσ δϊθηκε, ρϋμτχμα με 

ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 206 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ παοάγοατξ 6.3. ςηπ παοξϋραπ. 

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

αμαθέςξσρα αουή κξιμξπξιεί ρςξμ αμάδξυξ ειδική ϊυληρη, η ξπξία μμημξμεϋει ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 

203 ςξσ μ. 4412/2016 και πεοιλαμβάμει ρσγκεκοιμέμη πεοιγοατή ςχμ εμεογειόμ ρςιπ ξπξίεπ ξτείλει μα 

ποξβεί ξ αμάδξυξπ, ποξκειμέμξσ μα ρσμμξοτχθεί, μέρα ρε ρσγκεκοιμέμη ποξθερμία ημεοόμ απϊ ςημ 

κξιμξπξίηρη ςηπ αμχςέοχ ϊυληρηπ, η ξπξία θα ξοιρςεί καςϊπιμ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ. Ζ ςαρρϊμεμη 

ποξθερμία ποέπει μα είμαι εϋλξγη και αμάλξγη ςηπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ και πάμςχπ ϊυι μικοϊςεοη 

ςχμ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ. Αμ η ποξθερμία πξσ ςεθεί με ςημ ειδική ϊυληρη, παοέλθει, υχοίπ ξ 

                                                           
2
 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 

εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
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αμάδξυξπ μα ρσμμξοτχθεί, κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ μέρα ρε ποξθερμία ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ 

άποακςη πάοξδξ ςηπ ποξθερμίαπ ρσμμϊοτχρηπ, με απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. 

Ξ αμάδξυξπ δεμ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ για λϊγξσπ πξσ ατξοξϋμ ρε σπαιςιϊςηςα ςξσ τξοέα εκςέλερηπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ ή αμ ρσμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ. 

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

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

ςξμ αμάδξυξ ποξπ παοξυή ενηγήρεχμ, αθοξιρςικά, ξι παοακάςχ κσοόρειπ: 

α) ξλική καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ ή καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καςά πεοίπςχρη 

β) Ιαςαλξγιρμϊπ ςξσ διατέοξμςξπ, πξσ ποξκϋπςει ειπ βάοξπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ετϊρξμ ασςή 

ποξμηθεσςεί ςα αγαθά, πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα, 

αμαθέςξμςαπ ςξ αμεκςέλερςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ ρςξμ επϊμεμξ καςά ρειοά καςάςανηπ ξικξμξμικϊ 

τξοέα πξσ είυε λάβει μέοξπ ρςη διαδικαρία αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Αμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ςξσ 

ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ δεμ απξδευθεί ςημ αμάθερη ςηπ ρϋμβαρηπ, η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα 

ποξμηθεσςεί ςα αγαθά, πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα, απϊ 

ςοίςξ ξικξμξμικϊ τξοέα είςε με διεμέογεια μέαπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ ρϋμβαρηπ είςε με ποξρτσγή ρςη 

διαδικαρία διαποαγμάςεσρηπ, υχοίπ ποξηγξϋμεμη δημξρίεσρη, ετϊρξμ ρσμςοέυξσμ ξι ποξωπξθέρειπ ςξσ 

άοθοξσ 32 ςξσ μ. 4412/2016. ξ διατέοξμ σπξλξγίζεςαι με ςξμ ακϊλξσθξ ςϋπξ: 

Δ = (Ι ΙΔ) x Ο Όπξσ: Δ = Διατέοξμ πξσ θα ποξκϋφει ειπ βάοξπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ετϊρξμ ασςή 

ποξμηθεσςεί ςα αγαθά πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα, 

ρϋμτχμα με ςα αμχςέοχ αματεοϊμεμα. ξ διατέοξμ λαμβάμει θεςικέπ ςιμέπ, αλλιόπ θεχοείςαι ίρξ με 

μηδέμ. 

Ι = ιμή καςακϋοχρηπ ςηπ ποξμήθειαπ ςχμ αγαθόμ, πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ 

έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα ρςξμ μέξ αμάδξυξ. 

ΙΔ = ιμή καςακϋοχρηπ ςηπ ποξμήθειαπ ςχμ αγαθόμ, πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ 

έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα, ρϋμτχμα με ςη ρϋμβαρη απϊ ςημ ξπξία κηοϋυθηκε έκπςχςξπ ξ ξικξμξμικϊπ 

τξοέαπ. 

Ο = Ρσμςελερςήπ ποξραϋνηρηπ ποξρδιξοιρμξϋ ςηπ έμμερηπ ζημίαπ πξσ ποξκαλείςαι ρςημ αμαθέςξσρα αουή 

απϊ ςημ έκπςχρη ςξσ αμαδϊυξσ ξ ξπξίξπ λαμβάμει ςημ ςιμή 1,01. 

Ξ καςαλξγιρμϊπ ςξσ διατέοξμςξπ επιβάλλεςαι ρςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα με απϊταρη ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ, πξσ εκδίδεςαι ρε απξκλειρςική ποξθερμία δεκαξκςό (18) μημόμ μεςά ςημ έκδξρη και 

ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ κήοσνηπ εκπςόςξσ, και ετϊρξμ καςακσοχθεί η ποξμήθεια ςχμ αγαθόμ πξσ 

δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα ρε ςοίςξ ξικξμξμικϊ τξοέα. Για ςημ 

είρποανη ςξσ διατέοξμςξπ απϊ ςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα μπξοεί μα εταομϊζεςαι η διαδικαρία ςξσ 

Ιόδικα Δίρποανηπ Δημϊριχμ Δρϊδχμ. ξ διατέοξμ ειρποάςςεςαι σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. 

 

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

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

ποϊρςιμξ 5% επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

ξ παοαπάμχ ποϊρςιμξ σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςχμ εκποϊθερμα παοαδξθέμςχμ σλικόμ, 

υχοίπ ΤΟΑ. Δάμ ςα σλικά πξσ παοαδϊθηκαμ εκποϊθερμα επηοεάζξσμ ςη υοηριμξπξίηρη ςχμ σλικόμ πξσ 

παοαδϊθηκαμ εμποϊθερμα, ςξ ποϊρςιμξ σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ ρσμξλικήπ πξρϊςηςαπ 

ασςόμ. 

Ιαςά ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ ςηπ καθσρςέοηρηπ για τϊοςχρη- παοάδξρη ή 

αμςικαςάρςαρη ςχμ σλικόμ, με απϊταρη ςξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ 
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αομξδίξσ ξογάμξσ, δεμ λαμβάμεςαι σπϊφη ξ υοϊμξπ πξσ παοήλθε πέοαμ ςξσ εϋλξγξσ, καςά ςα διάτξοα 

ρςάδια ςχμ διαδικαριόμ, για ςξ ξπξίξ δεμ εσθϋμεςαι ξ αμάδξυξπ και παοαςείμεςαι, αμςίρςξιυα, ξ υοϊμξπ 

τϊοςχρηπ - παοάδξρηπ. 

Δτϊρξμ ξ αμάδξυξπ έυει λάβει ποξκαςαβξλή, εκςϊπ απϊ ςξ ποξβλεπϊμεμξ καςά ςα αμχςέοχ ποϊρςιμξ, 

καςαλξγίζεςαι ρε βάοξπ ςξσ και ςϊκξπ επί ςξσ πξρξϋ ςηπ ποξκαςαβξλήπ, πξσ σπξλξγίζεςαι απϊ ςημ 

επϊμεμη ςηπ λήνηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ, μέυοι ςημ ποξρκϊμιρη ςξσ ρσμβαςικξϋ σλικξϋ, με ςξ ιρυϋξμ 

κάθε τξοά αμόςαςξ ϊοιξ ςξσ πξρξρςξϋ ςξσ ςϊκξσ σπεοημεοίαπ.  

Ζ είρποανη ςξσ ποξρςίμξσ και ςχμ ςϊκχμ επί ςηπ ποξκαςαβξλήπ γίμεςαι με παοακοάςηρη απϊ ςξ πξρϊ 

πληοχμήπ ςξσ αμαδϊυξσ ή, ρε πεοίπςχρη αμεπάοκειαπ ή έλλειφηπ ασςξϋ, με ιρϊπξρη καςάπςχρη ςηπ 

εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ και ποξκαςαβξλήπ αμςίρςξιυα, ετϊρξμ ξ αμάδξυξπ δεμ καςαθέρει ςξ 

απαιςξϋμεμξ πξρϊ. 

Ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςξ ποϊρςιμξ και ξι ςϊκξι επιβάλλξμςαι αμαλϊγχπ ρε ϊλα ςα 

μέλη ςηπ έμχρηπ. 

5.3 Διξικηςικέπ ποξρτσγέπ καςά ςη διαδικαρία εκςέλερηπ ςχμ ρσμβάρεχμ 

 

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

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

ςοϊπξπ παοάδξρηπ ειδόμ), 6.3. (Απϊοοιφη ρσμβαςικόμ ειδόμ – Αμςικαςάρςαρη), καθόπ και κας΄ 

εταομξγή ςχμ ρσμβαςικόμ ϊοχμ μα αρκήρει ποξρτσγή για λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ και ξσρίαπ εμόπιξμ ςξσ 

τξοέα πξσ εκςελεί ςη ρϋμβαρη μέρα ρε αμαςοεπςική ποξθερμία (30) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ 

κξιμξπξίηρηπ ή ςηπ πλήοξσπ γμόρηπ ςηπ ρυεςικήπ απϊταρηπ. Ζ εμποϊθερμη άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ 

αμαρςέλλει ςιπ επιβαλλϊμεμεπ κσοόρειπ. Δπί ςηπ ποξρτσγήπ απξταρίζει ςξ αομξδίχπ απξταιμϊμεμξ 

ϊογαμξ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ ρςξ ςελεσςαίξ εδάτιξ ςηπ πεοίπςχρηπ β΄ ςηπ 

παοαγοάτξσ 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ μ.4412/2016 ξογάμξσ, εμςϊπ ποξθερμίαπ ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ 

ςημ άρκηρή ςηπ, άλλχπ θεχοείςαι χπ ριχπηοόπ απξοοιτθείρα. Ιαςά ςηπ απϊταρηπ ασςήπ δεμ υχοεί η 

άρκηρη άλληπ ξπξιαρδήπξςε τϋρηπ διξικηςικήπ ποξρτσγήπ. Αμ καςά ςηπ απϊταρηπ πξσ επιβάλλει 

κσοόρειπ δεμ αρκηθεί εμποϊθερμα η ποξρτσγή ή αμ απξοοιτθεί ασςή απϊ ςξ απξταιμϊμεμξ αομξδίχπ 

ϊογαμξ, η απϊταρη καθίρςαςαι ξοιρςική. Αμ αρκηθεί εμποϊθερμα ποξρτσγή, αμαρςέλλξμςαι ξι ρσμέπειεπ 

ςηπ απϊταρηπ μέυοι ασςή μα ξοιρςικξπξιηθεί. 

5.4 Δικαρςική επίλσρη διατξοόμ 

 

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

πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, επιλϋεςαι με ςημ άρκηρη ποξρτσγήπ ή αγχγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ 

ςηπ Οεοιτέοειαπ, ρςημ ξπξία εκςελείςαι εκάρςη ρϋμβαρη, καςά ςα ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα ρςιπ παο. 1 έχπ 

και 6 ςξσ άοθοξσ 205Α ςξσ μ. 4412/2016. Οοιμ απϊ ςημ άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ 

ποξηγείςαι σπξυοεχςικά η ςήοηρη ςηπ εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ πξσ ποξβλέπεςαι ρςξ άοθοξ 205 ςξσ μ. 

4412/2016 και ςημ παοάγοατξ 5.3 ςηπ παοξϋραπ, διατξοεςικά η ποξρτσγή απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

Αμ ξ αμάδξυξπ ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι κξιμξποανία, η ποξρτσγή αρκείςαι είςε απϊ ςημ ίδια είςε απϊ ϊλα ςα 

μέλη ςηπ. Δεμ απαιςείςαι η ςήοηρη εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ αμ αρκείςαι απϊ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ αγχγή, 

ρςξ δικϊγοατξ ςηπ ξπξίαπ δεμ ρχοεϋεςαι αίςημα ακϋοχρηπ ή ςοξπξπξίηρηπ διξικηςικήπ ποάνηπ ή 

παοάλειφηπ. 
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6. ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ 

6.1  Υοϊμξπ – ςοϊπξπ παοάδξρηπ ειδόμ 

 

6.1.1.Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα παοαδόρει ξοιρςικά ςα είδη και μα παοέυει σπηοερίεπ, ρϋμτχμα με 

ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ, εμςϊπ ςοιόμ (3) μημόμ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ. 

Ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ παοάδξρηπ ςχμ σλικόμ μπξοεί μα παοαςείμεςαι, ποιμ απϊ ςη λήνη ςξσ αουικξϋ 

ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ παοάδξρηπ, σπϊ ςιπ ακϊλξσθεπ ρχοεσςικέπ ποξωπξθέρειπ: α) ςηοξϋμςαι ξι ϊοξι ςξσ 

άοθοξσ 132 πεοί ςοξπξπξίηρηπ ρσμβάρεχμ καςά ςη διάοκειά ςξσπ, β) έυει εκδξθεί αιςιξλξγημέμη απϊταρη 

ςξσ αομϊδιξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ μεςά απϊ γμχμξδϊςηρη αομϊδιξσ 

ρσλλξγικξϋ ξογάμξσ, είςε με ποχςξβξσλία ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ και ετϊρξμ ρσμτχμεί ξ αμάδξυξπ, είςε 

ϋρςεοα απϊ ρυεςικϊ αίςημα ςξσ αμαδϊυξσ, ςξ ξπξίξ σπξβάλλεςαι σπξυοεχςικά ποιμ απϊ ςη λήνη ςξσ 

ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ, γ) ςξ υοξμικϊ διάρςημα ςηπ παοάςαρηπ είμαι ίρξ ή μικοϊςεοξ απϊ ςξμ αουικϊ 

ρσμβαςικϊ υοϊμξ παοάδξρηπ.  Ρςημ πεοίπςχρη παοάςαρηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ παοάδξρηπ, ξ υοϊμξπ 

παοάςαρηπ δεμ ρσμσπξλξγίζεςαι ρςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ παοάδξρηπ 

Ρςημ πεοίπςχρη παοάςαρηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ παοάδξρηπ έπειςα απϊ αίςημα ςξσ αμαδϊυξσ, 

επιβάλλξμςαι ξι κσοόρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παοάγοατξ 5.2.2 ςηπ παοξϋρηπ. 

Λε αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςξσ αομϊδιξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, η ξπξία εκδίδεςαι ϋρςεοα απϊ 

γμχμξδϊςηρη ςξσ ξογάμξσ ςηπ πεο. β’ ςηπ παο. 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ μ. 4412/2016, ξ ρσμβαςικϊπ 

υοϊμξπ τϊοςχρηπ παοάδξρηπ ςχμ σλικόμ μπξοεί μα μεςαςίθεςαι. Λεςάθερη επιςοέπεςαι μϊμξ ϊςαμ 

ρσμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ ή άλλξι ιδιαιςέοχπ ρξβαοξί λϊγξι, πξσ καθιρςξϋμ αμςικειμεμικόπ 

αδϋμαςη ςημ εμποϊθερμη παοάδξρη ςχμ ρσμβαςικόμ ειδόμ. Ρςιπ πεοιπςόρειπ μεςάθερηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ 

υοϊμξσ τϊοςχρηπ παοάδξρηπ δεμ επιβάλλξμςαι κσοόρειπ. 

6.1.2. Δάμ λήνει ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ παοάδξρηπ, υχοίπ μα σπξβληθεί εγκαίοχπ αίςημα παοάςαρηπ ή, εάμ 

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

έκπςχςξπ. 

6.1.3. Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ειδξπξιεί ςημ σπηοερία πξσ εκςελεί ςημ ποξμήθεια, ςημ απξθήκη 

σπξδξυήπ ςχμ σλικόμ και ςημ επιςοξπή παοαλαβήπ, για ςημ ημεοξμημία πξσ ποξςίθεςαι μα παοαδόρει ςξ 

σλικϊ,επςά (7) εογάριμεπ ημέοεπ μχοίςεοα.. 

Λεςά απϊ κάθε ποξρκϊμιρη σλικξϋ ρςημ απξθήκη σπξδξυήπ ασςόμ, ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα σπξβάλει 

ρςημ σπηοερία απξδεικςικϊ, θεχοημέμξ απϊ ςξμ σπεϋθσμξ ςηπ απξθήκηπ, ρςξ ξπξίξ αματέοεςαι η 

ημεοξμημία ποξρκϊμιρηπ, ςξ σλικϊ, η πξρϊςηςα και ξ αοιθμϊπ ςηπ ρϋμβαρηπ ρε εκςέλερη ςηπ ξπξίαπ 

ποξρκξμίρςηκε. 

 

6.2  Οαοαλαβή ειδόμ - Υοϊμξπ και ςοϊπξπ παοαλαβήπ ειδόμ 

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

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

ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 208 ςξσ χπ άμχ μϊμξσ και ςξ ΟαοάοςημαIII(ρυέδιξ ρϋμβαρηπ) ςηπ παοξϋραπ 

Διακήοσνηπ.Ιαςά ςημ διαδικαρία παοαλαβήπ ςχμ ειδόμ διεμεογείςαι πξρξςικϊπ και πξιξςικϊπ έλεγυξπ και 

ετϊρξμ ςξ επιθσμεί μπξοεί μα παοαρςεί και ξ αμάδξυξπ. 

Ξ Αμάδξυξπ τέοει ςξμ κίμδσμξ για κάθε ζημία ή απόλεια ςχμ σπϊ ποξμήθεια ειδόμ μέυοι ςημ παοάδξρή 

ςξσπ ρςξμ ςϊπξ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ εγκαςάρςαρηπ και μέυοι ςξ πέοαπ 

ασςήπ, σπξυοεξϋμεμξπ ρε πεοίπςχρη ζημιάπ, τθξοάπ ή απόλειαπ ρε πλήοη απξκαςάρςαρη ή, ακϊμη και 

αμςικαςάρςαρή ςξσπ. Λεςά ςημ εγκαςάρςαρη ξ κίμδσμξπ μεςαβιβάζεςαι ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή. 
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Ωπ υοϊμξπ ποαγμαςικήπ παοάδξρηπ ςχμ ειδόμ/σπηοεριόμ ξοίζεςαι η παοάδξρη ρε πλήοη λειςξσογία ςχμ 

ειδόμ/και η ξλξκλήοχρη ςηπ παοάδξρηπ ςχμ σπηοεριόμ. Λεςά ςημ καςά ςα χπ άμχ ποξρκϊμιρη ςχμ ειδόμ 

και ςημ παοξυή ςχμ σπηοεριόμ και ςημ εκςέλερη ϊλχμ ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ ρϋμτχμα με ςα 

ποξβλεπϊμεμα ρςημ παοξϋρα, η Δπιςοξπή ρσμςάρρει ποχςϊκξλλα (μακοξρκξπικϊ – ξοιρςικϊ- παοαλαβήπ 

ςχμ ειδόμ με παοαςηοήρειπ –απϊοοιφηπ  ςχμ ειδόμ) ρϋμτχμα με ςημ παο.3 ςξσ άοθοξσ 208 ςξσ μ. 

4412/16. 

α ποχςϊκξλλα πξσ ρσμςάρρξμςαι απϊ ςιπ επιςοξπέπ παοαλαβήπ(ποχςξβάθμιεπ – δεσςεοξβάθμιεπ)  

κξιμξπξιξϋμςαι σπξυοεχςικά και ρςξσπ αμαδϊυξσπ. 

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

με ςημ παο.3 ςξσ άοθοξσ 208 ςξσ μ. 4412/16 ποαγμαςξπξιείςαι, εμςϊπ είκξρι (20) ημεοόμ, απϊ ςημ καςά ςα 

χπ άμχ παοάδξρη ςχμ ειδόμ/σπηοεριόμ ρε πλήοη λειςξσογία. 

ξ κϊρςξπ ςηπ διεμέογειαπ ςχμ ελέγυχμ βαοϋμει ςξμ αμάδξυξ. 

Σλικά πξσ απξοοίτθηκαμ ή κοίθηκαμ παοαληπςέα με έκπςχρη επί ςηπ ρσμβαςικήπ ςιμήπ, με βάρη ςξσπ 

ελέγυξσπ πξσ ποαγμαςξπξίηρε η ποχςξβάθμια επιςοξπή παοαλαβήπ, μπξοξϋμ μα παοαπέμπξμςαι για 

επαμενέςαρη ρε δεσςεοξβάθμια επιςοξπή παοαλαβήπ ϋρςεοα απϊ αίςημα ςξσ αμαδϊυξσ ή ασςεπάγγελςα 

ρϋμτχμα με ςημ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 208 ςξσ μ.4412/16. α ένξδα βαοϋμξσμ ρε κάθε πεοίπςχρη ςξμ 

αμάδξυξ. 

Αμ η παοαλαβή ςχμ σλικόμ και η ρϋμςανη ςξσ ρυεςικξϋ ποχςξκϊλλξσ δεμ ποαγμαςξπξιηθεί απϊ ςημ 

επιςοξπή παοαλαβήπ μέρα ρςξμ ξοιζϊμεμξ απϊ ςη ρϋμβαρη υοϊμξ, θεχοείςαι ϊςι η παοαλαβή 

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

ρυεςική απϊταρη ςξσ αομξδίξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, με βάρη μϊμξ ςξ θεχοημέμξ απϊ ςημ σπηοερία 

πξσ παοαλαμβάμει ςα σλικά απξδεικςικϊ ποξρκϊμιρηπ ςξϋςχμ, ρϋμτχμα δε με ςημ απϊταρη ασςή η 

απξθήκη ςξσ τξοέα εκδίδει δελςίξ ειραγχγήπ ςξσ σλικξϋ και εγγοατήπ ςξσ ρςα βιβλία ςηπ, ποξκειμέμξσ 

μα ποαγμαςξπξιηθεί η πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ. 

Αμενάοςηςα απϊ ςημ, καςά ςα αμχςέοχ, ασςξδίκαιη παοαλαβή και ςημ πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ, 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι ξι ποξβλεπϊμεμξι απϊ ςημ ρϋμβαρη έλεγυξι απϊ επιςοξπή πξσ ρσγκοξςείςαι με 

απϊταρη ςξσ αομξδίξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, ρςημ ξπξία δεμ μπξοεί μα ρσμμεςέυξσμ ξ ποϊεδοξπ και 

ςα μέλη ςηπ επιςοξπήπ πξσ δεμ ποαγμαςξπξίηρε ςημ παοαλαβή ρςξμ ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςημ ρϋμβαρη 

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

απϊ ςημ χπ άμχ παοάγοατξ 1 και ςξ άοθοξ 208 ςξσ μ. 4412/2016 και ρσμςάρρει ςα ρυεςικά ποχςϊκξλλα. 

Ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ ποξκαςαβξλήπ και καλήπ εκςέλερηπ δεμ επιρςοέτξμςαι ποιμ απϊ ςημ ξλξκλήοχρη 

ϊλχμ ςχμ ποξβλεπξμέμχμ απϊ ςη ρϋμβαρη ελέγυχμ και ςη ρϋμςανη ςχμ ρυεςικόμ ποχςξκϊλλχμ. 

6.3 Απϊοοιφη ρσμβαςικόμ ειδόμ και σπηοεριόμ – Αμςικαςάρςαρη 

 

6.3.1. Ρε πεοίπςχρη ξοιρςικήπ απϊοοιφηπ ξλϊκληοηπ ή μέοξσπ ςηπ ρσμβαςικήπ πξρϊςηςαπ ςχμ ειδόμ, με 

απϊταρη ςξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ, μπξοεί μα 

εγκοίμεςαι αμςικαςάρςαρή ςηπ με άλλη, πξσ μα είμαι ρϋμτχμη με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, μέρα ρε ςακςή 

ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι απϊ ςημ απϊταρη ασςή. 

6.3.2. Αμ η αμςικαςάρςαρη γίμεςαι μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ, η ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι για ςημ 

αμςικαςάρςαρη δεμ μπξοεί μα είμαι μεγαλϋςεοη ςξσ 1/2 ςξσ ρσμξλικξϋ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ, ξ δε αμάδξυξπ 

θεχοείςαι χπ εκποϊθερμξπ και σπϊκειςαι ρε κσοόρειπ λϊγχ εκποϊθερμηπ παοάδξρηπ.Αμ ξ αμάδξυξπ δεμ 

αμςικαςαρςήρει ςα είδη πξσ απξοοίτθηκαμ μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ ςξσ ςάυθηκε και ετϊρξμ έυει λήνει ξ 

ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ, κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ και σπϊκειςαι ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ κσοόρειπ. 
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6.3.3. Ζ επιρςοξτή ςχμ ειδόμ πξσ απξοοίτθηκαμ γίμεςαι ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςιπ παο. 2 και 3  

ςξσ άοθοξσ 213 ςξσ μ. 4412/2016. 

 

6.4 Δγγσημέμη λειςξσογία ποξμήθειαπ 

 

Ιαςά ςημ πεοίξδξ ςηπ εγγσημέμηπ λειςξσογίαπ πξσ ξοίζεςαι εςήρια και σπξλξγίζεςαι απϊ ςημ έκδξρη ςξσ 

ποχςξκϊλλξσ ξοιρςικήπ πξρξςικήπ και πξιξςικήπ παοαλαβήπ ςχμ ρσρςημάςχμ, ρϋμτχμα και με ςα 

ποξβλεπϊμεμα ρςξ Οαοάοςημα I ςηπ Διακήοσνηπ, θα εναρταλιρθεί πλήοηπ ςευμική σπξρςήοινη (με 

αμςίρςξιυη εγγϋηρη απξκαςάρςαρηπ ποξβλημάςχμ εμςϊπ 48 χοόμ) και ρσμςήοηρη με αμςαλλακςικά. 

 

ξ πλαίριξ Σπηοεριόμ ευμικήπ Σπξρςήοινηπ θα πεοιλαμβάμει ςα παοακάςχ:  

1. Απξκαςάρςαρη ςχμ βλαβόμ και αμχμαλιόμ λειςξσογίαπ ςξσ ενξπλιρμξϋ και ςξσ λξγιρμικξϋ 

ρσρςημάςχμ (systemsoftware)  

2. Βελςιόρειπ, παοάδξρη, σπξρςήοινη εγκαςάρςαρηπ και ξλξκλήοχρη ςχμ μέχμ εκδϊρεχμ ςξσ 

Κξγιρμικξϋ Δταομξγόμ (releases&newversions)  

3. Δμςξπιρμϊ, καςαγοατή αιςιόμ βλαβόμ/ δσρλειςξσογιόμ και απξκαςάρςαρη ςξσπ ξ αμάδξυξπ 

εσθϋμεςαι για ςημ καλή λειςξσογία ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ εμ λϊγχ ποξμήθειαπ. 

 

Ιαςά ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ εγγσημέμηπ λειςξσογίαπ, η αμαθέςξσρα αουή δεμ θα εσθϋμεςαι για 

ξπξιαδήπξςε βλάβη ποξεουϊμεμη απϊ ςη ρσμήθη και ξοθή υοήρη και δεμ θα επιβαοϋμεςαι με καμέμα πξρϊ 

για εογαςικά, αμςαλλακςικά, σλικά και λξιπά ένξδα απξκαςάρςαρηπ ςηπ βλάβηπ (ϊπχπ π.υ. ξδξιπξοικά ή 

ένξδα απξρςξλήπ). Ξ Αμάδξυξπ ϋρςεοα απϊ ρυεςική ειδξπξίηρη, είμαι σπξυοεχμέμξπ μα αμςικαςαρςήρει 

ξλϊκληοξ ςξ είδξπ ή ενάοςημα πξσ έυει σπξρςεί τθξοά ή βλάβη και η ξπξία δεμ ξτείλεςαι ρε κακή υοήρη. 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή πληοξτξοεί ςξμ Αμάδξυξ χπ ποξπ ςξ είδξπ και ςημ έκςαρη κάθε ελαςςόμαςξπ μϊλιπ 

ασςϊ γίμει εμταμέπ. Αμ ξ Αμάδξυξπ δεμ απξκαςαρςήρει ςξ ελάςςχμα υχοίπ καθσρςέοηρη και εμςϊπ ςξσ 

ποξβλεπϊμεμξσ υοϊμξσ, η Αμαθέςξσρα Αουή μπξοεί μα τοξμςίρει για ςημ απξκαςάρςαρη ςξσ ελαςςόμαςξπ 

απϊ ςοίςξμ, με κίμδσμξ και δαπάμη ςξσ Αμαδϊυξσ. Αμ ελαςςόμαςα καςά ςη διάοκεια ςηπ πεοιϊδξσ ασςήπ 

ρσμεπάγξμςαι ςημ αυοηρςία μέοξσπ ή ϊληπ ςηπ γετσοξπλάρςιγγαπ, ξ Αμάδξυξπ ποξβαίμει ρε 

αμςικαςαρςάρειπ ρε ςέςξιξ βαθμϊ όρςε μα σπάουει λειςξσογικϊςηςα ςξσ ρσρςήμαςξπ, υχοίπ επιβάοσμρη ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

Δπίρηπ, ξ Αμάδξυξπ εγγσάςαι με έγγοατή ςξσ δήλχρη ςη διαθεριμϊςηςα αμςαλλακςικόμ για πεοίξδξ ξκςό 

εςόμ απϊ ςημ ξοιρςική παοαλαβή. 

 

Για ςημ παοακξλξϋθηρη ςηπ εκπλήοχρηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ για ςημ εγγσημέμη λειςξσογία η 

επιςοξπή παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβήπ, ποξβαίμει ρςξμ απαιςξϋμεμξ έλεγυξ ςηπ ρσμμϊοτχρηπ ςξσ με 

ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ ρϋμβαρη καθ’ ϊλξμ ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ ςηοόμςαπ ρυεςικά ποακςικά.  

Λέρα ρε έμα (1) μήμα απϊ ςημ λήνη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ υοϊμξσ ςηπ εγγσημέμηπ λειςξσογίαπ η επιςοξπή 

παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβήπ ρσμςάρρει ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ παοαλαβήπ ςηπ εγγσημέμηπ λειςξσογίαπ, 

ρςξ ξπξίξ απξταίμεςαι για ςημ ρσμμϊοτχρη ςξσ αμαδϊυξσ ρςιπ απαιςήρειπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Ρε πεοίπςχρη 

μη ρσμμϊοτχρηπ, ξλικήπ ή μεοικήπ, ςξσ αμαδϊυξσ, ςξ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ μπξοεί μα ποξςείμει ςημ ξλική ή 

μεοική καςάπςχρη ςηπ εγγσήρεχπ καλήπ λειςξσογίαπ πξσ ποξβλέπεςαι ρςημ παοάγοατξ 4.1 ςηπ 

παοξϋραπ. ξ ποχςϊκξλλξ εγκοίμεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ. 
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6.5 Κξιπξί ϊοξι εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

1. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αρταλίρει και μα διαςηοεί αρταλιρμέμξ ςξ ποξρχπικϊ ςξσ ρςξσπ 

αομϊδιξσπ αρταλιρςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ καθ’ ϊλη ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ και μα 

μεοιμμά ϊπχπ ξι σπεογξλάβξι ςξσ ποάνξσμ ςξ ίδιξ. 

2. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα λαμβάμει κάθε ποϊρτξοξ μέςοξ αρτάλειαπ και ποξρςαρίαπ για ςημ 

απξςοξπή ζημιόμ ή τθξοόμ και είμαι σπεϋθσμξπ για κάθε ζημία ή βλάβη ποξρόπχμ(ςξσ 

ποξρχπικξϋ ςξσ ή ςοίςχμ), ποαγμάςχμ ή εγκαςαρςάρεχμ ςξσ υόοξσ εγκαςάρςαρηπ πξσ θα 

σπξδειυθεί απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, και για ςημ απξκαςάρςαρη κάθε ςέςξιαπ βλάβηπ ή ζημίαπ 

πξσ είμαι δσμαςϊμ μα ποξκληθεί καςά ή επ’ εσκαιοία ςηπ εκςέλερηπ ςηπ ποξμήθειαπ απϊ ςξμ 

Αμάδξυξ ή ςξσπ σπεογξλάβξσπ ςξσ ετ' ϊρξμ ξτείλεςαι ρε ποάνη ή παοάλειφη ασςόμ ή ρε 

ελάςςχμα ςχμ σπϊ ποξμήθεια ειδόμ. 

3. Ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ μα ακξλξσθεί πιρςά ςιπ 

ξδηγίεπ και ςιπ σπξδείνειπ ςηπ Δπιςοξπήπ Οαοαλαβήπ και Οαοακξλξϋθηρηπ ρϋμβαρηπ και μα 

παοέυει ρςιπ Σπηοερίεπ ξπξιερδήπξςε αματξοέπ και πληοξτξοίεπ ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικά με ςημ 

εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

4. Πηςά ρσμτχμείςαι μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ και ςξσ Αμαδϊυξσ ϊςι – ρε κάθε πεοίπςχρη ξ 

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

και απξδεδειγμέμηπ ρσμπεοιτξοάπ ςηπ πξσ ρσμδέεςαι αιςιχδόπ με ποξκληθείρα ζημία ή παοάβαρη 

ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ. 

5. Ιαθ’ ϊλη ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, αλλά και μεςά ςη λήνη ή λϋρη ασςήπ, ξ Αμάδξυξπ 

αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη μα ςηοήρει εμπιρςεσςικά και μα μη γμχρςξπξιήρει ρε ςοίςξσπ 

(ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ελλημικξϋ και νέμξσ ςϋπξσ), υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη έγγοατη 

ρσγκαςάθερηπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ξπξιαδήπξςε έγγοατα ή πληοξτξοίεπ πξσ θα πεοιέλθξσμ 

ρε γμόρη ςξσ καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και ςημ εκπλήοχρη ςχμ σπξυοεόρεόμ ςξσ.Δπίρηπ, 

ξ Αμάδξυξπ δε δϋμαςαι μα ποξβαίμει ρε δημϊριεπ δηλόρειπ ρυεςικά με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ 

υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη ρσμαίμερη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ ξϋςε μα ρσμμεςέυει ρε δοαρςηοιϊςηςεπ 

αρσμβίβαρςεπ με ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ απέμαμςι ρε ασςήμ. Δπίρηπ, δεμ δερμεϋει ςημ Αμαθέςξσρα 

αουή, με καμέμα ςοϊπξ υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη γοαπςή ρσμαίμερή ςηπ. 

6. Ιαςά ςημ εκςέλερη ςχμ καθηκϊμςχμ ςηπ η Αμαθέςξσρα Αουή και ϊλα ςα ενξσριξδξςημέμα απϊ 

ασςήμ ποϊρχπα ξτείλξσμ μα μημ αμακξιμόμξσμ ρε καμέμα, παοά μϊμξ ρςα ποϊρχπα πξσ 

δικαιξϋμςαι μα γμχοίζξσμ,πληοξτξοίεπ πξσ πεοιήλθαμ ρε ασςξϋπ καςά ςη διάοκεια και με ςημ 

εσκαιοία ςηπ εκςέλερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ. 

7. Ξ/ξι Αμάδξυξι ςηπ ρϋμβαρηπ ποιμ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ θα γμχρςξπξιήρξσμ ξμϊμαςα ςχμ 

σπεσθϋμχμ ςευμικόμ αρτάλειαπ, ξ Αμάδξυξπ θα γμχρςξπξιήρει και ςξ ϊμξμα ςξσ σπεσθϋμξσ έογξσ 

με ςξμ ξπξίξ θα διενάγεςαι η επικξιμχμία με ςημ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ. 

8. Ξ Αμάδξυξπ οηςά εσθϋμεςαι για κάθε εμέογεια σπαλλήλχμ ςξσ, ςσυϊμ ρσμβξϋλχμ ή 

αμςιποξρόπχμ ή ποξρςηθέμςχμ ασςξϋ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ αμεναιοέςχπ 

ξπξιξσδήπξςε, πξσ θα υοηριμξπξιηθεί απϊ ασςϊμ για ςημ εκπλήοχρη ςχμ σπξυοεόρεχμ 

πξσ αμαλαμβάμει καθόπ και για ςιπ ςσυϊμ παοεπϊμεμεπ σπξυοεόρειπ. 

9. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλίρει ςημ έγκαιοη και άοιρςηπ πξιϊςηςαπ ποξμήθεια 

ςχμ ειδόμ/σπηοεριόμ, πξσ ρσμιρςξϋμ ςξ αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ ρϋµβαρηπ. Ρε 

πεοίπςχρη παοάδξρηπ ελαςςχμαςικήπ πξρϊςηςαπ / ακαςάλληλχμ ή κακήπ πξιϊςηςαπ 

ειδόμ/σπηοεριόμ ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι με δικά ςξσ ένξδα μα ςημ αμςικαςαρςήρει. 

10. Δπίρηπ, σπξυοεξϋςαι μα ειδξπξιεί ςξ υόοξ σπξδξυήπ ςχμ ειδόμ και ςημ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ, για 

ςημ ημέοα και όοα πξσ ποξςίθεςαι μα παοαδόρει ςα είδη επςά εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ. 
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11. Ακϊμα ξ/ Αμάδξυξπ/ξι δερμεϋεςαι ϊςι θα ςηοεί και θα ενακξλξσθήρει μα ςηοεί καςά ςημ εκςέλερη 

ςηπ ρϋμβαρηπ, ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ, 

κξιμχμικξαρταλιρςικήπ και εογαςικήπ μξμξθερίαπ, πξσ έυξσμ θερπιρςεί με ςξ δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, 

ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξϋ και 

εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ απαοιθμξϋμςαι ρςξ Οαοάοςημα Υ ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α ςξσ μ. 

4412/2016. Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ σπξυοεόρεχμ ελέγυεςαι και βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα πξσ 

επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςχμ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ και σπηοερίεπ 

πξσ εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςηπ εσθϋμηπ και ςηπ αομξδιϊςηςάπ ςξσπ. 

 
12. Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ςιπ διαςάνειπ ςηπ μξμξθερίαπ 

πεοί σγείαπ και αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ και ποϊληφηπ ςξσ επαγγελμαςικξϋ κιμδϋμξσ 

 
13.  Ξ Αμάδξυξπ δερμεϋεςαι ϊςι :  

α) ρε ϊλα ςα ρςάδια πξσ ποξηγήθηκαμ ςηπ ρϋμβαρηπ δεμ εμήογηρε αθέμιςα, παοάμξμα ή καςαυοηρςικά 

και ϊςι θα ενακξλξσθήρει μα μημ εμεογεί κας` ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ καςά ςξ ρςάδιξ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ,  

β) ϊςι θα δηλόρει αμελληςί ρςημ αμαθέςξσρα αουή, απϊ ςη ρςιγμή πξσ λάβει γμόρη, ξπξιαδήπξςε 

καςάρςαρη (ακϊμη και εμδευϊμεμη) ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ (ποξρχπικόμ, ξικξγεμειακόμ, 

ξικξμξμικόμ, πξλιςικόμ ή άλλχμ κξιμόμ ρσμτεοϊμςχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και αμςικοξσϊμεμχμ 

επαγγελμαςικόμ ρσμτεοϊμςχμ) μεςανϋ ςχμ μξμίμχμ ή ενξσριξδξςημέμχμ εκποξρόπχμ ςξσ καθόπ και  

μελόμ ςξσ ποξρχπικξϋ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ πξσ εμπλέκξμςαι καθ’ ξιξμδήπξςε ςοϊπξ ρςη διαδικαρία 

εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ή/και μπξοξϋμ μα επηοεάρξσμ ςημ έκβαρη και ςιπ απξτάρειπ ςηπ αμαθέςξσραπ 

αουήπ πεοί ςημ εκςέλερή ςηπ, ξπξςεδήπξςε και εάμ η καςάρςαρη ασςή ποξκϋφει καςά ςη διάοκεια 

εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ.  

γ) λαμβάμει ςα καςάλληλα μέςοα για μα διατσλάνει ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ έυξσμ 

υαοακςηοιρθεί χπ ςέςξιεπ. 

Ξι σπξυοεόρειπ  ιρυϋξσμ, αμ ξ αμάδξυξπ είμαι έμχρη, για ϊλα ςα μέλη ςηπ έμχρηπ. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑΑ 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ –Αμαλσςική Οεοιγοατή Τσρικξϋ Αμςικειμέμξσ και ευμικέπ 

Οοξδιαγοατέπ (Οίμακεπ Ρσμμϊοτχρηπ) 

 

ΛΔΠΞΡ Α - ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΤΣΡΘΙΞΣ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

 

ΟΔΠΘΒΑΚΚΞΜ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ  

ξ έογξ αμαγμχοίζει ςημ αμάγκη για αρταλέρςεοεπ και ςαυϋςεοεπ μεςατξοέπ αγαθόμ και αμθοόπχμ ρςημ 

πεοιξυή ςχμ Ρ.Ρ Ρςαθμόμ Δσζόμχμ και Bogorodica και ϊςι ςξ ποξρχπικϊ ςχμ ελχμείχμ θα αμςιμεςόπιζε 

πιξ απξςελερμαςικά ςιπ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ρςη ρσμξοιακή μεθϊοιξ αμ θα διέθεςε ςιπ καςάλληλεπ 

σπξδξμέπ και ενξπλιρμϊ. 

Οεοαιςέοχ, επιυειοεί μα παοέυει μέεπ ςαυϋςεοεπ και αρταλέρςεοεπ σπηοερίεπ ρε έμα ρϋγυοξμξ 

ηλεκςοξμικϊ πεοιβάλλξμ για ςα ςελχμεία, ςημ διεναγχγή ςξσ εμπξοίξσ και ςξσπ πξλίςεπ , μα εδοαιόρει 

κλίμα αμξιβαίαπ εμπιρςξρϋμηπ μεςανϋ ςχμ δσξ υχοόμ, μα εμιρυϋρει ςη διατάμεια και ςημ ποξρςαρία μέρχ 

ςσπξπξιημέμχμ διαδικαριόμ. 

Διδικϊςεοα λξιπϊμ, ρκξπϊπ ςξσέογξσ μεςανϋ άλλχμ είμαι : 

 η βελςίχρη ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ καθόπ και ςηπ αρτάλειαπ ρςξ Ρ.Ρ. Δσζόμχμ  

 Βελςίχρηςχμρσμθηκόμεογαρίαπγιαςξποξρχπικϊςχμελχμείχμκαι ρςιπ δϋξ υόοεπ 

 Δνσπηοέςηρηκαιποξόθηρηςξσεμπξοίξσκαθόπ και αϋνηρη ςηπ διαρσμξοιακήπ κιμηςικϊςηςαπ ςχμ 

αςϊμχμ με ςημ ελαυιρςξπξίηρη ςξσ απαιςξϋμεμξσ υοϊμξσ ςηπ ποξόθηρηπ αμθοόπχμ και αγαθόμ 

ρςξσπ υόοξσπ ςχμ ελχμείχμ 

 Απξςοξπή δημιξσογίαπ κσκλξτξοιακήπ ρσμτϊοηρηπ ρςημ πεοιξυή ςχμ Ρ.Ρ. Δσζόμχμ, Bogorodica. 

Δπικεταλήπεςαίοξπ ςξσ έογξσ“WeCrossBorders” είμαι η Α.Δ.Λ.-Η. δια ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ ρςημ ξπξία 

αμήκει ςξ μήμα Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ αομϊδιξ ιδίχπγια ςηδιξίκηρη, διαυείοιρη και εκμεςάλλεσρη ςχμ 

υεοραίχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ, καθόπ και για ςη μέοιμμα ςηπ άοςιαπ λειςξσογίαπ ςξσπ. Δπίρηπ 

ρσμμεςέυξσμη Διξίκηρη ελχμείχμκαι ςξ Σπξσογείξ Δρχςεοικόμ ςηπ Βϊοειαπ Λακεδξμίαπ και ςέλξπ χπ 

δεϋςεοξπ εςαίοξπ ςηπ ελλημικήπ πλεσοάπ ρσμμεςέυει ςξ Οεοιτεοειακϊ αμείξ Αμάπςσνηπ Ιεμςοικήπ 

Λακεδξμίαπ. 

 

Για ςημ καςάοςιρη ςχμ ςευμικόμ υαοακςηοιρςικόμ ϊλχμ ςχμ ρσρςημάςχμ και ειδόμ ςηπ παοξϋραπ 

ρϋμβαρηπ ποξμήθειαπ και ςηπ λεπςξμεοξϋπ πεοιγοατήπ ςχμ απαοαίςηςχμ ρσμξδεσςικόμ 

σπηοεριόμ(ςοϊπξπ εγκαςάρςαρηπ, εγγσήρειπ, εκπαίδεσρη κ.λ.π.)πξσ θα απαιςηθξϋμ για ςημ παοάδξρη 

ςξσπ ρε πλήοη λειςξσογία, ρσμςάυθηκε ρυεςική ςευμική έκθερη χπ παοαδξςέξ ςηπ δοάρηπ3.1.4 

“Implementationreport”. Ζ έκθερη ςξσ παοαδξςέξσ παοελήτθη απϊ ςημ αομϊδια Δπιςοξπή. 

 

Ζ έκθερη ασςήελήτθη σπϊφη καιγια ςημρϋμςανη ςηπ αματξοάπ απϊ ςημ ξμάδα Έογξσ πξσ ποξβλέπεςαι 

ρςξ παοαδξςέξ 3.1.5 «Renovationreport» για ςιπ σπξδξμέπ-ρσρςήμαςα πξσ θα πεοιλητθξϋμ ρςξμ 

διαγχμιρμϊ. 

 

1.ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

 

Ρκξπϊπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ είμαι η ποξμήθεια και η παοάδξρη ρε πλήοη λειςξσογία ςχμ ειδόμ και 

σπηοεριόμ ςηπ Ξμάδαπ Δ (Μέαπ γετσοξπλάρςιγγα και  πιρςξπξίηρη στιρςάμεμηπ γετσοξπλάρςιγγαπ) ςξσ 
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παοαδξςέξσ 4.1.2 ςξσ έογξσ “WeCrossBorders”. Ακξλξσθξϋμ πίμακεπ με ςιπ αμαλσςικέπ ςευμικέπ 

ποξδιαγοατέπ, ςχμ ειδόμ/σπηοεριόμ και λεπςξμέοειεπ ρυεςικά με ςημ παοάδξρη ςχμ ειδόμ. 

 

Διδικϊςεοα 

Α. Ηα γίμει απξνήλχρη ςηπ στιρςάμεμηπ γετσοξπλάρςιγγαπ ρςη λχοίδα ειρϊδξσ ρςημ Δλλάδα και θα 

ςξπξθεςηθεί μία μέα με ςα ενήπ υαοακςηοιρςικά: 

Οίμακαπ 25 – ΓΔΤΣΠΞΟΚΑΡΘΓΓΑ 

Διαρςάρειπ 18m x 3m 

Κειςξσογία Ζλεκςοξμική 

Δσμαμικϊςηςα 60 TN 

Σπξδιαίοερη 

20Kg 

(ΒΑΡΔΘ ΖΡ ΘΡΥΣΞΣΡΑΡ ΔΣΠΩΟΑΧΙΖΡ (2014/31/ΔΔ)  

& ΔΜΑΠΛΞΜΘΡΛΔΜΖΡ ΔΚΚΖΜΘΙΖΡ ΜΞΛΞΗΔΡΘΑΡ) 

Ιαμξμιρμϊπ καςαρκεσήπ 

DIN 1072 και DIN 8119 

Ζ μέα Γ/Τ για ςημ απξτσγή τθξοόμ είμαι πλήοχπ υαλϋβδιμη βαοέχπ ςϋπξσ 

και ϊυι εκ ρκσοξδέμαςξπ ή μικςξϋ ςϋπξσ. 

Δσμαμξκσφέλεπ 

Δσμαμξκσφέλεπ αδιάβοξυεπ / εομηςικά κλειρςέπ (encapsuled), κλάρηπ 

ποξρςαρίαπ ΘΠ 68, δσμαμικϊςηςαπ 40Μ ακοίβειαπ C3 (3.000 σπξδιαιοέρειπ). 

Ιάθε δσμαμξκσφέλη είμαι πακςχμέμη (ϊυι κιμξϋμεμη) & διαθέςει ρϋρςημα 

απξοοϊτηρηπ τξοςίχμ με έμρταιοξ ςοιβέα εναρταλίζξμςαπ ςημ 

απξοοϊτηρη ξοιζϊμςιχμ & εγκάοριχμ δσμάμεχμ πξσ αμαπςϋρρξμςαι ρςξ 

τξοέα ςηπ γετσοξπλάρςιγγαπ.   

Οοξαπαιςξϋμεμα για μϊμιμη 

εγκαςάρςαρη και λειςξσογία 

γετσοξπλάρςιγγαπ 

 

Βάρει ςηπ εσοχπαψκήπ 

(2014/31/ΔΔ) & 

εμαομξμιρμέμηπ Δλλημικήπ 

μξμξθερίαπ (27 Απο. 2016) ξι 

γετσοξπλάρςιγγεπ πξσ 

εκςελξϋμ ζσγίρειπ εμπξοικόμ 

ρσμαλλαγόμ ΟΠΔΟΔΘ μα 

διαςίθεμςαι  ΡΣΜΞΔΔΣΞΛΔΜΔΡ 

απϊ πλήοη  

τάκελξ  ςεκμηοίχρηπ 

ρϋμτχμα με ςξ ακϊλξσθξ 

πεοιευϊμεμξ : 

-ΔΣΠΩΟΑΧΙΖ ΔΓΙΠΘΡΖ ΣΟΞΣ (Οιρςξπξιηςικϊ Δνέςαρηπ ϋπξσ ΔΔ 

ποχςξςϋπξσ) 

-ΟΘΡΞΟΞΘΖΘΙΞ  ΘΙΑΜΞΖΑΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΩΜ (ΔΞΙΘΛΩΜ & 

ΑΠΥΘΙΩΜ ΔΚΔΓΥΩΜ)  

ΙΑΑ MODULED: Οιρςξπξιηςικϊ Έγκοιρηπ MODULED 

για παοαγχγή, διάθερη, εγκαςάρςαρη ζσγιρςικόμ – γετσοξπλαρςίγγχμ για 

μϊμιμη υοήρη (Οιρςξπξιηςικϊ Έγκοιρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ πξιϊςηςαπ πξσ 

ατξοά ρςημ διαδικαρία παοαγχγήπ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ξογάμξσ,  

moduleD -Βάρει μξμξθερίαπ 2014/31/EE *2009/23/EC* 90/384/ΔC).   

 

-ΑΠΥΘΙΞ ΔΚΔΓΥΞ ΙΑΘ CEDECLARATION 

Δήλχρη Ρσμμϊοτχρηπ ΔE με αοιθμϊ αμαγμόοιρηπ πιρςξπξιημέμξσ 

καςαρκεσαρςή 

-ΡΤΠΑΓΘΡΖ ΓΔΤΣΠΞΟΚΑΡΘΓΓΑΡ & ΡΩΡΖ ΡΖΛΑΜΡΖ (ρήμαμρη CE και 

ποξβλεπϊμεμεπ ρσμπληοχμαςικέπ μεςοξλξγικέπ ρημάμρειπ, 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςξσ αοιθμξϋ μηςοόξσ ςξσ Ιξιμξπξιημέμξσ 

Ξογαμιρμξϋ ξ ξπξίξπ υξοήγηρε ςξ Οιρςξπξιηςικϊ Έγκοιρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ 

πξιϊςηςαπ ςξσ καςαρκεσαρςή). 

(ξ πιρςξπξιηςικϊ καςαρκεσαρςή (ModuleD) ποέπει μα είμαι απϊ 

κξιμξπξιημέμξ Δσοχπαψκϊ Τξοέα πξσ μξμιμξπξιεί ςξμ καςαρκεσαρςή μα 
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καςαρκεσάρει, εγκαςαρςήρει, ελέγνει, ρτοαγίρει-ρημάμει, εκδόρει έγγοατα 

ρσμμϊοτχρηπ και ςεκμηοίχρηπ ςχμ ζσγιρςικόμ ξογάμχμ πξσ καςαρκεσάζει 

όρςε μα λειςξσογξϋμ μϊμιμα βάρει ςηπ ιρυϋξσραπ μξμξθερίαπ 90/384/EU 

ςελικά ςοξπξπξιημέμηπ ρε 2014/31/EU) 

- Eσοχπαψκϊ πιρςξπξιηςικϊ ενέςαρηπ απξ εσοχπαψκϊ κξιμξπξιημέμξ τξοέα 

ρσρκεσήπ απξθήκεσρηπ δεδξμέμχμ (datastoragedevice - DSD) ρε μξοτή 

λξγιρμικξϋ Ζ/Σ για ςημ απξθήκεσρη ςχμ ζσγιρςικόμ δεδξμέμχμ, χπ 

πεοιτεοειακϊ ςμήμα ςξσ εγκεκοιμέμξσ ξογάμξσ ζϋγιρηπ, όρςε μα είμαι 

ρϋμμξμη η υοήρη ςξσ λξγιρμικξϋ και μα ςηοείςαι αουείξ με δεδξμέμα ζϋγιρηπ 

και ασςά μα είμαι επαληθεϋριμα, ϊπχπ ποξβλέπεςαι απϊ ςημ εσοχπαψκή 

μξμξθερία. 

Αμςικεοασμική ποξρςαρία 

-Δμρχμαςχμέμη διάςανη ρςξ κιβόςιξ ρϋμδερηπ για κάθε δσμαμξκσφέλη. 

-Ρσμξλική ρϋμδερη ςηπ γετσοξπλάρςιγγαπ (πλαςτϊομα, δσμαμξκσφέλεπ, 

ϊογαμα) με αμενάοςηςη διάςανη γείχρηπ. 

Φητιακϊπ εμδείκςηπ 

Φητιακϊπ εμδείκςηπ βάοξσπ γετσοξπλάρςιγγαπ με ςα παοακάςχ 
υαοακςηοιρςικά: 

- Αλταοιθμηςικϊ πληκςοξλϊγιξ για πληκςοξλϊγηρη ϊλχμ ςχμ ςϋπχμ 
πιμακίδχμ ξυημάςχμ και επιπλέξμ ρσμπληοχμαςικόμ ρςξιυείχμ (επχμσμία, 
αο. Δελςίξσ είδξπ, ποξξοιρμϊπ, απξρςξλέαπ κλπ), με αμενάοςηςα 
μεμξμχμέμα αμά γοάμμα (ελλημικϊ/λαςιμικϊ) πλήκςοα βάρη ελλημικήπ – 
λαςιμικήπ γοαμμαςξρειοάπ, και αμενάοςηςα πλήκςοα αοιθμόμ για άμερη 
επιλξγή – πληκςοξλϊγηρη απϊ ςξμ υοήρςη καςα ςημ λειςξσογία ειραγχγήπ 
κειμέμξσ-αοιθμόμ. 

- 3 εμρχμαςχμέμεπ αμενάοςηςεπ ξθϊμεπ: Λία αλταοιθμηςική εσκοιμή ξθϊμη 
πξλλαπλόμ γοαμμόμ ρςημ ξπξία μα εμταμίζξμςαι ξι αλταοιθμηςικέπ 
καςαυχοήρειπ κειμέμχμ/αοιθμόμ. Λία αοιθμηςική ξθϊμη 6 φητίχμ  έμδεινηπ 
ςοέυξμςξπ βάοξσπ ζσγιζϊμεμξσ ξυήμαςξπ, και μία αμενάοςηςη αοιθμηςική 
ξθϊμη 6 φητίχμ   έμδεινηπ απϊβαοξσ ξυήμαςξπ. 

- Ηα διαθέςει σπξυοεχςικά ένξδξ ρϋμδερηπ αμενάοςηςηπ απξμακοσρμέμηπ 
εσκοιμξϋπ ξθϊμηπ έμδεινηπ ςχμ απξςελερμάςχμ για έλεγυξ απϊ ςξμ 
ζσγιζϊμεμξ. 

- Ρϋρςημα καθξδήγηρηπ κιμήρεχμ ςξσ υοήρςη (LEDguidesystem) 

- Λμήμη ςξσλάυιρςξμ 300 ξυημάςχμ, 

- Οξλλαπλέπ επικξιμχμίεπ με Ζ/Σ, εκςσπχςή, cardreader. 

- Δσμαςϊςηςα διαρϋμδερηπ με ρϋρςημα διαυείοιρηπ ασςξμαςιρμόμ 
τχςξκϋςςαοχμ ελέγυξσ θέρηπ ξυημάςχμ, μπαοόμ  ειρϊδξσ – ενϊδξσ, για 
μελλξμςική ανιξπξίηρη. 

- Δσμαςϊςηςα σπξλξγιρμξϋ και εμτάμιρηπ καθαοξϋ βάοξσπ ρε ποαγμαςικϊ 
υοϊμξ. 

- Δσμαςϊςηςα καςαυόοηρηπ 6 ςξσλάυιρςξμ αλταοιθμηςικόμ πεδίχμ 
ρσμπληοχμαςικόμ ρςξιυείχμ για υοήρη – ποξραομξγή ρϋμτχμα με ςιπ 
απαιςήρειπ ςξσ ςελχμίξσ. 

- Δμρχμαςχμέμη ρςξμ φητιακϊ εμδείκςη βάοξσπ λειςξσογίαπ διαυείοιρηπ – 
σπξλξγιρμξϋ και εκςϋπχρηπ ζσγξλξγίχμ VGM βάρη ςηπ ξδηγίαπ SOLAS για 
ςημ αρταλή ζϋγιρη – μεςακίμηρη εμπξοεσμαςξκιβχςίχμ. 

- Ζ βαρική υοήρη – διαυείοιρη ςηπ γετσοξπλάρςιγγαπ και ςχμ εκςσπόρεχμ 

ςχμ ζσγξλξγίχμ θα ποέπει μα ποαγμαςξπξιείςαι απεσθείαπ απϊ ςξμ φητιακϊ 

εμδείκςη βάοξσπ και ςξμ ρσμδεδεμέμξ ρε ασςϊμ εκςσπχςή. Ξ φητιακϊπ 
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εμδείκςηπ βάοξσπ θα ποέπει μα σπξρςηοίζει ϊλεπ ςιπ παοαπάμχ λειςξσογίεπ. 

Δπιποϊρθεςα και κας επιλξγή ςξσ υοήρςη, ποέπει μα είμαι δσμαςή η 

διαυείοιρη ςηπ γετσοξπλάρςιγγαπ μέρχ ςξσ λξγιρμικξϋ Ζ/Σ, ϊπχπ ασςϊ 

πεοιγοάτεςαι ρςξμ παοϊμςα πίμακα. 

Δμτάμιρημημσμάςχμδιάγμχρηπ 

βλαβόμ 

Λημϋμαςα ποξειδξπξίηρηπ-ποξρδιξοιρμξϋ  

βλαβόμ:errorcell, printerror κ.α. 

Δκςσπχςήπ μεμξμχμέμχμ 

ζσγξλξγίχμ μξοτήπ καοςέλαπ  

Δκςσπχςήπ ζσγξλξγίχμ μξοτήπ καοςέλαπ με ειδικϊλξγιρμικϊ διαυείοιρηπ 

εκςσπόρεχμ  

Κξγιρμικϊ Ζ/Σ 

Δσμαςϊςηςα καςαυόοηρηπ ρσμπληοχμαςικόμ ρςξιυείχμ (πελάςηπ, 

μεςατξοέαπ, ποξμηθεσςήπ, αο. Containerκςλ) μαζί με ςημ ζϋγιρη. 

Διπλή ζϋγιρη ξυήμαςξπ (μικςϊ – απϊβαοξ ή απϊβαοξ – μικςϊ).  

Λξμή ζϋγιρη ξυήμαςξπ (με μϊμιμξ απϊβαοξ). 

Δημιξσογία και εκςϋπχρη report ζσγίρεχμ.  

Διαμϊοτχρη με τίλςοα και ξμαδξπξίηρη αμά ϊυημα, εςαιοία, υόοα κςλ. 

Δναγχγή report ρε αουείξ (excel, pdf, word).  

Δκςϋπχρη ζσγξλξγίχμ ρε εκςσπχςή laser. 

Δτϊρξμ ςξπξθεςηθεί μπάοα ρςημ ένξδξ ςηπ  

γετσοξπλάρςιγγαπ, ασςή αμξίγει με ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ καςαυόοηρηπ ςηπ 

ζϋγιρηπ. 

Δσμαςϊςηςα επαμεκςϋπχρηπ ζσγξλξγίχμ. 

Διαβαθμιρμέμη ποϊρβαρη μέρχ κχδικξϋ υοήρςη καςϊπιμ απαίςηρηπ ςηπ 

σπηοερίαπ. 

Ωπ αρταλιρςική δικλείδα ςασςξπξίηρηπ ςξσ ξυήμαςξπ, ποξβλέπεςαι η 

καςαγοατή τχςξγοατίαπ ςξσ ξυήμαςξπ επί ςηπ γετσοξπλάρςιγγαπ ςημ 

ρςιγμή πξσ ποαγμαςξπξιείςαι η ζϋγιρη. 

Διδικά 

υαοακςηοιρςικάλξγιρμικξϋ 

-Δνειδικεσμέμεπ λειςξσογίεπ για ζϋγιρη container και αμαγοατή βάοξσπ VGM 

επί ςξσ ζσγξλξγίξσ.  

-Ιάλσφη ξδηγιόμ Solas. 

-Κξγιρμικϊ διαυείοιρηπ – επενεογαρίαπ βάρηπ δεδξμέμχμ ζσγίρεχμ. 

Δμτάμιρη τχςξγοατιόμ ζϋγιρηπ. 

-Κίρςεπ βαοόμ αμά ϊυημα με δσμαςϊςηςα δημιξσογίαπ βάρηπ δεδξμέμχμ & 

ρσγκοίρεχμ. 

- Διραγχγή μέγιρςξσ επιςοεπςξϋ βάοξσπ ξυήμαςξπ για ποξειδξπξίηρη ή 

απαγϊοεσρη ζϋγιρηπ ρε πεοίπςχρη σπέοβαρηπ (σπέοβαοξ ϊυημα). 

- Δσμαςϊςηςα κξιμήπ βάρηπ δεδξμέμχμ με 2  

γετσοξπλάρςιγγεπ (ειρϊδξσ-ενϊδξσ) για αμςαλλαγή πληοξτξοιόμ καςά ςημ 

είρξδξ ή ένξδξ. 

- Ασςϊμαςη ή υειοξκίμηςη λειςξσογία. 

ξ ςμήμα ςξσ λξγιρμικξϋ ςξ ξπξίξ αμαλαμβάμει ςημ επικξιμχμία με ςξ 
ϊογαμξ ζϋγιρηπ καθόπ και ςημ απξθήκεσρη και επαλήθεσρη ςχμ ζσγιρςικόμ 
δεδξμέμχμ μα διαθέςει εσοχπαψκϊ πιρςξπξιηςικϊ ενέςαρηπ απϊ 
κξιμξπξιημέμξ τξοέα, και μα είμαι δσμαςή η υοήρη με ςξ ποξρτεοϊμεμξ 
ϊογαμξ ζϋγιρηπ, όρςε μα διαρταλίζξμςαι:  

 Ζ ξοθή επικξιμχμία μεςανϋ ςξσ ξογάμξσ ζϋγιρηπ και ςξσ 
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ηλεκςοξμικξϋ σπξλξγιρςή (ποξρςαρία απϊ ρτάλμαςα καςά ςημ 

επικξιμχμία, διαβεβαίχρη ϊςι υοηριμξπξιξϋμςαι ξι απαοαίςηςεπ 

μέθξδξι επικϋοχρηπ ρςξ ποχςϊκξλλξ επικξιμχμίαπ μεςανϋ ςξσ 

σπξλξγιρςή και ςξσ ζσγιρςικξϋ εμδείκςη). 

 Ζ εγκσοϊςηςα ςχμ απξθηκεσμέμχμ ζσγιρςικόμ δεδξμέμχμ 

(ποξρςαρία απϊ εκξϋριεπ ή ακξϋριεπ αλλαγέπ ρςα δεδξμέμα, 

διαβεβαίχρη ϊςι υοηριμξπξιξϋμςαι ξι απαοαίςηςεπ μέθξδξι 

κοσπςξγοάτηρηπ και επικϋοχρηπ καςά ςημ απξθήκεσρη και 

αμάκληρη ςχμ δεδξμέμχμ). 

 Ζ δσμαςϊςηςα αμάκληρηπ και επαλήθεσρηπ ςχμ δεδξμέμχμ ζϋγιρηπ 

μεςά ςξ πέοαπ ςηπ ζϋγιρηπ.- 

Άλλα υαοακςηοιρςικά 
Δγγϋηρη καλήπ λειςξσογίαπ εμϊπ έςξσπ ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 6.4 ςηπ 

παοξϋραπ 

 

Β. Ρςη λχοίδα ενϊδξσ απϊ ςημ Δλλάδα λειςξσογεί γετσοξπλάρςιγγα ζϋγιρηπ τξοςηγόμ για ςημ  ξπξία θα 

ποαγμαςξπξιηθεί διακοίβχρη (calibration) απϊ Οιρςξπξιημέμξ Τξοέα. 

 

Για ςη μϊμιμη λειςξσογία ςχμ γετσοξπλαρςίγγχμ απαιςείςαι ρσμμϊοτχρη με ςξ ΤΔΙ 1230/Β’/27-4-2016. 

Διδικϊςεοα για ςξ πιρςξπξιηςικϊ καςαρκεσαρςή (ModuleD) ασςϊ ποέπει μα είμαι απϊ κξιμξπξιημέμξ 

Δσοχπαψκϊ Τξοέα πξσ μξμιμξπξιεί ςξμ καςαρκεσαρςή μα καςαρκεσάρει,εγκαςαρςήρει, ελέγνει, ρτοαγίρει-

ρημάμει, εκδόρει έγγοατα ρσμμϊοτχρηπ και ςεκμηοίχρηπςχμ ζσγιρςικόμ ξογάμχμ πξσ καςαρκεσάζει 

όρςε μα λειςξσογξϋμ μϊμιμα βάρει ςηπ ιρυϋξσραπμξμξθερίαπ 90/384/EU ςελικά ςοξπξπξιημέμηπ ρε 

2014/31/EU. 

Αμαλσςικϊςεοα απαιςείςαι : 

-ΔΣΠΩΟΑΧΙΖ ΔΓΙΠΘΡΖ ΣΟΞΣ (Οιρςξπξιηςικϊ Δνέςαρηπ ϋπξσ ΔΔ ποχςξςϋπξσ ) 

-ΟΘΡΞΟΞΘΖΘΙΞ ΘΙΑΜΞΖΑΡ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΩΜ ΙΑΑ MODULED (Οιρςξπξιηςικϊ 

Έγκοιρηπ MODULED για παοαγχγή, διάθερη, εγκαρςάρςαρη ζσγιρςικόμ – γετσοξπλαρςίγγχμ για μϊμιμη 

υοήρη). 

 -ΑΠΥΘΙΞ ΔΚΔΓΥΞ ΙΑΘ CEDECLARATION (Δήλχρη Ρσμμϊοτχρηπ ΔE) 

 ΡΤΠΑΓΘΡΖ ΓΔΤΣΠΞΟΚΑΡΘΓΓΑΡ & ΡΩΡΖ ΡΖΛΑΜΡΖ (Ρήμαμρη Ρσμμϊοτχρηπ ) 

 -ΟΘΡΞΟΞΘΖΘΙΌ ΔΘΑΟΊΡΔΣΡΖΡ ΔΠΓΑΡΖΠΊΞΣ ΔΘΑΙΠΘΒΏΡΔΩΜ ΡΎΛΩΜΑ ΛΔ ISO 17025:2005 (ΔΡΣΔ). 

- EΣΠΩΟΑΧΙΞ ΟΘΡΞΟΞΘΖΘΙΞ ΔΝΔΑΡΖΡ ΑΟΞ ΔΣΠΩΟΑΧΙΞ ΙΞΘΜΩΟΞΘΖΛΔΜΞ ΤΞΠΔΑ ΡΣΡΙΔΣΖΡ 
ΑΟΞΗΖΙΔΣΡΖΡ ΔΔΔΞΛΔΜΩΜ (DATASTORAGEDEVICE - DSD) ΡΔ ΛΞΠΤΖ ΚΞΓΘΡΛΘΙΞΣ Ζ/Σ. 

 

 

ΟΑΠΑΔΞΡΖ ΔΘΔΩΜ 

Ξι παοαδϊρειπ ςχμ ειδόμ/σπηοεριόμ για ςημ ΞμάδαΔ ςηπ παοξϋραπ ρςξ Ρ.Ρ. Δσζόμχμ θα 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι άπαν ή ςμημαςικά καςϊπιμ ειδξπξίηρηπ απϊ ςξμ Αμάδξυξ/ξσπ πξσ θα έυει ποξηγηθεί 

επςά (7) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ. Ζ Δπιςοξπή επιβλέπει ςημ ποϊξδξ και ςξμ ςοϊπξ ςηπ εκςέλερηπ ςχμ 

εογαριόμ εγκαςάρςαρηπ, βάρει ςηπ καςαςεθείραπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ και ςηπ ρϋμβαρηπ. Δπίρηπ, δϋμαςαι 

μα σπξβάλλει γοαπςέπ παοαςηοήρειπ για ςιπ ϊπξιεπ απξκλίρειπ. 

Ζ παοάδξρη ςχμ ειδόμ/σπηοεριόμ θα ποαγμαςξπξιηθεί μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ εγκαςάρςαρηπ καθόπ 

και ςημ ποαγμαςξπξίηρη ϊλχμ ςχμ απαοαίςηςχμ ελέγυχμ και δξκιμόμ. Δπίρηπ, θα ποέπει σπξυοεχςικά μα 
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σπάονει επίδεινη ςξσ ρσρςήμαςξπ ρςξσπ υοήρςεπ καθόπ και σπξρςήοινη καςά ςημ έμαονη λειςξσογίαπ ςξσ 

ετϊρξμ απαιςηθεί. 

Λεςά ςημ καςά ςα χπ άμχ παοάδξρη ςχμ ειδόμ/σπηοεριόμ ςηπ ξμάδαπ Δ θα σπξβληθεί έκθερη , με ςα 

υαοακςηοιρςικά ςξσπ και ςιπ εγγσήρειπ πξσ διαθέςξσμ καθόπ και απξςϋπχρη ςηπ θέρηπ πξσ 

ποαγμαςξπξιήθηκε η εγκαςάρςαρή ςξσπ (ρυέδια «asbuilt»). 

έλξπ, ατξϋ εκπληοχθξϋμ ϊλεπ ξι παοαπάμχ σπξυοεόρειπ ςηπ διακήοσνηπ 1/22 , η Δπιςοξπή θα 

ποαγμαςξπξιήρει εμςϊπ είκξρι (20) ημεοόμ, ςξμ ςελικϊ πξιξςικϊ (μακοξρκξπικϊ και ποακςικήπ δξκιμαρίαπ) 

και πξρξςικϊ έλεγυξ για ςημ διαπίρςχρη ςηπ πλήοξσπ και ξοθήπ λειςξσογίαπ ςηπ γετσοξπλάρςιγγαπ και θα 

ποξυχοήρει ρςημ ξοιρςική παοαλαβή ςξσπ με ςη ρϋμςανη ςξσ ρυεςικξϋ ποχςξκϊλλξσ/ποακςικξϋ. Ρε 

πεοίπςχρη απϊοοιφηπ σλικόμ και αμάγκηπ αμςικαςάρςαρήπ ςξσπ ιρυϋξσμ ςα αματεοϊμεμα ςχμ ποτ 2 και 3 

ςξσ άοθοξσ 213 ςξσ Μ. 4412/16. 

Ακξλξσθεί πίμακαπ ρσμμϊοτχρηπ, ξ ξπξίξπ ρσμπληοόμεςαι και σπξβάλλεςαι σπξυοεχςικά ρςξμ τάκελξ 

ςευμικήπ ποξρτξοάπ. 

Πίνακας Συμμόρφωσης 

Ξ σπξφήτιξπ Αμάδξυξπ ρσμπληοόμει ςξμ παοακάςχ πίμακα ρσμμϊοτχρηπ με ςημ απϊλσςη εσθϋμη 

ςηπ ακοίβειαπ ςχμ δεδξμέμχμ. 

 

Μέα Γετσοξπλάρςιγγα και αμαβάθμιρη στιρςάμεμηπ (σπηοερίεπ διακοίβχρηπ) 

Α/Α Οεοιγοατή είδξσπ Οξρϊς 
Απαίς

ηρη 
Απάμςηρη Οαοαπξμπή 

 Μέα γετσοξπλάρςιγγα     

Δ.1 Ζλεκςοξμικήγετσοξπλάρςιγγα 1 ΜΑΘ   

Δ.2 Δσμαμικϊςηςα 60 ςϊμχμ  ΜΑΘ   

Δ.3 Σπξδιαίοερη 20 Kg  ΜΑΘ   

Δ.4 Δσμαμξκσφέλεπ αδιάβοξυεπ / εομηςικάκλειρςέπ  ΜΑΘ   

Δ.5 Αμςικεοασμική ποξρςαρία  ΜΑΘ   

Δ.6 Φητιακϊπ εμδείκςηπ  ΜΑΘ   

Δ.7 Δμτάμιρημημσμάςχμδιάγμχρηπ βλαβόμ  ΜΑΘ   

Δ.8 Ολήοεπλξγιρμικϊ  ΜΑΘ   

Δ.9 Δγγϋηρη καλήπ λειςξσογίαπ ςξσλάυιρςξμ εμϊπ έςξσπ  ΜΑΘ   

 Στιρςάμεμη γετσοξπλάρςιγγα 

Δ.9 Διακοίβχρη  1 ΜΑΘ   

 

  



ΑΔΑ: 9Η0ΛΟΡ1Υ-ΧΡΒ



 

Διαγχμιρμϊπ (εϋυξπ Διακήοσνηπ αο 1/2022) για ςημ επιλξγή αμαδϊυξσ για ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 , 
Ξμάδα Δ Μέα γετσοξπλάρςιγγα CPV:42923000-2 και αμαβάθμιρη στιρςάμεμηπ γετσοξπλάρςιγγαπ  CPV:79132000-8,  ςηπ ποάνηπ με 

ςξμ ςίςλξ «We Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

Σελίδα 78 από 126 

 

 

 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘΘ –  Σπξδείγμαςα εγγσηςικόμ επιρςξλόμ 

Σπϊδειγμα εγγσηςικήπ επιρςξλήπ ρσμμεςξυήπ 

Δκδϊςηπ (Ολήοηπ επχμσμία Οιρςχςικξϋ Θδοϋμαςξπ ……………………………. / ΔΜΘΑΘΞ ΑΛΔΘΞ 

ΑΜΔΝΑΠΖΑΑΟΑΡΥΞΚΞΣΛΔΜΩΜ - ΞΛΔΑΡ ΛΖΥΑΜΘΙΩΜ ΙΑΘ ΔΠΓΞΚΖΟΩΜ ΔΖΛΞΡΘΩΜ ΔΠΓΩΜ (Δ..Α.Α.-

.Λ.Δ.Δ.Δ.) 

Ζμεοξμημία έκδξρηπ: …………………………….. 

Οοξπ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ, Ιαθηγηςή Πχρρίδη 11,.Ι. 546 55, ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 

Δγγϋηρη μαπ σπ’ αοιθμ. ……………….. πξρξϋ ……………….. ΔΣΠΩ (€ ………….) 

Έυξσμε ςημ ςιμή μα ραπ γμχοίρξσμε ϊςι εγγσϊμαρςε με ςημ παοξϋρα επιρςξλή αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, 

παοαιςξϋμεμξι κάθε εvρςάρεχπ, ςξσ δικαιόμαςξπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ, μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ ……………….. 

ΔΣΠΩ(€ ………….) σπέο ς… 

(i) [ρε πεοίπςχρη τσρικξϋ ποξρόπξσ]: (ξμξμαςεπόμσμξ, παςοόμσμξ) ...., ΑΤΛ: ..., (δ/μρη) , ή 

(ii) [ρε πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ]: (πλήοη επχμσμία) ..., ΑΤΛ:……..,(διεϋθσμρη) .......ή 

(iii) [ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ:] ςχμ τσρικόμ / μξμικόμ ποξρόπχμ 

α) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ......................(διεϋθσμρη) ................... 

β) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ......................(διεϋθσμρη) .................
3
 

αςξμικά και για κάθε έμα απϊ ασςά και χπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπϊυοεχμ μεςανϋ ςξσπ, εκ ςηπ 

ιδιϊςηςάπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ, για ςη ρσμμεςξυή ςηπ ρςξ διεμεογξϋμεμξ διαγχμιρμϊ ςηπ 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ για ςημ επιλξγή αμαδϊυξσ με αμςικείμεμξ ςημ σλξπξίηρη ςξσ 

παοαδξςέξσ 4.1.2 «Βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ Ο.Δ.Ιιλκίπ» και ςχμ ρυεςικόμ με 

ασςϊ 4.1.1 και 4.1.3 ςηπ ποάνηπ με ςξμ ςίςλξ «We Cross Borders»(IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) ρσμξλικήπ 

ανίαπ (ρσμπληοόμεςε ςξ ρσμξλικϊ ρσμβαςικϊ ςίμημα με διεσκοίμιρη εάμ πεοιλαμβάμει ή ϊυι ςξ ΤΟΑ) 

…………………………., ρϋμτχμα με ςημ αο. 1/2022 Διακήοσνή ραπ.  

• Ζ παοξϋρα εγγϋηρη καλϋπςει μϊμξ ςιπ απϊ ςη ρσμμεςξυή ρςξμ αμχςέοχ διαγχμιρμϊαπξοοέξσρεπ σπξυοεόρειπ 

ςηπ εμ λϊγχ εςαιοείαπ καθ’ ϊλξ ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ. 

• ξ παοαπάμχ πξρϊ ςηοξϋμε ρςη διάθερή ραπ και θα καςαβληθείξλικά ήμεοικάυχοίπ καμία απϊμέοξσπ μαπ 

αμςίοοηρη ήέμρςαρη και υχοίπ μα εοεσμηθεί αμ ποάγμαςι σπάουει ή αμ είμαι μϊμιμη ή μη η απαίςηρή ραπ 

μέρα ρε πέμςε (5) ημέοεπ απϊ απλήέγγοατη ειδξπξίηρή ραπ. 

• Ρε πεοίπςχρη πξσ μέοξπ μϊμξμ ςηπ ξτειλήπ, σπέο ςηπ ξπξίαπ δίδεςαι η παοξϋρα εγγϋηρη δεμ ενξτληθεί 

εμποϊθερμα και εμταμίρεςε ςημ παοξϋρα ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ ποξπ μεοική καςαβξλή, ςϊςε θα 

ρτοαγίρξσμε ςημ παοξϋρα εγγσηςική επιρςξλή μαπ για ςξ αμςίρςξιυξ ποξπ ςξ αμενϊτληςξ πξρϊ ςηπ κϋοιαπ 

ξτειλήπ, πξσ θα ραπ καςαβάλξσμε αμέρχπ καςά ςα αμχςέοχ, η δε παοξϋρα εγγσηςική επιρςξλή μαπ θα ραπ 

επιρςοατεί και θα ρσμευίρει μα ιρυϋει έκςξςε για ςξ σπξλειπϊμεμξ πξρϊ πξσ ασςή καλϋπςει 

• Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυσ ́ξμςε ́λξπ 

υαοςξρήμξσ. 

• Απξδευϊμαρςε μα παοαςείμξσμε ςημ ιρυϋ ςηπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ έγγοατξ ςηπ Σπηοερίαπ ραπ με ςημ 

ποξωπϊθερη ϊςι ςξ ρυεςικϊ αίςημά ραπ θα μαπ σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ. 

• Ζ παοξϋρα ιρυϋει μέυοι 

• Βεβαιξϋςαι σπεϋθσμα ϊςι ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ μαπ επιρςξλόμ πξσ έυξσμ δξθεί ρςξ Δημϊριξ και Μ.Ο.Δ.Δ. 

ρσμσπξλξγίζξμςαπ και ςξ πξρϊ ςηπ παοξϋραπ, δεμ σπεοβαίμει ςξ ϊοιξ ςχμ εγγσήρεχμ πξσ έυει καθξοιρθεί 

απϊ ςξ Σπξσογείξ Ξικξμξμικόμ για ςημ οάπεζα μαπ. 

ΡΖΛΔΘΩΡΖ ΓΘΑ ΖΜ ΠΑΟΔΕΑ 
Ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςηπ παοξϋραπ ποέπει μα είμαι μεγαλϋςεοξπ καςά έμα (1) μήμα ςξσ υοϊμξσ ιρυϋξπ ςηπ 

ποξρτξοάπ, ϊπχπ ρυεςικά αματέοεςαι ρςη Διακήοσνη. 

Ξ ποξρτέοχμ  

( Φητιακή Σπξγοατή ) 

                                                           
3
Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ 



ΑΔΑ: 9Η0ΛΟΡ1Υ-ΧΡΒ



 

Διαγχμιρμϊπ (εϋυξπ Διακήοσνηπ αο 1/2022) για ςημ επιλξγή αμαδϊυξσ για ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 , 
Ξμάδα Δ Μέα γετσοξπλάρςιγγα CPV:42923000-2 και αμαβάθμιρη στιρςάμεμηπ γετσοξπλάρςιγγαπ  CPV:79132000-8,  ςηπ ποάνηπ με 

ςξμ ςίςλξ «We Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

Σελίδα 79 από 126 

 

 

Σπϊδειγμα εγγσηςικήπ επιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ 

Δκδϊςηπ (Ολήοηπ επχμσμία Οιρςχςικξϋ Θδοϋμαςξπ ……………………………. / ΔΜΘΑΘΞ ΑΛΔΘΞ 

ΑΜΔΝΑΠΖΑΑΟΑΡΥΞΚΞΣΛΔΜΩΜ - ΞΛΔΑΡ ΛΖΥΑΜΘΙΩΜ ΙΑΘ ΔΠΓΞΚΖΟΩΜ ΔΖΛΞΡΘΩΜ ΔΠΓΩΜ (Δ..Α.Α.-

.Λ.Δ.Δ.Δ.) 

Ζμεοξμημία έκδξρηπ: …………………………….. 

Οοξπ: Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-ΗοάκηπΙαθηγηςή Πχρρίδη 11,.Ι. 546 55, ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 

Δγγϋηρη μαπ σπ’ αοιθμ. ……………….. πξρξϋ ……………….. ΔΣΠΩ (€ ………….) 

Έυξσμε ςημ ςιμή μα ραπ γμχοίρξσμε ϊςι εγγσϊμαρςε με ςημ παοξϋρα επιρςξλή αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, 

παοαιςξϋμεμξι κάθε εvρςάρεχπ, ςξσ δικαιόμαςξπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ, μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ ……………….. 

ΔΣΠΩ(€ ………….) σπέο ς… 

(i) [ρε πεοίπςχρη τσρικξϋ ποξρόπξσ]: (ξμξμαςεπόμσμξ, παςοόμσμξ) ...., ΑΤΛ: ..., (δ/μρη) , ή 

(ii) [ρε πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ]: (πλήοη επχμσμία) ..., ΑΤΛ:……..,(διεϋθσμρη) .......ή 

(iii) [ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ:] ςχμ τσρικόμ / μξμικόμ ποξρόπχμ 

α) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ......................(διεϋθσμρη) ................... 

β) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ......................(διεϋθσμρη) .................
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αςξμικά και για κάθε έμα απϊ ασςά και χπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπϊυοεχμ μεςανϋ ςξσπ, εκ ςηπ 

ιδιϊςηςάπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ, για ςημ καλή εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ σλξπξίηρηπ ςξσ 

παοαδξςέξσ 4.1.2 «Βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ» και ςχμ ρυεςικόμ 

με ασςϊ 4.1.1 και 4.1.3 ςηπ ποάνηπ με ςξμ ςίςλξ «We Cross Borders»(IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) πξσ 

ατξοά ρςξ διαγχμιρμϊ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ(Α.Δ.Λ. – Η.), με καςαληκςική 

ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ ρςιπ ……/…./…… ρϋμτχμα με ςημ αο. 1/2022 Διακήοσνή ραπ. 

Απϊ ασςήμ ςημ εγγϋηρη θα απαλλάνξσμε ςξμ εμδιατεοϊμεμξ πελάςη μαπ μεςά ςημ επιρςοξτή ςηπ παοξϋραπ ή 

με βάρη έγγοατη εμςξλή ραπ. 

ξ αμχςέοχ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ςηοείςαι ρςη διάθερή ραπ, ςξ ξπξίξ και σπξυοεξϋμαρςε μα ραπ καςαβάλξσμε 

ξλικά ή μεοικά υχοίπ καμία απϊ μέοξσπ μαπ αμςίοοηρη ή έμρςαρη και υχοίπ μα εοεσμηθεί ςξ βάριμξ ή μη ςηπ 

απαίςηρήπ ραπ, μέρα ρε πέμςε (5) ημέοεπ απϊ ςημ έγγοατη ειδξπξίηρή ραπ. Δπίρηπ, αμαλαμβάμξσμε ςημ 

σπξυοέχρη μα καςαβάλξσμε ξοιρμέμξ πξρϊ με μϊμη ςη δήλχρη εκείμξσ ποξπ ςξμ ξπξίξ απεσθϋμεςαι η 

παοξϋρα. 

Ζ παοξϋρα ιρυϋει μϊμξ για ςημ καλή εκςέλερη ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ ρςη ρϋμβαρη πξσ καςαοςίρςηκε χπ 

απξςέλερμα ςξσ χπ άμχ διαγχμιρμξϋ για ςξμ ξπξίξ εγγσϊμαρςε, μέυοιπ ϊςξσ ασςή μαπ επιρςοατεί ή μέυοιπ 

ϊςξσ λάβξσμε έγγοατη δήλχρή ραπ ϊςι μπξοξϋμε μα θεχοήρξσμε ςημ οάπεζά μαπ απαλλαγμέμη απϊ κάθε 

ρυεςική σπξυοέχρη. 

Σπξυοεξϋμεθα μα ποξβξϋμε ρςημ παοάςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ παοξϋραπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ έγγοατξ ςηπ 

αομϊδιαπ Σπηοερίαπ, πξσ θα σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ εγγϋηρηπ. 

Βεβαιόμξσμε σπεϋθσμα ϊςι, ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ πξσ έυξσμ εκδξθεί, ρσμσπξλξγίζξμςαπ και ςξ 

πξρϊ ςηπ παοξϋραπ, δεμ σπεοβαίμει ςξ ϊοιξ ςχμ εγγσήρεχμ, πξσ έυξσμε δικαίχμα μα εκδίδξσμε. 

Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ πάγιξ ςέλξπ 

υαοςξρήμξσ. 

 

Ζ παοξϋρα ιρυϋει μέυοι /   / 

Ρημειόρςε, παοακαλξϋμε, ϊςι η παοξυή εγγσηςικόμ επιρςξλόμ έκδξρηπ ςηπ οάπεζάπ μαπ δεμ έυει 
σπαυθεί ρε καμέμα πεοιξοιρμϊ πξρξςικξϋ ξοίξσ με ςιπ ρυεςικέπ Σπξσογικέπ διαςάνειπ (ή δηλόμξσμε 
ξμξίχπ με ςημ παοξϋρα ϊςι δεμ στίρςαςαι παοάβαρη ςχμ διαςάνεχμ για ϊοιξ ςηπ οάπεζάπ μαπ ρε ρυέρη 
με ςιπ εγγσηςικέπ επιρςξλέπ). 

Διαςελξϋμε με ςιμή, 

(Ενξσριξδξςημέμη σπξγοατή) 

(Ξμξμαςεπόμσμξ & σπξγοατή εκποξρόπξσ οαπέζηπ) 
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Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ 



ΑΔΑ: 9Η0ΛΟΡ1Υ-ΧΡΒ



 

Διαγχμιρμϊπ (εϋυξπ Διακήοσνηπ αο 1/2022) για ςημ επιλξγή αμαδϊυξσ για ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 , 
Ξμάδα Δ Μέα γετσοξπλάρςιγγα CPV:42923000-2 και αμαβάθμιρη στιρςάμεμηπ γετσοξπλάρςιγγαπ  CPV:79132000-8,  ςηπ ποάνηπ με 

ςξμ ςίςλξ «We Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

Σελίδα 80 από 126 

 

 

Σπϊδειγμα εγγσηςικήπ επιρςξλήπ καλήπ λειςξσογίαπ 

Δκδϊςηπ (Ολήοηπ επχμσμία Οιρςχςικξϋ Θδοϋμαςξπ ……………………………. / ΔΜΘΑΘΞ ΑΛΔΘΞ ΑΜΔΝΑΠΖΑ 

ΑΟΑΡΥΞΚΞΣΛΔΜΩΜ - ΞΛΔΑΡ ΛΖΥΑΜΘΙΩΜ ΙΑΘ ΔΠΓΞΚΖΟΩΜ ΔΖΛΞΡΘΩΜ ΔΠΓΩΜ (Δ..Α.Α.-.Λ.Δ.Δ.Δ.) 

Ζμεοξμημία έκδξρηπ: …………………………….. 

Οοξπ: Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ Ιαθηγηςή Πχρρίδη 11,.Ι. 546 55, ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 

Δγγϋηρη μαπ σπ’ αοιθμ. ……………….. πξρξϋ ……………….. ΔΣΠΩ (€ ………….) 

Έυξσμε ςημ ςιμή μα ραπ γμχοίρξσμε ϊςι εγγσϊμαρςε με ςημ παοξϋρα επιρςξλή αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, 

παοαιςξϋμεμξι κάθε εvρςάρεχπ, ςξσ δικαιόμαςξπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ, μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ ……………….. 

ΔΣΠΩ(€ ………….) σπέο ς… 

(i) [ρε πεοίπςχρη τσρικξϋ ποξρόπξσ]: (ξμξμαςεπόμσμξ, παςοόμσμξ) ...., ΑΤΛ: ..., (δ/μρη) , ή 

(ii) [ρε πεοίπςχρη μξμικξϋ ποξρόπξσ]: (πλήοη επχμσμία) ..., ΑΤΛ:……..,(διεϋθσμρη) .......ή 

(iii) [ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ:] ςχμ τσρικόμ / μξμικόμ ποξρόπχμ 

α) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ......................(διεϋθσμρη) ................... 

β) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ......................(διεϋθσμρη) .................
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αςξμικά και για κάθε έμα απϊ ασςά και χπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπϊυοεχμ μεςανϋ ςξσπ, εκ ςηπ 

ιδιϊςηςάπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ, για ςημ καλή λειςξσογία ςηπ γετσξπλάρςιγγαπςξσ 

παοαδξςέξσ 4.1.2 «Βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ» και ςχμ ρυεςικόμ 

με ασςϊ 4.1.1 και 4.1.3 ςηπ ποάνηπ με ςξμ ςίςλξ «We Cross Borders»(IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) πξσ 

ατξοά ρςξ διαγχμιρμϊ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ(Α.Δ.Λ. – Η.), με καςαληκςική 

ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ ρςιπ ……/…./…… ρϋμτχμα με ςημ αο. …/2022 ρϋμβαρη. 

Απϊ ασςήμ ςημ εγγϋηρη θα απαλλάνξσμε ςξμ εμδιατεοϊμεμξ πελάςη μαπ μεςά ςημ επιρςοξτή ςηπ παοξϋραπ ή 

με βάρη έγγοατη εμςξλή ραπ. 

ξ αμχςέοχ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ςηοείςαι ρςη διάθερή ραπ, ςξ ξπξίξ και σπξυοεξϋμαρςε μα ραπ καςαβάλξσμε 

ξλικά ή μεοικά υχοίπ καμία απϊ μέοξσπ μαπ αμςίοοηρη ή έμρςαρη και υχοίπ μα εοεσμηθεί ςξ βάριμξ ή μη ςηπ 

απαίςηρήπ ραπ, μέρα ρε πέμςε (5) ημέοεπ απϊ ςημ έγγοατη ειδξπξίηρή ραπ. Δπίρηπ, αμαλαμβάμξσμε ςημ 

σπξυοέχρη μα καςαβάλξσμε ξοιρμέμξ πξρϊ με μϊμη ςη δήλχρη εκείμξσ ποξπ ςξμ ξπξίξ απεσθϋμεςαι η 

παοξϋρα. 

Ζ παοξϋρα ιρυϋει μϊμξ για ςημ καλή λειςξσογία ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ ρςη ρϋμβαρη πξσ καςαοςίρςηκε χπ 

απξςέλερμα ςξσ χπ άμχ διαγχμιρμξϋ για ςξμ ξπξίξ εγγσϊμαρςε, μέυοιπ ϊςξσ ασςή μαπ επιρςοατεί ή μέυοιπ 

ϊςξσ λάβξσμε έγγοατη δήλχρή ραπ ϊςι μπξοξϋμε μα θεχοήρξσμε ςημ οάπεζά μαπ απαλλαγμέμη απϊ κάθε 

ρυεςική σπξυοέχρη. 

Σπξυοεξϋμεθα μα ποξβξϋμε ρςημ παοάςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ παοξϋραπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ έγγοατξ ςηπ 

αομϊδιαπ Σπηοερίαπ, πξσ θα σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ εγγϋηρηπ. 

Βεβαιόμξσμε σπεϋθσμα ϊςι, ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ πξσ έυξσμ εκδξθεί, ρσμσπξλξγίζξμςαπ και ςξ 

πξρϊ ςηπ παοξϋραπ, δεμ σπεοβαίμει ςξ ϊοιξ ςχμ εγγσήρεχμ, πξσ έυξσμε δικαίχμα μα εκδίδξσμε. 

Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ πάγιξ ςέλξπ 

υαοςξρήμξσ. 

 

Ζ παοξϋρα ιρυϋει μέυοι /   / 

Ρημειόρςε, παοακαλξϋμε, ϊςι η παοξυή εγγσηςικόμ επιρςξλόμ έκδξρηπ ςηπ οάπεζάπ μαπ δεμ έυει 
σπαυθεί ρε καμέμα πεοιξοιρμϊ πξρξςικξϋ ξοίξσ με ςιπ ρυεςικέπ Σπξσογικέπ διαςάνειπ (ή δηλόμξσμε 
ξμξίχπ με ςημ παοξϋρα ϊςι δεμ στίρςαςαι παοάβαρη ςχμ διαςάνεχμ για ϊοιξ ςηπ οάπεζάπ μαπ ρε ρυέρη 
με ςιπ εγγσηςικέπ επιρςξλέπ). 

Διαςελξϋμε με ςιμή, 

 (Ενξσριξδξςημέμη σπξγοατή) 

(Ξμξμαςεπόμσμξ & σπξγοατή εκποξρόπξσ οαπέζηπ) 

 
 

                                                           
5
Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘΘI – Ρυέδιξ ρϋμβαρηπ 

 

 

 

 

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 

ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 

 

Ηερραλξμίκη,…………………. 

Αο. ποχς. ............. 

ΡΣΛΒΑΡΖ ΑΠ. …. / 2022 

 

Για ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 «Βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ 

Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ» Ξμάδα Δ Μέα γετσοξπλάρςιγγα CPV:42923000-2 και αμαβάθμιρη 

στιρςάμεμηπ γετσοξπλάρςιγγαπ  CPV:79132000-8, ςηπ ποάνηπ με ςξμ ςίςλξ «We Cross Borders» (IPA-

CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

 

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

..................., ρςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, Ιαθ. Πχρρίδη 11, .Ι. 54655 

Ηερραλξμίκη, ξι παοακάςχ ρσμβαλλϊμεμξι 

 
Ατεμϊπ 

 

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

Ιαθ. Πχρρίδη 11, .Ι. 54 655 ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ, με Α.Τ.Λ. 997612629 & Δ.Ξ.Σ. Ε’ Ηερραλξμίκηπ, και 

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

ρςξ ενήπ υάοιμ ρσμςξμίαπ θα καλείςαι «Αμαθέςξσρα Αουή» 

 
και ατεςέοξσ 

 
η εςαιοεία ................... με ςημ επχμσμία «.....................................................» πξσ εδοεϋει 

ρςημ………………………… (πεοιξυή), ………………………………… (ξδϊπ, αοιθμϊπ), .Ι. ......, με Α.Τ.Λ. 

.................... & Δ.Ξ.Σ. ......................, ςηλ. ................., ταν ..............., πξσ ρσμβάλλεςαι ρςημ 

παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμη για ςημ σπξγοατή ςηπ απϊ .......................... (ξμξμαςεπόμσμξ 

εκποξρόπξσ), πξσ ρςξ ενήπ υάοιμ ρσμςξμίαπ θα καλείςαι «Αμάδξυξπ», 

 

και έυξμςαπ σπϊφη: 

1. η υοημαςξδϊςηρη ςηπ ρϋμβαρηπ απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη (85%) μέρχ ςξσ ποξγοάμμαςξπ IPA-CBC(CCI 

2014 TC 16 I5CB 009) και απϊ εθμικξϋπ πϊοξσπ (15%) μέρχ ςξσ ΟΔΔ, εμάοιθμξπ έογξσ 2018ΔΟ40860027 και 

κχδικϊ MIS 5032932. 

2.ημ αο. ποχς.…………….. απϊταρη Ρσμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., με ςημ ξπξία καςακσοόθηκε ρςξμ Αμάδξυξ 

ςξ απξςέλερμα ςξσ Αμξικςξϋ Ζλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ, πξσ ρςξ ενήπ θα καλείςαι υάοιμ ρσμςξμίαπ 

«Οοξμήθεια» 

 

ρσμτχμήθηκαμ και έγιμαμ αμξιβαία απξδεκςά ςα ακϊλξσθα :  
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ΑΠΗΠΞ 1  

ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ-ΔΘΑΠΙΔΘΑ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

 

Ρϋμτχμα με ςημ παοαπάμχ απϊταρη Ρσμςξμιρςή, με ςημ ξπξία καςακσοόθηκε ρςξμ Αμάδξυξ, η ποξμήθεια 

ςχμ ειδόμ και η παοξυή ςχμ σπηοεριόμγια ςημ Ξμάδα Δ Μέα γετσοξπλάρςιγγα CPV:42923000-2 και 

αμαβάθμιρη στιρςάμεμηπ γετσοξπλάρςιγγαπ  CPV:79132000-8 ςξσ ρυεςικξϋ αμξικςξϋ, ηλεκςοξμικξϋ 

μειξδξςικξϋ Διαγχμιρμξϋ, άμχ ςχμ ξοίχμ,για ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 

«Βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ Ο.Δ.Ιιλκίπ» ςξσ έογξσ με ςξμ ςίςλξ «We Cross 

Borders»(κχδικϊπMIS 5032932), ξ Αμάδξυξπ αμαλαμβάμει με ςημ παοξϋρα ρϋμβαρη ςημ 

ποξμήθεια,εγκαςάρςαρη και παοάδξρη ρε πλήοη λειςξσογία ςχμ ειδόμ ρϋμτχμα με ςα απαιςξϋμεμα ςηπ 

ρυεςικήπ διακήοσνηπ και ςημ σπξβληθείρα ςευμική ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ. 

Ξ Αμάδξυξπ εσθϋμεςαι για ςημ πληοϊςηςα και ςημ πξιϊςηςα ςχμ παοευξμέμχμ ειδόμ και ςηπ εγκαςάρςαρήπ 

ςξσπ.α είδη θα είμαι καιμξϋογια και ρε άοιρςη καςάρςαρη. 

Ξ Αμάδξυξπ είμαι απξκλειρςικά σπεϋθσμξπ έμαμςι ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ για ςημ πξιϊςηςα ςηπ εογαρίαπ 

ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ και ςχμ καθ’ ξιξμδήπξςε ςοϊπξ μες’ ασςξϋ ρσμδεξμέμχμ ή σπ’ ασςξϋ ποξρςηθέμςχμ 

ποξρόπχμ για ςημ εκςέλερη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ. 

Ζ παοξϋρα έυει διάοκεια ςοειπ (3)μήμεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ. 

α είδη/σπηοερίεπ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξμ παοακάςχ Οίμακα 1. 

 

Οίμακαπ 1: Οεοιγοατή σπϊ ποξμήθεια ειδόμ 

 

ΔΘΔΞΡ ΟΞΡΞΖΑ ΘΛΖ 

ΛΞΜΑΔΑΡ 

    ΡΣΜΞΚΞ 

ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 

ΡΣΜΞΚΞ ΛΔ 

ΤΟΑ 

         

 

Λεςά ςημ εγκαςάρςαρη ςηπ γετσοξπλάρςιγγαπ και ςημ ποαγμαςξπξίηρη ελέγυχμ, καιδξκιμόμθα σπάουει 

επίδεινη λειςξσογίαπ ςηπ εμό καςά ςημ έμαονη λειςξσογίαπ και ρε πεοίπςχρη πξσ θα απαιςηθεί θα 

παοέυεςαι σπξρςήοινη. 

 

ΑΠΗΠΞ 2  

ΔΙΥΩΠΖΡΖ – ΣΟΔΠΓΞΚΑΒΘΑ 

Ξ Αμάδξυξπ δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και εσθϋμεπ λϊγχ αμάθερηπ ςηπ 

εκςέλερηπ ςμήμαςξπ/ςμημάςχμ ςηπ ρϋμβαρηπ ρε σπεογξλάβξσπ. Ζ ςήοηρη ςχμ σπξυοεόρεχμ ςηπ παο. 2 

ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 4412/2016 απϊ σπεογξλάβξσπ δεμ αίοει ςημ εσθϋμη ςξσ κσοίξσ αμαδϊυξσ.  

 Ιαςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ ξ κϋοιξπ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αματέοει ρςημ αμαθέςξσρα αουή ςξ 

ϊμξμα, ςα ρςξιυεία επικξιμχμίαπ και ςξσπ μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςχμ σπεογξλάβχμ ςξσ, ξι ξπξίξι 

ρσμμεςέυξσμ ρςημ εκςέλερη ασςήπ, ετϊρξμ είμαι γμχρςά ςη ρσγκεκοιμέμη υοξμική ρςιγμή.  Δπιπλέξμ, 

σπξυοεξϋςαι μα γμχρςξπξιεί ρςημ αμαθέςξσρα αουή κάθε αλλαγή ςχμ πληοξτξοιόμ ασςόμ, καςά ςη 

διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ, καθόπ και ςιπ απαιςξϋμεμεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με κάθε μέξ σπεογξλάβξ, ςξμ 

ξπξίξ ξ κϋοιξπ αμάδξυξπ υοηριμξπξιεί εμ ρσμευεία ρςημ εμ λϊγχ ρϋμβαρη, ποξρκξμίζξμςαπ ςα ρυεςικά 

ρσμτχμηςικά/δηλόρειπ ρσμεογαρίαπ.. Ρε πεοίπςχρη διακξπήπ ςηπ ρσμεογαρίαπ ςξσ Αμαδϊυξσ με 

σπεογξλάβξ/ σπεογξλάβξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ασςϊπ σπξυοεξϋςαι ρε άμερη γμχρςξπξίηρη ςηπ διακξπήπ 

ασςήπ ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ξτείλει δε μα διαρταλίρει ςημ ξμαλή εκςέλερη ςξσ ςμήμαςξπ/ ςχμ ςμημάςχμ 

ςηπ ρϋμβαρηπ είςε απϊ ςξμ ίδιξ, είςε απϊ μέξ σπεογξλάβξ ςξμ ξπξίξ θα γμχρςξπξιήρει ρςημ αμαθέςξσρα 

αουή καςά ςημ χπ άμχ διαδικαρία.  
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Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ αμάδξυξπ έυει ρςηοιυθεί ρςιπ ικαμϊςηςεπ ςξσ σπεογξλάβξσ ϊρξμ ατξοά ςημ ςευμική 

και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα, ιρυϋξσμ και ξι ϊοξι ςηπ παο. 2.2.4 ςηπ παοξϋραπ. 

4.4.3. Ζ αμαθέςξσρα αουή επαληθεϋει ςη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ για ςξσπ σπεογξλάβξσπ, 

ϊπχπ ασςξί πεοιγοάτξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.3 και με ςα απξδεικςικά μέρα ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.6.2 

ςηπ παοξϋραπ, ετϊρξμ ςξ(α) ςμήμα(ςα) ςηπ ρϋμβαρηπ, ςξ(α) ξπξίξ(α) ξ αμάδξυξπ ποξςίθεςαι μα αμαθέρει 

σπϊ μξοτή σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξσπ, σπεοβαίμξσμ ρχοεσςικά  ςξ πξρξρςϊ ςξσ ςοιάμςα ςξιπ εκαςϊ (30%) 

ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Δπιπλέξμ, ποξκειμέμξσ μα μημ αθεςξϋμςαι ξι σπξυοεόρειπ ςηπ παο. 2 

ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 4412/2016, δϋμαςαι μα επαληθεϋρει ςξσπ χπ άμχ λϊγξσπ και για ςμήμα ή ςμήμαςα 

ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ σπξλείπξμςαι ςξσ χπ άμχ πξρξρςξϋ.  

Όςαμ απϊ ςημ χπ άμχ επαλήθεσρη ποξκϋπςει ϊςι ρσμςοέυξσμ λϊγξι απξκλειρμξϋ απαιςεί ή δϋμαςαι μα 

απαιςήρει ςημ αμςικαςάρςαρή ςξσ, καςά ςα ειδικϊςεοα αματεοϊμεμα ρςιπ παο. 5 και 6 ςξσ άοθοξσ 131 ςξσ 

μ. 4412/2016. 

Δπίρηπ, ξ Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι μα αμαθέςει, μεςά ςημ αμάθερη ςηπ ρϋμβαρηπ, σπεογξλαβικά ρε 

ςοίςξσπ, μέοξπ ή ςξ ρϋμξλξ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξϋςε μα σπξκαθίρςαςαι απϊ ςοίςξ, υχοίπ ςημ 

ποξηγξϋμεμη έγγοατη έγκοιρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, η ξπξία δίδεςαι, καςά ςημ απϊλσςη κοίρη ςηπ. Ρε 

πεοίπςχρη σπεογξλαβίαπ, καςά ςα αμχςέοχ, ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ποξρκξμίζει ρςημ 

Αμαθέςξσρα Αουή ςα ρυεςικά ρσμτχμηςικά, βεβαιόρειπ και πιρςξπξιηςικά ρε ποόςη αίςηρη ασςήπ. Ρε 

καμία δε αμάλξγη πεοίπςχρη ξ Αμάδξυξπ δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και 

εσθϋμεπ λϊγχ αμάθερηπ εογαριόμ ρε ςοίςξσπ  ή σπεογξλαβίαπ, ξϋςε η Αμαθέςξσρα Αουή ρσμδέεςαι 

ρσμβαςικά με ςα ςοίςα ασςά ποϊρχπα. 

Απαγξοεϋεςαι η εκυόοηρη ρε άλλξ ποϊρχπξ ςχμ εκ ςηπ ρσμβάρεχπ απξοοεξσρόμ σπξυοεόρεχμ ςξσ 

αμαδϊυξσ καθόπ και η εκυόοηρη ςχμ απαιςήρεόμ ςξσ ρε ξπξιξδήπξςε ςοίςξ Τσρικϊ ή Μξμικϊ ποϊρχπξ. 

Ιας’ εναίοερη,μπξοεί μα εκυχοήρει ρε ςοάπεζα ςηπ επιλξγήπ ςξσ, ρσμξλικά ή εμ μέοει ςιπ απαιςήρειπ πξσ 

ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη, για ςημ εκυόοηρη θα ποέπει μα σπάονει ποξηγξσμέμχπ έγγοατη 

ειδξπξίηρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ.   

ΑΠΗΠΞ 3  

ΑΡΤΑΚΘΡΖ 

 

Ξ Αμάδξυξπ τέοει ςξμ κίμδσμξ για κάθε ζημία ή απόλεια ςχμ σπϊ ποξμήθεια ειδόμ μέυοι ςημ παοάδξρή 

ςξσπ ρςξμ ςϊπξ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ εγκαςάρςαρηπ και μέυοι ςξ πέοαπ 

ασςήπ, σπξυοεξϋμεμξπ ρε πεοίπςχρη ζημιάπ, τθξοάπ ή απόλειαπ ρε πλήοη απξκαςάρςαρη ή, ακϊμη και 

αμςικαςάρςαρή ςξσπ. Λεςά ςημ εγκαςάρςαρη ξ κίμδσμξπ μεςαβιβάζεςαι ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή. 

Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα λαμβάμει κάθε ποϊρτξοξ μέςοξ αρτάλειαπ και ποξρςαρίαπ για ςημ απξςοξπή 

ζημιόμ ή τθξοόμ και είμαι μϊμξπ σπεϋθσμξπ για κάθε ζημία ή βλάβη ποξρόπχμ, ποαγμάςχμ ή 

εγκαςαρςάρεχμ ςξσ υόοξσ εγκαςάρςαρηπ πξσ θα σπξδειυθεί απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ςξσ ποξρχπικξϋ 

ςξσ ή ςοίςχμ και για ςημ απξκαςάρςαρη κάθε ςέςξιαπ βλάβηπ ή ζημίαπ πξσ είμαι, δσμαςϊμ μα ποξκληθεί 

καςά ή επ’ εσκαιοία ςηπ εκςέλερηπ ςηπ ποξμήθειαπ απϊ ςξμ Αμάδξυξ ή ςξσπ σπεογξλάβξσπ ςξσ ετ' ϊρξμ 

ξτείλεςαι ρε ποάνη ή παοάλειφη ασςόμ ή ρε ελάςςχμα ςχμ σπϊ ποξμήθεια ειδόμ. 

Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αρταλίρει και μα διαςηοεί αρταλιρμέμξ ςξ ποξρχπικϊ ςξσ ρςξσπ αομϊδιξσπ 

αρταλιρςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ καθ’ ϊλη ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ και μα μεοιμμά ϊπχπ ξι 

σπεογξλάβξι ςξσ ποάνξσμ ςξ ίδιξ. 

ΑΠΗΠΞ 4 

ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΣΗΣΜΖ 

 

Ξ Αμάδξυξπ/ξι Αμάδξυξι εγγσόμςαι ποξπ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή ϊςι η Οοξμήθεια θα εκςελερςεί ρϋμτχμα με 

ςξσπ ϊοξσπ και ποξωπξθέρειπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ϊςι ςα σπϊ ποξμήθεια είδη θα είμαι καςά ςημ παοάδξρή ςξσπ 
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καιμξϋοια, θα πληοξϋμ ϊλεπ ςιπ ιδιϊςηςεπ και υαοακςηοιρςικά πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη 

και θα αμςαπξκοίμξμςαι ρςιπ ποξδιαγοατέπ, λειςξσογίεπ και ιδιϊςηςεπ ςηπ σπξβληθείραπ ποξρτξοάπ ςξσπ  

Ωπ εγγϋηρη για ςημ ςήοηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξ Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ καςαθέςει με ςημ σπξγοατή 

ςηπ Ρϋμβαρηπ ςημ αοιθ. ……………………ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ Ιαλήπ Δκςέλερηπ ςηπ ……………οάπεζαπ ή 

..…………, πξρξϋ ………….Δσοό (…………€), ςξ ξπξίξ αμςιρςξιυεί ρε πξρξρςϊ  4% ςηπ 

εκςιμόμεμηπ/ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ υχοίπ ΤΟΑ.  

Ζ εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ θα επιρςοατεί ρςξμ Αμάδξυξ μεςά ςημ εκπλήοχρη ςχμ 

ποξβλεπϊμεμχμ ρυεςικόμ με ςημ παοάδξρη και εγκαςάρςαρη ςχμ ρσρςημάςχμ σπξυοεόρεόμ ςξσκαθόπ 

και ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςηπ ποξμήθειαπ.  

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή ξσδεμία εσθϋμη τέοει ρε πεοίπςχρη μη έγκαιοηπ επιρςοξτήπ ςηπ εγγσηςικήπ 

επιρςξλήπ, λϊγχ καθσρςέοηρηπ ςηπ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ ή ςηπ μη έγκαιοηπ αμαζήςηρηπ ασςήπ απϊ ςξμ 

Αμάδξυξ. 

Ηα παοέυεςαι εγγϋηρη καλήπ λειςξσογίαπ ςξσλάυιρςξμ εμϊπ έςξσπ ρϋμτχμα με ςημ ςευμική ποξρτξοά, 

ϊπξσ ποξβλέπεςαι ϊςι ξΑμάδξυξπ θα επιδιξοθόμει ςιπ βλάβεπ πξσ ξτείλξμςαι ρε αρςξυία σλικξϋ ή 

λξγιρμικξϋ υχοίπ καθσρςέοηρη και εμςϊπ ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ υοϊμξσ. Ξ Αμάδξυξπ ποξβαίμει ρε 

αμςικαςαρςάρειπελλαςχμαςικόμ εναοςημάςχμ ή εμημεοόρειπ κ.ς.λ. ρε ςέςξιξ βαθμϊ όρςε μα σπάουει 

λειςξσογικϊςηςα ςηπ γετσοξπλάρςιγγαπ, υχοίπ επιβάοσμρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

Ξ Αμάδξυξπ εγγσάςαι ςημ καλή και ποξρήκξσρα λειςξσογία ςηπ γετσοξπλάρςιγγαπ καςά ςημ πεοίξδξ 

εγγϋηρηπ καλήπ λειςξσογίαπ, ποξπ ςξϋςξ, μεςά ςημ ξοιρςική πξιξςική και πξρξςική παοαλαβή ςηπ και ποιμ 

ςημ επιρςοξτή ςηπ εγγσηςικήπ επιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ θα καςαθέρει εγγσηςική επιρςξλή καλήπ 

λειςξσογίαπ διάοκειαπ ςξσλάυιρςξμ δεκαςερράοχμ (14) μημόμ απϊ ςημ καςάθερή ςηπ,πξρξϋ πξσ 

αμςιρςξιυεί ρε πξρξρςϊ έμα ςξιπ εκαςϊ (1%) ςηπ ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ  

Ιαςά ςημ πεοίξδξ ςηπ εγγσημέμηπ λειςξσογίαπ πξσ ξοίζεςαι χπ εςήρια και σπξλξγίζεςαι απϊ ςημ έκδξρη 

ςξσ ποχςξκϊλλξσ ξοιρςικήπ και πξιξςικήπ παοαλαβήπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ρϋμτχμα και με ςα ποξβλεπϊμεμα 

ρςξ μέοξπ 6.4 ςηπ Διακήοσνηπ 1/22, θα εναρταλιρθεί πλήοηπ ςευμική σπξρςήοινη (με αμςίρςξιυη εγγϋηρη 

απξκαςάρςαρηπ ποξβλημάςχμ εμςϊπ 48 χοόμ). 

ξ πλαίριξ Σπηοεριόμ ευμικήπ Σπξρςήοινηπ θα πεοιλαμβάμει ςα παοακάςχ:  

1. Απξκαςάρςαρη ςχμ βλαβόμ και αμχμαλιόμ λειςξσογίαπ ςξσ ενξπλιρμξϋ και ςξσ λξγιρμικξϋ 

ρσρςημάςχμ (systemsoftware)  

2. Βελςιόρειπ, παοάδξρη, σπξρςήοινη εγκαςάρςαρηπ και ξλξκλήοχρη ςχμ μέχμ εκδϊρεχμ ςξσ 

Κξγιρμικξϋ Δταομξγόμ (releases&newversions)  

3. Δμςξπιρμϊ, καςαγοατή αιςιόμ βλαβόμ/ δσρλειςξσογιόμ και απξκαςάρςαρη ςξσπ ξ αμάδξυξπ 

εσθϋμεςαι για ςημ καλή λειςξσογία ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ εμ λϊγχ ποξμήθειαπ. 

Ιαςά ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ εγγσημέμηπ λειςξσογίαπ, η αμαθέςξσρα αουή δεμ θα εσθϋμεςαι για 

ξπξιαδήπξςε βλάβη ςξσ σπϊ ποξμήθεια ρσρςήμαςξπ ποξεουϊμεμη απϊ ςη ρσμήθη και ξοθή υοήρη ςξσ και 

δεμ θα επιβαοϋμεςαι με καμέμα πξρϊ για εογαςικά, αμςαλλακςικά, σλικά και λξιπά ένξδα απξκαςάρςαρηπ 

ςηπ βλάβηπ (ϊπχπ π.υ. ξδξιπξοικά ή ένξδα απξρςξλήπ). Ξ Αμάδξυξπ ϋρςεοα απϊ ρυεςική ειδξπξίηρη, είμαι 

σπξυοεχμέμξπ μα αμςικαςαρςήρει ξλϊκληοξ ςξ είδξπ ή ενάοςημα πξσ έυει σπξρςεί τθξοά ή βλάβη και η 

ξπξία δεμ ξτείλεςαι ρε κακή υοήρη ςξσ. 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή πληοξτξοεί ςξμ Αμάδξυξ χπ ποξπ ςξ είδξπ και ςημ έκςαρη κάθε ελαςςόμαςξπ μϊλιπ 

ασςϊ γίμει εμταμέπ. Αμ ξ Αμάδξυξπ δεμ απξκαςαρςήρει ςξ ελάςςχμα υχοίπ καθσρςέοηρη και εμςϊπ ςξσ 

ποξβλεπϊμεμξσ υοϊμξσ, η Αμαθέςξσρα Αουή μπξοεί μα τοξμςίρει για ςημ απξκαςάρςαρη ςξσ ελαςςόμαςξπ 

απϊ ςοίςξμ, με κίμδσμξ και δαπάμη ςξσ Αμαδϊυξσ. Αμ ελαςςόμαςα καςά ςη διάοκεια ςηπ πεοιϊδξσ ασςήπ 

ρσμεπάγξμςαι ςημ αυοηρςία μέοξσπ ή ςξσ ρσμϊλξσ κάπξιξσ είδξσπ, ξ Αμάδξυξπ ποξβαίμει ρε 



ΑΔΑ: 9Η0ΛΟΡ1Υ-ΧΡΒ



 

Διαγχμιρμϊπ (εϋυξπ Διακήοσνηπ αο 1/2022) για ςημ επιλξγή αμαδϊυξσ για ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 , 
Ξμάδα Δ Μέα γετσοξπλάρςιγγα CPV:42923000-2 και αμαβάθμιρη στιρςάμεμηπ γετσοξπλάρςιγγαπ  CPV:79132000-8,  ςηπ ποάνηπ με 

ςξμ ςίςλξ «We Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

Σελίδα 85 από 126 

 

 

αμςικαςαρςάρειπ ρε ςέςξιξ βαθμϊ όρςε μα σπάουει λειςξσογικϊςηςα ςηπ γετσοξπλάρςιγγαπ, υχοίπ 

επιβάοσμρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

Δπίρηπ, ξ Αμάδξυξπ εγγσάςαι και ςη διαθεριμϊςηςα αμςαλλακςικόμ για ςα ρσρςήμαςα πξσ θα 

ςξπξθεςηθξϋμ, για πεοίξδξ ξκςό εςόμ απϊ ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςξσπ. 

Για ςημ παοακξλξϋθηρη ςηπ εκπλήοχρηπ ςχμ ρσμβαςικόμ σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ η επιςοξπή 

παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβήπ, ποξβαίμει ρςξμ απαιςξϋμεμξ έλεγυξ ςηπ ρσμμϊοτχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ με 

ςα ποξβλεπϊμεμα ρςημ ρϋμβαρη για ςημ εγγσημέμη λειςξσογία καθ’ ϊλξμ ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ ςηοόμςαπ 

ρυεςικά ποακςικά. 

Λέρα ρε έμα (1) μήμα απϊ ςημ λήνη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ υοϊμξσ ςηπ εγγσημέμηπ λειςξσογίαπ η επιςοξπή 

παοακξλξϋθηρηπ και παοαλαβήπ ρσμςάρρει ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ παοαλαβήπ ςηπ εγγσημέμηπ λειςξσογίαπ, 

ρςξ ξπξίξ απξταίμεςαι για ςημ ρσμμϊοτχρη ςξσ αμαδϊυξσ ρςιπ απαιςήρειπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Ρε πεοίπςχρη 

μη ρσμμϊοτχρηπ, ξλικήπ ή μεοικήπ, ςξσ αμαδϊυξσ, ςξ ρσλλξγικϊ ϊογαμξ μπξοεί μα ποξςείμει ςημ ξλική ή 

μεοική καςάπςχρη ςηπ εγγσήρεχπ καλήπ λειςξσογίαπ πξσ ποξβλέπεςαι ρςημ παοάγοατξ 4.1 ςηπ 

Διακήοσνηπ 1/22. ξ ποχςϊκξλλξ εγκοίμεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ. 

Δάμ, καςά ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ςξ πιρςχςικϊ ή υοημαςξδξςικϊ ίδοσμα ή άλλξ μξμικϊ 

ποϊρχπξ πξσ ενέδχρε ςημ εγγσηςική επιρςξλή πεοιέλθει ρε αδσμαμία μα αμςαπξκοιθεί ρςιπ σπξυοεόρειπ 

ςξσ, ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα παοάρυει μέα εγγϋηρη με ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ, εμςϊπ δέκα (10) ημεοόμ απϊ ςημ 

ποξηγξϋμεμη ρυεςική ϊυληρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Δάμ ξ Αμάδξυξπ δεμ παοάρυει μέα εγγϋηρη, η 

Αμαθέςξσρα Αουή δικαιξϋςαι μα καςαγγείλει ςη Ρϋμβαρη. 

 

ΑΠΗΠΞ 5 

ΔΙΔΚΔΡΖ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

 

Ζ ρϋμβαρη θεχοείςαι ϊςι εκςελέρςηκε ϊςαμ:  

• Οαοαδϊθηκε η γετσοξπλάρςιγγαρε πλήοη λειςξσογία μεςά ςημ ποαγμαςξπξίηρη ϊλχμ 

ςχμελέγυχμ, δξκιμόμ και επίδεινηπ καθόπ και ξι σπηοερίεπ πιρςξπξίηρηπ 

• Δκδϊθηκαμ ςα ποχςϊκξλλα παοάδξρηπ-παοαλαβήπ µε ςα ξπξία πιρςξπξιείςαι η ξοιρςική και 

πξιξςική παοαλαβή ςχμ παοαπάμχ.  

• Έγιμε η απξπληοχμή ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ, ατξϋ ποξηγξσμέμχπ επιβλήθηκαμ ςσυϊμ 

κσοόρειπ ή εκπςόρειπ.  

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

και απξδερμεϋθηκαμ ξι εγγσήρειπ καλήπ εκςέλερηπ και ποξκαςαβξλήπ. 

Ζ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ και παοακξλξϋθηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ επιβλέπει ςημ ποϊξδξ και ςξμ ςοϊπξ ςηπ 

εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ εγκαςάρςαρηπ, βάρει ςηπ καςαςεθείραπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ, ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Δπίρηπ,ελέγυει και ςημ ςήοηρη απϊ ςξμ Αμάδξυξ ςξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ ασςξϋ και δϋμαςαι μα σπξβάλλει 

γοαπςέπ παοαςηοήρειπ για ςιπ ϊπξιεπ απξκλίρειπ. 

 

ΑΠΗΠΞ 6 

ΘΛΖΛΑ-ΥΠΖΛΑΞΔΞΖΡΖ 

 

ξ ρσμξλικϊ Ρσμβαςικϊ ίμημα αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ ….. ( ……….. € για ςημ γετσοξπλάρςιγγα, για ςιπ 

σπηοερίεπ διακοίβχρηπ) μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ αμαλξγξϋμςξπ Τ.Ο.Α., ϊπχπ αμαγοάτεςαι ρςημ 

ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ και αμαλσςικά χπ ενήπ: 
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Ρςημ αμχςέοχ ςιμή πεοιλαμβάμξμςαι, ρϋμτχμα με ςη Διακήοσνη, τϊοξι, κοαςήρειπ σπέο ςοίςχμ και κάθε 

είδξσπ δαπάμη πξσ απαιςείςαι γιαςημ εκςέλερη ςηπ χπ άμχ Οοξμήθειαπ και ςημ παοάδξρη και εγκαςάρςαρη 

και ςημ διάθερη ρε πλήοη λειςξσογία ςηπ μεαπ γετσοξπλάρςιγγαπ και ςηπ διακοίβχρηπ ςηπ στιρςάμεμηπ 

ϊπχπ θα σπξδειυθεί απϊ ςημ Αμαθέςξσρα αουή και με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοίζεςαι ρςημ παοξϋρα. 

Ζ υοημαςξδϊςηρη ποαγμαςξπξιείςαι απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη (85%) μέρχ ςξσ ποξγοάμμαςξπ IPA-CBC 

(CCI 2014 TC 16 I5CB 009) και απϊ εθμικξϋπ πϊοξσπ (15%) μέρχ ςξσ ΟΔΔ (εμάοιθμξπ έογξσ 

2018ΔΟ40860027) και κχδικϊ MIS 5032932. 

Ξ Αμάδξυξπ ρσμξμξλξγεί και απξδέυεςαι ϊςι ςξ ρσμξλικϊ ρσμβαςικϊ ςίμημα θα παοαμείμει ρςαθεοϊ και 

αμεςάβληςξ ρε ϊλη ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ και απξκλείεςαι απϊλσςα κάθε αμαποξραομξγή, 

αμαθεόοηρη και γεμικά μεςαβξλή ασςξϋ, για ξπξιξδήπξςε λϊγξ ή αιςία, ακϊμη και για λϊγξσπ πξσ δεμ 

μπξοξϋμ μα ποξβλετθξϋμ. 

Λε ςημ καςαβξλή ςξσ αμχςέοξσ πξρξϋ ρςξμ Αμάδξυξ, επέουεςαι πλήοηπ και ξλξρυεοήπ ενϊτληρή ςξσ και 

εναμςλείςαι κάθε ρυεςική σπξυοέχρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

 

ΑΠΗΠΞ 7 

ΠΞΟΞΡ ΟΚΖΠΩΛΖΡ – ΙΠΑΖΡΔΘΡ 

 

Ζ πληοχμή ςηπ ανίαπ ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ ειδόμ θα γίμει βάρει ςχμ μϊμιμχμ παοαρςαςικόμ ςα ξπξία ξ 

Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξρκξμίρει ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή καςά ςημ κείμεμη μξμξθερία. Ρσγκεκοιμέμα, 

η πληοχμήθα γίμει ρςξ 100% ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ μεςά ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςχμ ειδόμ  

α δικαιξλξγηςικά πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ πληοχμή είμαι ςα ενήπ: 

α) Οοχςϊκξλλξ ή ποακςικϊ ξοιρςικήπ πξρξςικήπ και πξιξςικήπ παοαλαβήπ ςχμ ειδόμ πξσ παοελήτθηραμ 

β) ιμξλϊγιξ/α(πόληρηπ και παοξυήπ σπηοεριόμ για ςημ διακοίβχρη ςηπ στιρςάμεμηπ γετσοξπλάρςιγγαπ) 

ςξσ Αμαδϊυξσ 

γ) Οιρςξπξιηςικά Τξοξλξγικήπ και Αρταλιρςικήπ Δμημεοϊςηςαπ ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ. 

δ) Ιαςά πεοίπςχρη, ρϋμτχμα με ςξ ρημείξ Δ ςηπ παοαγοάτξσ 2.4.3.2 και ςημ παο. 5.1  ςηπ 

διακήοσνηπ 1/2022 θα καςαςεθξϋμ ςα ενήπ: 

 

i. Οι καςαρκεσαρςέπ- ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ ξι ξπξίξι έυξσμ έδοα ρςημ Ελλάδα θα 

σπξβάλλξσμ:  Έγγοατξ ςξσ ξικείξσ Δπιμεληςηοίξσ ϊςι η έδοα ςηπ επιυείοηρηπ βοίρκεςαι ρςημ 

Δλλάδα καθόπ και σπεϋθσμη δήλχρη ϊςι ςα είδη καςαρκεσάζξμςαι ρςημ έδοα ςξσπ.  

ii. Οι ποξρτέοξμςεπ πξσ είμαι αγξοαρςέπ ειδώμ πξσ παοάγξμςαι ρςημ Δλλάδα: ξμξίχπ, θα 

αμαζηςήρξσμ απϊ ςξσπ πχληςέπ ςξσπ έγγοατξ ςξσ Δπιμεληςηοίξσ πεοί ςηπ έδοαπ ςηπ 

καςαρκεσάρςοιαπ επιυείοηρηπ και σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ εκποξρόπξσ ςηπ ςελεσςαίαπ ϊςι ςα είδη 

καςαρκεσάζξμςαι ρςημ έδοα ςξσ. α έγγοατα θα ρσμξδεϋξμςαι απϊ ςα ρυεςικά αμςίγοατα 

παοαρςαςικόμ έκδξρηπ ςξσ καςαρκεσαρςή ή ςξσ πχληςή. Ρςα παοαρςαςικά, θα αματέοξμςαι ςα 

είδη πξσ ποξρτέοξμςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ και ςα ξπξία θα ποέπει μα πληοξϋμ ςξμ καμϊμα 

καςαγχγήπ. 

iii. Οι ποξρτέοξμςεπ είδη πξσ έυξσμ ειραυθεί από ςιπ υώοεπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 

2.2.1 ςηπ παοξύραπθα σπξβάλλξσμ «Οιρςξπξιηςικϊ καςαγχγήπ» (certificateoforigin) για ςα αγαθά 

πξσ αγξοάρςηκαμ. Ξ αγξοαρςήπ και ποξρτέοχμ ποέπει μα ζηςήρει ασςϊ ςξ πιρςξπξιηςικϊ απϊ ςξμ 

πχληςή ςξσ.  
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ε)Ιάθε άλλξ δικαιξλξγηςικϊ πξσ ςσυϊμ ήθελε ζηςηθεί απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ πξσ διεμεογξϋμ ςξμ 

έλεγυξ και ςημ πληοχμή απϊ ςα ποξβλεπϊμεμα ρςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 200 παο. 4 ςξσ μ. 

4412/2016,ϊπχπ έυει ςοξπξπξιηθεί και ιρυϋει. 

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

αμςίρςξιυα, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο.2 ςξσ άοθοξσ 64 ςξσ Μ. 4172/13 (ΤΔΙ Α' 167/23-07-2013), 

επί ςξσ καθαοξϋ πξρξϋ πληοχμήπ και βαοϋμει ςξμ Αμάδξυξ. Ρημειόμεςαι ϊςι η αμχςέοχ παοακοάςηρη 

ατξοά ποξκαςαβξλή τϊοξσ ειρξδήμαςξπ και ρσμφητίζεςαι καςά ςημ εςήρια τξοξλξγική δήλχρη ςξσ 

Αμαδϊυξσ. 

 

Toμ Αμάδξυξ βαοϋμξσμ ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ, χπ και κάθε άλλη επιβάοσμρη, ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη 

μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., για ςημ παοάδξρη ςχμ ειδόμ ρςξμ ςϊπξ και με ςξμ ςοϊπξ 

πξσ ποξβλέπεςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. Θδίχπ βαοϋμεςαι με ςιπ ακϊλξσθεπ κοαςήρειπ: 

α) Ιοάςηρη 0,07%, η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ, ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ ςηπ 

αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ, Σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ 

Ρσμβάρεχμ (άοθοξ 4 Μ.4013/2011 ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε βάρει ςξσ άοθοξσ 44 ςξσ Μ. 4605/19 και ιρυϋει) 

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

ςηπ αουικήπ καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ, σπέο ςηπ Αουήπ Δνέςαρηπ Οοξδικαρςικόμ 

Οοξρτσγόμ (ΑΔΟΟ), ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 350 παο. 3 Μ. 4412/2016 και ςημ Ι.Σ.Α. 1192/2017 ΤΔΙ 969 

Β΄/22-03-2017. 

γ)Ιοάςηρη ϋφξσπ 0,02% σπέο ςξσ Δημξρίξσ, η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ, εκςϊπ ΤΟΑ, ςηπ αουικήπ, 

καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ. ξ πξρϊ ασςϊ παοακοαςείςαι ρε κάθε πληοχμή απϊ ςημ 

αμαθέςξσρα αουή ρςξ ϊμξμα και για λξγαοιαρμϊ  ςξσ Σπξσογείξσ Φητιακήπ Διακσβέομηρηπ ρϋμτχμα με 

ςημ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ μ. 4412/2016. συϊμ εταομξγή ςηπ κοάςηρηπ θα ποαγμαςξπξιηθεί μεςά ςημ 

έκδξρη ςηπ  σπξσογικήπ απϊταρηπ ςηπ ίδιαπ παοαγοάτξσ. 

Ξι χπ άμχ κοαςήρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςέλξπ υαοςξρήμξσ 3% και ρςημ επ’ασςξϋ 

ειρτξοά σπέο ΞΓΑ 20%. 

Ξ Αμάδξυξπ ξτείλει μα παοέυει και μα εγκαςαρςήρει ςα είδη ρςξμ ςϊπξ πξσ θα ςξσ σπξδειυθεί, με ςξμ 

ςοϊπξ και ςξ υοϊμξ πξσ έυει πεοιγοάφει ρςημ ποξρτξοά ςξσ και ρϋμτχμα με ςημ ςιμή πξσ έυει 

ποξρδιξοιρςεί ρ’ ασςήμ.  

Ζ απξπληοχμή ςξσ ςιμήμαςξπ εναοςάςαι απϊ ςημ εκπλήοχρη εκ μέοξσπ ςξσ Αμαδϊυξσ ϊλχμ ςχμ 

σπξυοεόρεόμ ςξσ ϊρξμ ατξοά ρςημ ποξμήθεια και εγκαςάρςαρη ςχμ ειδόμ και ςηπ παοξυήπ σπηοεριόμςηπ 

διακ. 1/2022 και ακξλξϋθχπ απϊ ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ ποξμήθειαπ ςηπ παοξϋραπ εκ 

μέοξσπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

 

ΑΠΗΠΞ 8 

ΞΟΞΡ & ΥΠΞΜΞΡ ΟΑΠΑΔΞΡΖΡ – ΟΑΠΑΚΑΒΖ  

 

Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μαεγκαςαρςήρει/ παοαδόρει ςημ μεα γετσοξπλάρςιγγαρε πλήοη Κειςξσογία και 

μα έυει παοάρυει ςιπ σπηοερίεπ διακοίβχρηπ στιρςάμεμηπ γετσοξπλάρςιγγαπ ρςξμ Ρ.Ρ. Δσζόμχμ Ο.Δ. 

Ιιλκίπεμςϊπ ςξ πξλϋ ςοιόμ(3) μημόμ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ παοξϋραπ. 

Ζ παοαλαβή θα γίμει με βάρη ςα αματεοϊμεμα ρςημ ρϋμβαρη και ρςξ Οαοάοςημα Iςηπ διακήοσνηπ 1/2022 

και θα ποαγμαςξπξιηθεί εμςϊπ 20 ημεοόμ απϊ ςημ παοάδξρη ρε πλήοη λειςξσογία ςχμ σπϊ ποξμήθεια 

ειδόμ, ςημ παοξυή ςχμ σπηοεριόμ διακοίβχρηπ και απϊ ςημεκςέλερη ϊλχμ ςχμ σπϊλξιπχμ ρσμβαςικόμ 

σπξυοεόρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ. 
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Ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ παοάδξρηπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι, ποιμ απϊ ςη λήνη ςξσ αουικξϋ ρσμβαςικξϋ 

υοϊμξσ παοάδξρηπ, σπϊ ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ παο. ςηπ διακήοσνηπ 1/2022: Ρςημ 

πεοίπςχρη παοάςαρηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ παοάδξρηπ, ξ υοϊμξπ παοάςαρηπ δεμ ρσμσπξλξγίζεςαι ρςξμ 

ρσμβαςικϊ υοϊμξ παοάδξρηπ 

Ρςημ πεοίπςχρη παοάςαρηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ παοάδξρηπ έπειςα απϊ αίςημα ςξσ αμαδϊυξσ, 

επιβάλλξμςαι ξι κσοόρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παοάγοατξ 5.2.2 ςηπ διακήοσνηπ 1/2022. 

Λε αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςξσ αομϊδιξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, η ξπξία εκδίδεςαι ϋρςεοα απϊ 

γμχμξδϊςηρη ςξσ ξογάμξσ ςηπ πεο. β’ ςηπ παο. 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ μ. 4412/2016, ξ ρσμβαςικϊπ 

υοϊμξπ τϊοςχρηπ παοάδξρηπ ςχμ σλικόμ μπξοεί μα μεςαςίθεςαι. Λεςάθερη επιςοέπεςαι μϊμξ ϊςαμ 

ρσμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ ή άλλξι ιδιαιςέοχπ ρξβαοξί λϊγξι, πξσ καθιρςξϋμ αμςικειμεμικόπ 

αδϋμαςη ςημ εμποϊθερμη παοάδξρη ςχμ ρσμβαςικόμ ειδόμ. Ρςιπ πεοιπςόρειπ μεςάθερηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ 

υοϊμξσ τϊοςχρηπ παοάδξρηπ δεμ επιβάλλξμςαι κσοόρειπ. 

Δάμ λήνει ξ ρσμβαςικϊπ υοϊμξπ παοάδξρηπ, υχοίπ μα σπξβληθεί εγκαίοχπ αίςημα παοάςαρηπ ή, εάμ λήνει 

ξ παοαςαθείπ, καςά ςα αμχςέοχ, υοϊμξπ, υχοίπ μα παοαδξθεί ςξ σλικϊ, ξ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ. 

Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ειδξπξιεί ςημ σπηοερία πξσ εκςελεί ςημ ποξμήθεια, ςημ απξθήκη σπξδξυήπ 

ςχμ σλικόμ και ςημ επιςοξπή παοαλαβήπ, για ςημ ημεοξμημία πξσ ποξςίθεςαι μα παοαδόρει ςξ σλικϊ, επςά 

(7) εογάριμεπ ημέοεπ μχοίςεοα.. 

Λεςά απϊ κάθε ποξρκϊμιρη σλικξϋ ρςημ απξθήκη σπξδξυήπ ασςόμ, ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα σπξβάλει 

ρςημ σπηοερία απξδεικςικϊ, θεχοημέμξ απϊ ςξμ σπεϋθσμξ ςηπ απξθήκηπ, ρςξ ξπξίξ αματέοεςαι η 

ημεοξμημία ποξρκϊμιρηπ, ςξ σλικϊ, η πξρϊςηςα και ξ αοιθμϊπ ςηπ ρϋμβαρηπ ρε εκςέλερη ςηπ ξπξίαπ 

ποξρκξμίρςηκε. 

 

Ρε πεοίπςχρη ξοιρςικήπ απϊοοιφηπ ξλϊκληοηπ ή μέοξσπ ςηπ ρσμβαςικήπ πξρϊςηςαπ ςχμ ειδόμ, με 

απϊταρη ςξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ, μπξοεί μα 

εγκοίμεςαι αμςικαςάρςαρή ςηπ με άλλη, πξσ μα είμαι ρϋμτχμη με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, μέρα ρε ςακςή 

ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι απϊ ςημ απϊταρη ασςή. 

 

ΑΠΗΠΞ 9 

-ΙΖΠΣΝΖ ΑΜΑΔΞΥΞΣ ΔΙΟΩΞΣ-ΙΣΠΩΡΔΘΡ 

 

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

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

(Δπιςοξπή Οαοακξλξϋθηρηπ και Οαοαλαβήπ): 

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

β) ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςη ρϋμβαρη ή/και δεμ 

ρσμμξοτχθεί με ςιπ ρυεςικέπ γοαπςέπ εμςξλέπ ςηπ σπηοερίαπ, πξσ είμαι ρϋμτχμεπ με ςη ρϋμβαρη ή ςιπ 

κείμεμεπ διαςάνειπ, εμςϊπ ςξσ ρσμτχμημέμξσ υοϊμξσ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

γ) ετϊρξμ δεμ τξοςόρει, δεμ παοαδόρει ή δεμ αμςικαςαρςήρει ςα ρσμβαςικά αγαθά ή δεμ επιρκεσάρει ή 

δεμ ρσμςηοήρει ασςά μέρα ρςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ ή ρςξμ υοϊμξ παοάςαρηπ πξσ ςξσ δϊθηκε, ρϋμτχμα με 

ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 206 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ παοάγοατξ 6.3. ςηπ παοξϋραπ. 

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

αμαθέςξσρα αουή κξιμξπξιεί ρςξμ αμάδξυξ ειδική ϊυληρη, η ξπξία μμημξμεϋει ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 

203 ςξσ μ. 4412/2016 και πεοιλαμβάμει ρσγκεκοιμέμη πεοιγοατή ςχμ εμεογειόμ ρςιπ ξπξίεπ ξτείλει μα 

ποξβεί ξ αμάδξυξπ, ποξκειμέμξσ μα ρσμμξοτχθεί, μέρα ρε ρσγκεκοιμέμη ποξθερμία ημεοόμ απϊ ςημ 

κξιμξπξίηρη ςηπ αμχςέοχ ϊυληρηπ, η ξπξία θα ξοιρςεί καςϊπιμ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ. Ζ ςαρρϊμεμη 

ποξθερμία ποέπει μα είμαι εϋλξγη και αμάλξγη ςηπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ και πάμςχπ ϊυι μικοϊςεοη 
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ςχμ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ. Αμ η ποξθερμία πξσ ςεθεί με ςημ ειδική ϊυληρη, παοέλθει, υχοίπ ξ 

αμάδξυξπ μα ρσμμξοτχθεί, κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ μέρα ρε ποξθερμία ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ 

άποακςη πάοξδξ ςηπ ποξθερμίαπ ρσμμϊοτχρηπ, με απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. 

Ξ αμάδξυξπ δεμ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ για λϊγξσπ πξσ ατξοξϋμ ρε σπαιςιϊςηςα ςξσ τξοέα εκςέλερηπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ ή αμ ρσμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ. 

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

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

ςξμ αμάδξυξ ποξπ παοξυή ενηγήρεχμ, αθοξιρςικά, ξι παοακάςχ κσοόρειπ: 

α) ξλική καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ ή καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καςά πεοίπςχρη 

β) Ιαςαλξγιρμϊπ ςξσ διατέοξμςξπ, πξσ ποξκϋπςει ειπ βάοξπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ετϊρξμ ασςή 

ποξμηθεσςεί ςα αγαθά, πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα, 

αμαθέςξμςαπ ςξ αμεκςέλερςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ ρςξμ επϊμεμξ καςά ρειοά καςάςανηπ ξικξμξμικϊ 

τξοέα πξσ είυε λάβει μέοξπ ρςη διαδικαρία αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Αμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ςξσ 

ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ δεμ απξδευθεί ςημ αμάθερη ςηπ ρϋμβαρηπ, η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα 

ποξμηθεσςεί ςα αγαθά, πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα, απϊ 

ςοίςξ ξικξμξμικϊ τξοέα είςε με διεμέογεια μέαπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ ρϋμβαρηπ είςε με ποξρτσγή ρςη 

διαδικαρία διαποαγμάςεσρηπ, υχοίπ ποξηγξϋμεμη δημξρίεσρη, ετϊρξμ ρσμςοέυξσμ ξι ποξωπξθέρειπ ςξσ 

άοθοξσ 32 ςξσ μ. 4412/2016. ξ διατέοξμ σπξλξγίζεςαι με ςξμ ακϊλξσθξ ςϋπξ: 

Δ = (Ι ΙΔ) x Ο Όπξσ: Δ = Διατέοξμ πξσ θα ποξκϋφει ειπ βάοξπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ετϊρξμ ασςή 

ποξμηθεσςεί ςα αγαθά πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα, 

ρϋμτχμα με ςα αμχςέοχ αματεοϊμεμα. ξ διατέοξμ λαμβάμει θεςικέπ ςιμέπ, αλλιόπ θεχοείςαι ίρξ με 

μηδέμ. 

Ι = ιμή καςακϋοχρηπ ςηπ ποξμήθειαπ ςχμ αγαθόμ, πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ 

έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα ρςξμ μέξ αμάδξυξ. 

ΙΔ = ιμή καςακϋοχρηπ ςηπ ποξμήθειαπ ςχμ αγαθόμ, πξσ δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ 

έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα, ρϋμτχμα με ςη ρϋμβαρη απϊ ςημ ξπξία κηοϋυθηκε έκπςχςξπ ξ ξικξμξμικϊπ 

τξοέαπ. 

Ο = Ρσμςελερςήπ ποξραϋνηρηπ ποξρδιξοιρμξϋ ςηπ έμμερηπ ζημίαπ πξσ ποξκαλείςαι ρςημ αμαθέςξσρα αουή 

απϊ ςημ έκπςχρη ςξσ αμαδϊυξσ ξ ξπξίξπ λαμβάμει ςημ ςιμή 1,01. 

Ξ καςαλξγιρμϊπ ςξσ διατέοξμςξπ επιβάλλεςαι ρςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα με απϊταρη ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ, πξσ εκδίδεςαι ρε απξκλειρςική ποξθερμία δεκαξκςό (18) μημόμ μεςά ςημ έκδξρη και 

ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ κήοσνηπ εκπςόςξσ, και ετϊρξμ καςακσοχθεί η ποξμήθεια ςχμ αγαθόμ πξσ 

δεμ ποξρκξμίρςηκαμ ποξρηκϊμςχπ απϊ ςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα ρε ςοίςξ ξικξμξμικϊ τξοέα. Για ςημ 

είρποανη ςξσ διατέοξμςξπ απϊ ςξμ έκπςχςξ ξικξμξμικϊ τξοέα μπξοεί μα εταομϊζεςαι η διαδικαρία ςξσ 

Ιόδικα Δίρποανηπ Δημϊριχμ Δρϊδχμ. ξ διατέοξμ ειρποάςςεςαι σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. 

Αμ η αμςικαςάρςαρη ειδόμ γίμεςαι μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ, η ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι για ςημ 

αμςικαςάρςαρη δεμ μπξοεί μα είμαι μεγαλϋςεοη ςξσ 1/2 ςξσ ρσμξλικξϋ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ..  

Αμ ςξ σλικϊ τξοςχθεί - παοαδξθεί ή αμςικαςαρςαθεί μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ και μέυοι λήνηπ 

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

ποϊρςιμξ 5% επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ πξρϊςηςαπ πξσ παοαδϊθηκε εκποϊθερμα. 

ξ παοαπάμχ ποϊρςιμξ σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςχμ εκποϊθερμα παοαδξθέμςχμ σλικόμ, 

υχοίπ ΤΟΑ. Δάμ ςα σλικά πξσ παοαδϊθηκαμ εκποϊθερμα επηοεάζξσμ ςη υοηριμξπξίηρη ςχμ σλικόμ πξσ 

παοαδϊθηκαμ εμποϊθερμα, ςξ ποϊρςιμξ σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ ρσμξλικήπ πξρϊςηςαπ 

ασςόμ. 
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Ιαςά ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ ςηπ καθσρςέοηρηπ για τϊοςχρη- παοάδξρη ή 

αμςικαςάρςαρη ςχμ σλικόμ, με απϊταρη ςξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ 

αομξδίξσ ξογάμξσ, δεμ λαμβάμεςαι σπϊφη ξ υοϊμξπ πξσ παοήλθε πέοαμ ςξσ εϋλξγξσ, καςά ςα διάτξοα 

ρςάδια ςχμ διαδικαριόμ, για ςξ ξπξίξ δεμ εσθϋμεςαι ξ αμάδξυξπ και παοαςείμεςαι, αμςίρςξιυα, ξ υοϊμξπ 

τϊοςχρηπ - παοάδξρηπ. 

Ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ςξ ποϊρςιμξ και ξι ςϊκξι επιβάλλξμςαι αμαλϊγχπ ρε ϊλα ςα 

μέλη ςηπ έμχρηπ. 

 

Άοθοξ 10 

Διξικηςικέπ ποξρτσγέπ καςά ςη διαδικαρία εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ  

 

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

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

ςοϊπξπ παοάδξρηπ ειδόμ), 6.3. (Απϊοοιφη ρσμβαςικόμ ειδόμ – Αμςικαςάρςαρη), καθόπ και κας΄ 

εταομξγή ςχμ ρσμβαςικόμ ϊοχμ μα αρκήρει ποξρτσγή για λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ και ξσρίαπ εμόπιξμ ςξσ 

τξοέα πξσ εκςελεί ςη ρϋμβαρη μέρα ρε αμαςοεπςική ποξθερμία (30) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ 

κξιμξπξίηρηπ ή ςηπ πλήοξσπ γμόρηπ ςηπ ρυεςικήπ απϊταρηπ. Ζ εμποϊθερμη άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ 

αμαρςέλλει ςιπ επιβαλλϊμεμεπ κσοόρειπ. Δπί ςηπ ποξρτσγήπ απξταρίζει ςξ αομξδίχπ απξταιμϊμεμξ 

ϊογαμξ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ ποξβλεπϊμεμξσ ρςξ ςελεσςαίξ εδάτιξ ςηπ πεοίπςχρηπ β΄ ςηπ 

παοαγοάτξσ 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ μ.4412/2016 ξογάμξσ, εμςϊπ ποξθερμίαπ ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ 

ςημ άρκηρή ςηπ, άλλχπ θεχοείςαι χπ ριχπηοόπ απξοοιτθείρα. Ιαςά ςηπ απϊταρηπ ασςήπ δεμ υχοεί η 

άρκηρη άλληπ ξπξιαρδήπξςε τϋρηπ διξικηςικήπ ποξρτσγήπ. Αμ καςά ςηπ απϊταρηπ πξσ επιβάλλει 

κσοόρειπ δεμ αρκηθεί εμποϊθερμα η ποξρτσγή ή αμ απξοοιτθεί ασςή απϊ ςξ απξταιμϊμεμξ αομξδίχπ 

ϊογαμξ, η απϊταρη καθίρςαςαι ξοιρςική. Αμ αρκηθεί εμποϊθερμα ποξρτσγή, αμαρςέλλξμςαι ξι ρσμέπειεπ 

ςηπ απϊταρηπ μέυοι ασςή μα ξοιρςικξπξιηθεί. 

 

Άοθοξ 11 

Δικαίχμα μξμξμεοξϋπ λϋρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

 

 η ρϋμβαρη έυει σπξρςεί ξσριόδη ςοξπξπξίηρη, πξσ θα απαιςξϋρε μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ 

ρϋμβαρηπ δσμάμει ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ Μ.4412/2016, 

 ξ αμάδξυξπ, καςά ςξ υοϊμξ ςηπ αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςελξϋρε ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ πξσ 

αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 1 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ Μ. 4412/2016 και, χπ εκ ςξϋςξσ, θα έποεπε μα έυει 

απξκλειρςεί απϊ ςη διαδικαρία ςηπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, 

 η ρϋμβαρη δεμ έποεπε μα αμαςεθεί ρςξμ αμάδξυξ λϊγχ ρξβαοήπ παοαβίαρηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ 

πξσ σπέυει απϊ ςιπ Ρσμθήκεπ και ςημ Ξδηγία 2014/24/ΔΔ, η ξπξία έυει αμαγμχοιρςεί με απϊταρη ςξσ 

Δικαρςηοίξσ ςηπ Έμχρηπ ρςξ πλαίριξ διαδικαρίαπ δσμάμει ςξσ άοθοξσ 258 ςηπ ΡΚΔΔ (Ρσμθήκη για ςη 

λειςξσογία ςηπ Δ.Δ.). 

 ξ αμάδξυξπ καςαδικαρςεί αμεςάκληςα, καςά ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, για έμα απϊ ςα 

αδικήμαςα πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 1 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ Μ. 4412/2016 

 ξ αμάδξυξπ πςχυεϋρει ή σπαυθεί ρε διαδικαρία ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή ςεθεί σπϊ αμαγκαρςική 
διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή σπαυθεί ρε διαδικαρία πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή 
αμαρςείλει ςιπ επιυειοημαςικέπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ ή σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ και δεμ ςηοεί ςξσπ 
ϊοξσπ ασςήπ ή εάμ βοεθεί ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη, ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία, 

ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ.  

Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα μημ καςαγγείλει ςη ρϋμβαρη, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ αμάδξυξπ ξ ξπξίξπ 
θα βοεθεί ρε μία εκ ςχμ καςαρςάρεχμ πξσ αματέοξμςαι ρςημ πεοίπςχρη ασςή απξδεικμϋει ϊςι είμαι ρε 
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θέρη μα εκςελέρει ςη ρϋμβαρη, λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ και ςα μέςοα για ςη ρσμέυιρη 
ςηπ επιυειοημαςικήπ ςξσ λειςξσογίαπ.  

 ξ αμάδξυξπ παοαβεί απξδεδειγμέμα ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ δέρμεσρη 

ακεοαιϊςηςαπ ςξσ άοθοξσ 10 ςηπ παοξϋραπ, χπ αμαλσςικά πεοιγοάτξμςαι ρςξ ρσμημμέμξ ρςημ παοξϋρα 

ρυέδιξ ρϋμβαρηπ. 

 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή, έυει δικαίχμα μεςά απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ, μα καςαγγείλει ςημ 

παοξϋρα ρϋμβαρη αζημίχπ γι΄ασςήμ, υχοίπ ςημ ςήοηρη ξπξιαρδήπξςε ποξθερμίαπ με γοαπςή ειδξπξίηρη 

ρε πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία ξ Αμάδξυξπ παοαβεί ξπξιξμδήπξςε ϊοξ ςηπ παοξϋραπ θεχοξσμέμχμ ϊλχμ 

χπ ξσριχδόμ και δεμ απξκαςαρςήρει ςημ παοάβαρη ασςή εμςϊπ δέκα (10) εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςη 

ρυεςική έγγοατη ειδξπξίηρή ςηπ απϊ ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. 

α απξςελέρμαςα ςηπ καςαγγελίαπ επέουξμςαι απϊ ςημ πεοιέλεσρη ρςξμ Αμάδξυξ ςηπ εκ μέοξσπ ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ καςαγγελίαπ. Ιας’ εναίοερη, η Αμαθέςξσρα Αουή δϋμαςαι, κας’ εμάρκηρη διακοιςικήπ 

ςηπ εσυέοειαπ, για ϊρεπ απϊ ςιπ πεοιπςόρειπ καςαγγελίαπ είμαι ασςϊ δσμαςϊ, μα ςάνει εϋλξγη (κας’ ασςήμ) 

ποξθερμία θεοαπείαπ ςηπ παοαβάρεχπ, ξπϊςε ςα απξςελέρμαςα ςηπ καςαγγελίαπ επέουξμςαι ασςϊμαςα με 

ςημ πάοξδξ ςηπ ςαυθείραπ ποξθερμίαπ, εκςϊπ εάμ η Αμαθέςξσρα Αουή γμχρςξπξιήρει εγγοάτχπ ποξπ ςξμ 

Αμάδξυξ ϊςι θεχοεί ςημ παοάβαρη θεοαπεσθείρα. 

ξ ρσμςξμϊςεοξ δσμαςϊ μεςά ςημ καςαγγελία ςηπ Ρϋμβαρηπ, η Αμαθέςξσρα Αουή βεβαιόμει ςημ ανία ςξσ 

παοαρυεθέμςξπ μέοξσπ ςηπ ποξμήθειαπ, καθόπ και κάθε ξτειλή έμαμςι ςξσ Αμαδϊυξσ καςά ςημ ημεοξμημία 

καςαγγελίαπ. Ζ Αμαθέςξσρα Αουή αμαρςέλλει ςημ καςαβξλή ξπξιξσδήπξςε πξρξϋ πληοχςέξσ ρϋμτχμα με 

ςημ Ρϋμβαρη ποξπ ςξμ Αμάδξυξ μέυοιπ εκκαθαοίρεχπ ςχμ μεςανϋ ςξσπ σπξυοεόρεχμ και ξι εγγσηςικέπ 

επιρςξλέπ καςαπίπςξσμ.  

Άοθοξ 12 

Ιαςαγγελία ςηπ ρϋμβαρηπ- Σπξκαςάρςαρη αμαδϊυξσ 

 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ, καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ αμάδξυξπ καςαδικαρςεί αμεςάκληςα για έμα απϊ 

ςα αδικήμαςα πξσ αματέοξμςαι ρςημ παο.1 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ Μ. 4412/16 , η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι 

μα καςαγγείλει μξμξμεοόπ ςη ρϋμβαρη και μα αμαζηςήρει ςσυϊμ ανιόρειπ απξζημίχρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ 

ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ ΑΙ, πεοί αμτξςεοξβαοόμ ρσμβάρεχμ.  

Δάμ ξ αμάδξυξπ πςχυεϋρει ή σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ ή ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή ςεθεί σπϊ 

αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή σπαυθεί ρε διαδικαρία πςχυεσςικξϋ 

ρσμβιβαρμξϋ ή αμαρςείλει ςιπ επιυειοημαςικέπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ ή εάμ βοίρκεςαι ρε ξπξιαδήπξςε 

αμάλξγη καςάρςαρη, ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ, η 

αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι, ξμξίχπ, μα καςαγγείλει μξμξμεοόπ ςη ρϋμβαρη και μα αμαζηςήρει ςσυϊμ 

ανιόρειπ απξζημίχρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ ΑΙ.  

α απξςελέρμαςα ςηπ καςαγγελίαπ επέουξμςαι απϊ ςημ πεοιέλεσρη ρςξμ Αμάδξυξ ςηπ εκ μέοξσπ ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ καςαγγελίαπ. ξ ρσμςξμϊςεοξ δσμαςϊ μεςά ςημ καςαγγελία ςηπ Ρϋμβαρηπ, η 

Αμαθέςξσρα Αουή βεβαιόμει ςημ ανία ςξσ παοαρυεθέμςξπ μέοξσπ ςηπ ποξμήθειαπ, καθόπ και κάθε ξτειλή 

έμαμςι ςξσ Αμαδϊυξσ καςά ςημ ημεοξμημία καςαγγελίαπ. Ζ Αμαθέςξσρα Αουή αμαρςέλλει ςημ καςαβξλή 

ξπξιξσδήπξςε πξρξϋ πληοχςέξσ ρϋμτχμα με ςημ Ρϋμβαρη ποξπ ςξμ Αμάδξυξ μέυοιπ εκκαθαοίρεχπ ςχμ 

μεςανϋ ςξσπ σπξυοεόρεχμ και ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ καςαπίπςξσμ.  

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

σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει πλήοχπ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, λϊγχ σπαίςιαπ και απξδεδειγμέμηπ 

ρσμπεοιτξοάπ ςηπ πξσ ρσμδέεςαι αιςιχδόπ με ποξκληθείρα ζημία ή παοάβαρη ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ ςηπ 

παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, καςά ςημ εμάρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ, αματξοικά με ςημ εκςέλερη ςηπ 

ποξβλεπξμέμηπ ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη ποξμήθειαπ. 
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Ρε αμτϊςεοεπ ςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ καςαγγελίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι μα 

ποξρκαλέρει ςξμ/ςξσπ επϊμεμξ/ξσπ, καςά ρειοά, μειξδϊςη/επ ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ ςηπ 

ρσγκεκοιμέμηπ ρϋμβαρηπ και μα ςξσ/ςξσπ ποξςείμει μα αμαλάβει/ξσμ ςημ παοξυή ςχμ σπηοεριόμ ςξσ 

εκπςόςξσ αμαδϊυξσ, με ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ και ποξωπξθέρειπ και βάρει ςηπ ποξρτξοάπ πξσ είυε σπξβάλει ξ 

έκπςχςξπ (οηςή οήςοα σπξκαςάρςαρηπ). 

 

Άοθοξ 13 

Δταομξρςέξ Δίκαιξ – Δικαρςική επίλσρη διατξοόμ 

 

1. H παοξϋρα Ρϋμβαρη διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.4412/2016 (ΤΔΙ-147 Α/8-8-2016), ςξσ Μ. 

4782/2021 (Αο. Τ. 36/.Α’/09-03-2021), ςξσ Μ . 3871/2010 (ΤΔΙ 141 Α/17-8-2010), ςξσ Μ . 

4270/2014 (ΤΔΙ 143 Α/28-06-2014), ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκαμ και ιρυϋξσμ , ςξσπ ξ ́οξσπ ςηπ με αοιθ. 

1/2022 Διακήοσνηπ και ςξσπ ϊοξσπ ποξρτξοάπ ςξσ αμαδϊυξσ. 

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

ασςϊ. 

3. Ιάθε διατξοά μεςανϋ ςχμ ρσμβαλλϊμεμχμ μεοόμ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςιπ ρσμβάρειπ πξσ 

ρσμάπςξμςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ , επιλϋεςαι με ςημ άρκηρη ποξρτσγήπ ή 

αγχγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ ςηπ Οεοιτέοειαπ, ρςημ ξπξία εκςελείςαι εκάρςη ρϋμβαρη, καςά ςα 

ειδικϊςεοα ξοιζϊμεμα ρςιπ παο. 1 έχπ και 6 ςξσ άοθοξσ 205Α ςξσ μ. 4412/2016. Οοιμ απϊ ςημ 

άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ ποξηγείςαι σπξυοεχςικά η ςήοηρη ςηπ 

εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ πξσ ποξβλέπεςαι ρςξ άοθοξ 205 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ παοάγοατξ 

5.3 ςηπ παοξϋραπ, διατξοεςικά η ποξρτσγή απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. Αμ ξ αμάδξυξπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ είμαι κξιμξποανία, η ποξρτσγή αρκείςαι είςε απϊ ςημ ίδια είςε απϊ ϊλα ςα μέλη ςηπ. Δεμ 

απαιςείςαι η ςήοηρη εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ αμ αρκείςαι απϊ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ αγχγή, ρςξ 

δικϊγοατξ ςηπ ξπξίαπ δεμ ρχοεϋεςαι αίςημα ακϋοχρηπ ή ςοξπξπξίηρηπ διξικηςικήπ ποάνηπ ή 

παοάλειφηπ. 

4. Πηςά ρσμτχμείςαι απϊ ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη ϊςι ςϊρξ η ποξρτσγή ρςα δικαρςήοια ϊρξ και η 

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

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

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

ποξρτσγήπ. 

 

ΑΠΗΠΞ 14 

ΠΞΟΞΟΞΘΖΡΖ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

 

Ζ ρϋμβαρη μπξοεί μα ςοξπξπξιείςαι καςά ςη διάοκειά ςηπ, υχοίπ μα απαιςείςαι μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ 

ρϋμβαρηπ, μϊμξ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ μ. 4412/2016 και 

καςϊπιμ γμχμξδϊςηρηπ ςηπ Δπιςοξπήπ ςηπ πεο. β  ςηπ παο. 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ ίδιξσ Μϊμξσ (επιςοξπήπ 

παοαλαβήπ και παοακξλξϋθηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ). 

 

ΑΠΗΠΞ 15 

ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ ΑΜΑΔΞΥΞΣ 

 

1. Ξ/ξι Αμάδξυξι ςηπ ρϋμβαρηπ ποιμ ςημ έμαονη ςχμ εογαριόμ θα γμχρςξπξιήρξσμ ξμϊμαςα ςχμ 

σπεσθϋμχμ ςευμικόμ αρτάλειαπ, ξ Αμάδξυξπ θα γμχρςξπξιήρει και ςξ ϊμξμα ςξσ σπεσθϋμξσ έογξσ με ςξμ 

ξπξίξ θα διενάγεςαι η επικξιμχμία με ςημ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ. 
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2. Ξ Αμάδξυξπ οηςά εσθϋμεςαι για κάθε εμέογεια σπαλλήλχμ ςξσ, ςσυϊμ ρσμβξϋλχμ ή αμςιποξρόπχμ 

ή ποξρςηθέμςχμ ασςξϋ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ αμεναιοέςχπ ξπξιξσδήπξςε, πξσ θα υοηριμξπξιηθεί απϊ 

ασςϊμ για ςημ εκπλήοχρη ςχμ σπξυοεόρεχμ πξσ αμαλαμβάμει καθόπ και για ςιπ ςσυϊμ παοεπϊμεμεπ 

σπξυοεόρειπ. 

3. Πηςά ρσμτχμείςαι μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ και ςξσ Αμαδϊυξσ ϊςι – ρε κάθε πεοίπςχρη ξ 

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

απξδεδειγμέμηπ ρσμπεοιτξοάπ ςηπ πξσ ρσμδέεςαι αιςιχδόπ με ποξκληθείρα ζημία ή παοάβαρη 

ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ. 

4. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλίρει ςημ έγκαιοη και άοιρςηπ πξιϊςηςαπ ποξμήθεια ςχμ 

ειδόμ/σπηοεριόμ, πξσ ρσμιρςξϋμ ςξ αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ ρϋµβαρηπ. Ρε πεοίπςχρη παοάδξρηπ 

ελαςςχμαςικήπ πξρϊςηςαπ / ακαςάλληλχμ ή κακήπ πξιϊςηςαπ ειδόμ/σπηοεριόμ ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι 

με δικά ςξσ ένξδα μα ςημ αμςικαςαρςήρει. 

5. Δπίρηπ, σπξυοεξϋςαι μα ειδξπξιεί ςξ υόοξ σπξδξυήπ ςχμ ειδόμ και ςημ Δπιςοξπή Οαοαλαβήπ, για 

ςημ ημέοα και όοα πξσ ποξςίθεςαι μα παοαδόρει ςα είδη επςά εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ. 

6. Ακϊμα ξ/ Αμάδξυξπ/ξι δερμεϋεςαι ϊςι: 

α) ςηοεί και θα ενακξλξσθήρει μα ςηοεί καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ 

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

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

πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ απαοιθμξϋμςαι ρςξ Οαοάοςημα Υ ςξσ 

Οοξραοςήμαςξπ Α ςξσ μ. 4412/2016. Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ σπξυοεόρεχμ ελέγυεςαι και βεβαιόμεςαι απϊ 

ςα ϊογαμα πξσ επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςχμ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ και 

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

7. Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ςιπ διαςάνειπ ςηπ μξμξθερίαπ 

πεοί σγείαπ και αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ και ποϊληφηπ ςξσ επαγγελμαςικξϋ κιμδϋμξσ 

8. Δπίρηπ ξ Αμάδξυξπ δερμεϋεςαι ϊςι :  

α) ρε ϊλα ςα ρςάδια πξσ ποξηγήθηκαμ ςηπ ρϋμβαρηπ δεμ εμήογηρε αθέμιςα, παοάμξμα ή καςαυοηρςικά 

και ϊςι θα ενακξλξσθήρει μα μημ εμεογεί κας` ασςϊμ ςξμ ςοϊπξ καςά ςξ ρςάδιξ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ,  

β) ϊςι θα δηλόρει αμελληςί ρςημ αμαθέςξσρα αουή, απϊ ςη ρςιγμή πξσ λάβει γμόρη, ξπξιαδήπξςε 

καςάρςαρη (ακϊμη και εμδευϊμεμη) ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ (ποξρχπικόμ, ξικξγεμειακόμ, 

ξικξμξμικόμ, πξλιςικόμ ή άλλχμ κξιμόμ ρσμτεοϊμςχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και αμςικοξσϊμεμχμ 

επαγγελμαςικόμ ρσμτεοϊμςχμ) μεςανϋ ςχμ μξμίμχμ ή ενξσριξδξςημέμχμ εκποξρόπχμ ςξσ καθόπ και  

μελόμ ςξσ ποξρχπικξϋ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ πξσ εμπλέκξμςαι καθ’ ξιξμδήπξςε ςοϊπξ ρςη διαδικαρία 

εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ή/και μπξοξϋμ μα επηοεάρξσμ ςημ έκβαρη και ςιπ απξτάρειπ ςηπ αμαθέςξσραπ 

αουήπ πεοί ςημ εκςέλερή ςηπ, ξπξςεδήπξςε και εάμ η καςάρςαρη ασςή ποξκϋφει καςά ςη διάοκεια 

εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ.  

γ) λαμβάμει ςα καςάλληλα μέςοα για μα διατσλάνει ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ έυξσμ 

υαοακςηοιρθεί χπ ςέςξιεπ. 

Διδικϊςεοα, καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, αλλά και μεςά ςη λήνη ή λϋρη ασςήπ, ξ Αμάδξυξπ 

αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη μα ςηοήρει εμπιρςεσςικά και μα μη γμχρςξπξιήρει ρε ςοίςξσπ 

(ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ελλημικξϋ και νέμξσ ςϋπξσ), υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη έγγοατη ρσγκαςάθερη 

ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ξπξιαδήπξςε έγγοατα ή πληοξτξοίεπ πξσ θα πεοιέλθξσμ ρε γμόρη ςξσ καςά ςημ 

εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και ςημ εκπλήοχρη ςχμ σπξυοεόρεόμ ςξσ. 

Δπίρηπ, ξ Αμάδξυξπ δε δϋμαςαι μα ποξβαίμει ρε δημϊριεπ δηλόρειπ ρυεςικά με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ 

Ρϋμβαρηπ υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη ρσμαίμερη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ ξϋςε μα ρσμμεςέυει ρε 

δοαρςηοιϊςηςεπ αρσμβίβαρςεπ με ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ απέμαμςι ρε ασςήμ. Δπίρηπ, δεμ  δερμεϋει ςημ 

Αμαθέςξσρα αουή, με καμέμα ςοϊπξ υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη γοαπςή ρσμαίμερή ςηπ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί παοάβαρη ςξσ αμχςέοχ ϊοξσ η ρϋμβαρη με ςξμ αμάδξυξ δϋμαςαι 

μακαςαγγέλλεςαι μξμξμεοόπ απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. 

Ξι σπξυοεόρειπ  ιρυϋξσμ, αμ ξ αμάδξυξπ είμαι έμχρη, για ϊλα ςα μέλη ςηπ έμχρηπ. 
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Άοθοξ 16 
Ρσμβαςικά Έγγοατα  

 

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

αλληλξρσμπληοόμξμςαι με ρκξπϊ ςημ αοςιϊςεοη και πληοέρςεοη εκςέλερη ςξσ Έογξσ και ςημ εναρτάλιρη 

ςξσ βέλςιρςξσ απξςελέρμαςξπ για ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. Ωρςϊρξ, ρε πεοίπςχρη αμςίταρηπ ή αρσμτχμίαπ 

μεςανϋ ςξσπ, εταομϊζξμςαι και ιρυϋξσμ με ςημ ρειοά ποξςεοαιϊςηςαπ με ςημ ξπξία παοαςίθεμςαι 

καςχςέοχ:  

α) Ζ Ρϋμβαρη  

β) Ζ αο. ………….…… απϊταρη καςακϋοχρηπ Ρσμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. 

γ) Ζ Διακήοσνη αο. 1/2022 

δ) Ζ ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ  

Ζ σπξβληθείρα απϊ ςξμ Αμάδξυξ ποξρτξοά και καςά ςα ρημεία πξσ δεμ καλϋπςεςαι απϊ ςιπ ποξδιαγοατέπ 
ςηπ Οοξμήθειαπ και ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη είμαι δερμεσςική για ςξμ Αμάδξυξ και επ’ χτελεία ςηπ 
Αμαθέςξσραπ Αουήπ.  

 
Άοθοξ 17 
Γλόρρα  

 
1. Ζ Ρϋμβαρη ρσμςάυθηκε ρςημ Δλλημική γλόρρα.  
2. Όλα ςα έγγοατα και ξι εκθέρειπ πξσ ατξοξϋμ ςημ εκςέλερή ςηπ, ρσμςάρρξμςαι ρςημ Δλλημική 
γλόρρα. 
3. Ξπξιαδήπξςε γοαπςή ή ποξτξοική επικξιμχμία μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ή άλλχμ Τξοέχμ 
και Σπηοεριόμ και ςξσ Αμαδϊυξσ διενάγεςαι ρςημ Δλλημική γλόρρα.  
 

Άοθοξ 18 
Ιαλϊπιρςη Δταομξγή ςηπ Ρϋμβαρηπ  

 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή και ξ Αμάδξυξπ αμαγμχοίζξσμ, ϊςι δεμ είμαι ετικςϊ μα ποξβλετθξϋμ και μα 

πεοιλητθξϋμ ρςημ παοξϋρα ϊλεπ ξι πιθαμέπ πεοιπςόρειπ διεμένεχμ πξσ είμαι δσμαςϊ μα ποξκϋφξσμ καςά 

ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ, ρυεςικά με ςξ αμςικείμεμϊ ςηπ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ, ςα Λέοη απξδέυξμςαι απϊ κξιμξϋ 

ϊςι η Ρϋμβαρη θα λειςξσογήρει μεςανϋ ςξσπ ρϋμτχμα με ςημ καλή πίρςη και υχοίπ βλάβη ςχμ εκαςέοχθεμ 

δικαιχμάςχμ και σπξυοεόρεχμ και αμτϊςεοξι με καλή πίρςη ρσμτχμξϋμ για ςιπ εμέογειεπ πξσ 

απαιςξϋμςαι, ποξκειμέμξσ μα λϋμξμςαι ςσυϊμ διεμένειπ ή διατξοέπ.  

 
Άοθοξ 19 

Οαοαίςηρη Δικαιόμαςξπ 
 

Ζ μη άρκηρη δικαιόμαςξπ απϊ κάπξιξ ρσμβαλλϊμεμξ μέοξπ δεμ θα ποέπει ρε καμία πεοίπςχρη μα 

θεχοηθεί χπ παοαίςηρη ςξσ ρσμβαλλϊμεμξσ μέοξσπ μα αρκήρει ςξ δικαίχμά ςξσ ασςϊ ρςξ μέλλξμ ή μα 

θεχοηθεί χπ αδοαμξπξίηρη ςξσ ρυεςικξϋ δικαιόμαςξπ ςξσ ρσμβαλλϊμεμξσ μέοξσπ.  

Ρε πίρςχρη ςχμ αμχςέοχ, η Ρϋμβαρη σπξγοάτεςαι απϊ ςξμ Ρσμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η .Δο. Θχάμμη Ι. 
Ράββα, εμεογόμςαπ εκ μέοξσπ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. και ςξμ/ςημ εκποϊρχπξ ςηπ αμαδϊυξσ 
εςαιοείαπ………………………………….., ………………………………, ρε ςοία (3) ιρξδϋμαμα ποχςϊςσπα.  

 

ΞΘ ΡΣΛΒΑΚΚΞΛΔΜΞΘ 
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ΓΘΑ ΖΜ Α.Δ.Λ.-Η. 

 

 

ΔΠ. ΘΩΑΜΜΖΡ Ι. ΡΑΒΒΑΡ 

 

ΓΘΑ ΞΜ ΑΜΑΔΞΥΞ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘV – Σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ 

 
Οοξπ: 

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 
ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 
 

ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖ ΟΠΞΡΤΞΠΑ  

Ρϋμτχμα με ςημ αο. 1/2022 Διακήοσνη διεμέογειαπ αμξικςξϋ ηλεκςοξμικξϋ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ, άμχ ςχμ ξοίχμ, 

για ςημ σλξπξίηρη ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 «Βελςίχρη σπξδξμόμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ Δσζόμχμ Ο.Δ. Ιιλκίπ» και ςχμ 

ρυεςικόμ με ασςϊ 4.1.1 και 4.1.3 ςηπ ποάνηπ με ςξμ ςίςλξ «We Cross Borders»(IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

 

 ΕΙΔΗ 

ΠΡΟΧΕΡΟΜΕ

ΝΗ ΣΙΜΗ ΨΩΡΙ 

ΧΠΑ 

ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙ

ΘΕΙΑ ΣΙΜΗ 

ΨΩΡΙ ΧΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Δ 1. Ρρομικεια μιασ νζασ αυτόματθσ γεφυροπλάςτιγγασ 
πιςτοποιθμζνθσ μετρολογίασ δυναμικότθτασ περίπου 60 τόνων ςτο ρεφμα 
ειςόδου τθσ χϊρασ 

  

2. Υπθρεςίεσ ελζγχου διακρίβωςθσ και ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ για 
υφιςτάμενθ γεφυροπλάςτιγγα ςτθν ζξοδο τθσ χϊρασ (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –
ΡΑΑΔΟΣΗ ΣΕ ΡΛΗΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ-ΕΡΙΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ-ΡΑΑΤΗΜΑ I-
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ-ΡΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ) 

  

ΥΝΟΛΟ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΘΕΙΑ ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑ Δ/ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΧΟΡΑ 

ΨΩΡΙ ΧΠΑ 

 52.000,00 

 

Δηλόμχ ϊςι απξδέυξμαι πλήοχπ και αμεπιτϋλακςα ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Διακήοσνηπ. Ζ παοξϋρα ξικξμξμική 
ποξρτξοά ιρυϋει μέυοι και ςοιακϊριεπ ενήμςα πέμςε (365) ημεοξλξγιακέπ ημέοεπ απϊ ςημ επϊμεμη ςηπ καςαληκςικήπ 
ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

………..(Τόπξπ)…….(Ημεοξμημία)  

Ξ ποξρτέοχμ 

( Φητιακή Σπξγοατή ) 
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Μέπορ Ι: Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ και ηην 
αναθέηοςζα απσή ή ηον αναθέηονηα θοπέα 

 

ΟΑΠΑΠΖΛΑ V – Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) 

 

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. 

 

 

 

 

Στοιχείατθσδθμοςίευςθσ 

Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί 

πξνθήξπμεδηαγσληζκνχζηελΔπίζεκεΔθεκεξίδαηεοΔπξσπατθήοΈλσζεο,νηπιεξνθνξίεοπνπαπαηηνχλη

αη ζην Μέξνο Ι αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

έρεηρξεζηκνπνηεζείεειεθηξνληθήππεξεζίαΔΔΔ/ΣΔΤΓγηαηεζπκπιήξσζεηνπΔΔΔ 

/ΣΔΤΓ.ΠαξαηίζεηαηεζρεηηθήαλαθνίλσζεπνπδεκνζηεχεηαηζηελΔπίζεκεΔθεκεξίδαηεοΔπξσπατθήοΈλσ

ζεο: 

 

Ρροςωρινόσ αρικμόσπροκιρυξθσςτθνΕΕ:αρικμόσ*+, θμερομθνία *+, ςελίδα *+ΑρικμόσπροκιρυξθσςτθνΕΕ: 

[][][][]/S[][][][][][] 0000/S000-0000000 

 

ΔάλδελέρεηδεκνζηεπζείπξνθήξπμεδηαγσληζκνχζηελΔπίζεκεΔθεκεξίδαηεοΔπξσπατθήοΈλσζεοήαλδελ

ππάξρεηππνρξέσζεδεκνζίεπζεοεθεί,εαλαζέηνπζααξρήήναλαζέησλθνξέαοζαπξέπεηλαζπκπιεξψζεηπι

εξνθνξίεοκεηηονπνίεοζαείλαηδπλαηήεαδηακθηζβήηεηεηαπηνπνίεζεηεοδηαδηθαζίαοζχλαςεοζχκβαζεο(

π.ρ.παξαπνκπήζεδεκνζίεπζεζεεζληθφεπίπεδν) 

 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικόεπίπεδο:(π.χ.www.promitheus.gov.gr/*ΑΔΑΜ Ρροκιρυξθσ 

ΕυρωπαϊκόΕνιαίοΖγγραφοφμβαςησ(ΕΕΕ)/ΣυποποιημζνοΖντυποΤπεφθυν

ησΔήλωςησ(ΣΕΤΔ) 
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ςτοΚΗΜΔΗΣ+) 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ 

ΔπίζεκεΔθεκεξίδαηεοΔπξσπατθήοΈλσζεοπαξαθαιείζηελαπαξάζρεηεάιιεοπιεξνθνξίεοκεηηονπ

νίεοζαείλαηδπλαηήεαδηακθηζβήηεηεηαπηνπνίεζεηεοδηαδηθαζίαοζχλαςεοδεκφζηαοζχκβαζεο. 

 

Ταυτότθτατουαγοραςτι 

Επίςθμθονομαςία: 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗΓΙΟΙΚΗΗΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

 

Α.Χ.Μ.,εφόςονυπάρχει: 997612629 

Δικτυακόστόποσ(εφόςον 

υπάρχει): www.m-t.gov.gr 

Πόλη: ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

Οδόσκαιαριθμόσ: ΚΑΘΗΓΗΣΗΡΩΙΓΗ11 

Σαχ. κωδ.: 54655 

Αρμόδιοσεπικοινωνίασ:

 ΑΒΡΑΜΙΓΟΤΔΛΔΝΗ

Σηλζφωνο: 2313309151 

φαξ: 2310424346 

Ηλ.ταχ/μείο: tpdy@damt.gov.gr 

Ψώρα: GR 

ΡλθροφορίεσςχετικάμετθδιαδικαςίαςφναψθσςφμβαςθσΤίτλοσ: 

Γηαθήξπμε1/22αλνηθηνχειεθηξνληθνχκεηνδνηηθνχδηαγσ

ληζκνχ, άλσ ησλ νξίσλ (Οκάδα Γ 

ΝέαγεθπξνπιάζηηγγαCPV:42923000-

2θαηαλαβάζκηζεπθηζηάκελεογεθπξνπιάζηηγγαοCPV:79

132000-8)ηεοπξάμεο κε ηνλ ηίηιν «WeCrossBorders» 

(IPA-CBC/CCI2014TC16I5CB009) 

Σφντομθπεριγραφι: 

Πξνθήξπμεεπαλαιεπηηθνχ,αλνηθηνχειεθηξνληθνχκεηνδνηηθνχδηαγσληζκνχ,άλσησλνξίσλ(Σ

εχρνοΓηαθήξπμεοαξ1/2022),γηαηελεπηινγήαλαδφρνπκεαληηθείκελνηελνινθιήξσζεηεοπιν

πνίεζεοηνππαξαδνηένπ4.1.2«ΒειηίσζεππνδνκψληνππλνξηαθνχηαζκνχΔπδψλσλΠ.Δ.Κηι

θίο»(ΟκάδαΓΝέαγεθπξνπιάζηηγγαCPV:42923000-

2θαηαλαβάζκηζεπθηζηάκελεογεθπξνπιάζηηγγαοCPV:79132000-

http://www.m-t.gov.gr/
mailto:tpdy@damt.gov.gr
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8)ηεοπξάμεοκεηνληίηιν«WeCrossBorders»(IPA-

CBC/CCI2014TC16I5CB009)Ηεθηηκψκελεζπλνιηθήαμίαηεοζχκβαζεοαλέξρεηαηζηνπνζφησ

λεμήληαηεζζάξσλρηιηάδσληεηξαθνζίσλνγδφληαεπξψ(64.480,00€)ζπκπεξηιακβαλνκέλνπΦ

.Π.Α.24%θαηπελήληαδχνρηιηάδσλεπξψάλεπΦ.Π.Α.(52.000,00€).Σνέξγνρξεκαηνδνηείηαηαπ

φηελΔπξσπατθήΈλσζε(85%)κέζσηνππξνγξάκκαηνοIPA-

CBC(CCI2014TC16I5CB009)θαηαπφεζληθνχοπφξνπο(15%)κέζσηνπΠΓΔ,ελάξηζκνοέξγνπ2

018ΔΠ40860027θαηθσδηθφMIS5032932.Ηδηάξθεηαηεοζχκβαζεονξίδεηαηζεηξεηο(3)κήλεοαπ

φηελεκεξνκελίαππνγξαθήοηεο. 

Αρικμόσαναφοράσαρχείουπου 

αποδίδεται ςτον φάκελοαπό 

τθνανακζτουςα 

αρχιιτονανακζτονταφορζα(ε

άν 

υπάρχει): ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ1/22 
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ΜέπορΙΙ:Πληποθοπίερζσεηικάμεηονοικονομικόθοπέα  

Α:ΡλθροφορίεσςχετικάμετονοικονομικόφορζαΕπωνυμία: 

Οδόσκαιαρικμόσ: 

Ταχ.κωδ.: 

Ρόλθ: 

Χϊρα: 

Αρμόδιοσιαρμόδιοιεπικοινωνίασ: 

Ηλ.ταχ/μείο: 

Τθλζφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ.,εφόςονυπάρχει 

Δικτυακόστόποσ(εφόςονυπάρχει): 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι ι μεςαία 

επιχείρθςθ;Ναη/Όρη 

ΟΟΦαποτελείπροςτατευόμενοεργαςτιριο 

Μφλνζεπεξίπησζεπξνκήζεηαοθαη᾽απνθιεηζηηθφηεηα:ννηθνλνκηθφοθνξέαοείλαηπξνζηαηεπφκε

λνεξγαζηήξην,«θνηλσληθήεπηρείξεζε»ήπξνβιέπεηηελεθηέιεζεζπκβάζεσλζηνπιαίζηνπξνγξ

ακκάησλπξνζηαηεπφκελεοαπαζρφιεζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ροιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των εργαηομζνων με αναπθρία ιμειονεκτοφντωνεργαηομζνων; 

% 

Εφόςοναπαιτείται,ορίςτετθνκατθγορίαιτισκατθγορίεσςτισοποίεσανικουνοιενδιαφερόμενοιεργαηόμενοιμεαναπ

θρίαιμειονεξία 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 
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ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

 

ΟΟΦείναιεγγεγραμμζνοσςεΕκνικόΣφςτθμα(Ρρο)Επιλογισ 

Καηάπεξίπησζε,ννηθνλνκηθφοθνξέαοείλαηεγγεγξακκέλνοζεεπίζεκνθαηάινγνεγθεθξηκέλ

σλνηθνλνκηθψλθνξέσλήδηαζέηεηηζνδχλακνπηζηνπνηεηηθφ[π.ρ.βάζεηεζληθνχζπζηήκαηνο(π

ξν)επηινγήο]; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Αναφζρετετθνονομαςίατουκαταλόγουιτουπιςτοποιθτικοφκαιτονςχετικό 

αρικμόεγγραφισιπιςτοποίθςθσ,κατάπερίπτωςθ: 

- 

Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ πιςτοποίθςθ διατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε: 

- 

Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία βαςίηεται θ εγγραφι ι 
θπιςτοποίθςθκαικατάπερίπτωςθ,τθνκατάταξθςτονεπίςθμοκατάλογο 

- 

Η εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα απαιτοφμενα 

κριτιριαεπιλογισ; 

Ναη/Όρη 

Οοικονομικόσφορζασκαείναιςεκζςθναπροςκομίςειβεβαίωςθπλθρωμισειςφορϊνκοινωνικισαςφάλιςθσκαιφ

όρωνιναπαράςχειπλθροφορίεσπουκαδίνουντθδυνατότθταςτθνανακζτουςααρχιιςτονανακζτονταφορζανα

τθλάβειαπευκείασμζςωπρόςβαςθσςεεκνικιβάςθδεδομζνωνςεοποιοδιποτεκράτοσμζλοσαυτιδιατίκεταιδωρ

εάν; 

Ναη/Όρη 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 
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- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

OΟΦςυμμετάςχειςτθδιαδικαςίαμαηίμεάλλουσΟικονομικοφσΦορείσ 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοζπκκεηέρεηζηεδηαδηθαζίαζχλαςεοζχκβαζεοαπφθνηλνχκεάιινπο; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Αναφζρετετονρόλοτουοικονομικοφφορζαςτθνζνωςθ(ςυντονιςτισ,υπεφκυνοσγιαςυγκεκριμζνακακικοντα...): 

- 

Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν 

απόκοινοφςτθδιαδικαςίαςφναψθσςφμβαςθσ: 

- 

Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ ςυμμετζχουςασζνωςθσ: 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

ΤμιματαπουςυμμετάςχειοΟΦ 

Καηάπεξίπησζε,αλαθνξάηνπηκήκαηνοήησληκεκάησλγηαηανπνίαννηθνλνκηθφοθνξέαοεπηζπκ

είλαππνβάιεηπξνζθνξά. 

Απάντθςθ: 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικάμε τουσεκπροςϊπουσ τουοικονομικοφ φορζα#1Πνομα: 

Επϊνυμο: 

Ημερομθνίαγζννθςθσ: 

Τόποσγζννθςθσ: 

Οδόσκαιαρικμόσ: 
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Ταχ.κωδ.: 

Ρόλθ: 

Χϊρα: 

Τθλζφωνο: 

Ηλ.ταχ/μείο: 

Θζςθ/Ενεργϊνυπότθνιδιότθτα: 

Γ:ΡλθροφορίεσςχετικάμετθςτιριξθςτισικανότθτεσάλλωνοντοτιτωνΒαςίηεταιςεικανό

τθτεσάλλωνοντοτιτων 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοζηεξίδεηαηζηηοηθαλφηεηεοάιισλνληνηήησλπξνθεηκέλνπλααληαπνθξηζεί

ζηαθξηηήξηαεπηινγήοπνπθαζνξίδνληαηζηνκέξνοIVθαηζηα(ηπρφλ)θξηηήξηαθαηθαλφλεοπνπθαζν

ξίδνληαηζηνκέξνοVθαησηέξσ; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Πνοματθσοντότθτασ 

- 

Ταυτότθτατθσοντότθτασ 

- 

Τφποσταυτότθτασ 

- 

ΚωδικοίCPV 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

Δ:Ρλθροφορίεσςχετικάμευπεργολάβουσςτθνικανότθτατωνοποίωνδενςτθρίηεταιοοικονομικόσφο

ρζασ 
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Δενβαςίηεταιςεικανότθτεσάλλωνοντοτιτων 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοπξνηίζεηαηλααλαζέζεηνπνηνδήπνηεηκήκαηεοζχκβαζεοζεηξίηνποππφκν

ξθήππεξγνιαβίαο; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Πνοματθσοντότθτασ 

- 

Ταυτότθτατθσοντότθτασ 

- 

Τφποσταυτότθτασ 

- 

ΚωδικοίCPV 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 
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ΜέπορΙΙΙ:Λόγοιαποκλειζμού  

Α:Λόγοιπουςχετίηονταιμεποινικζσκαταδίκεσ 

Λόγοιπουςχετίηονταιμεποινικζσκαταδίκεσβάςειτωνεκνικϊνδιατάξεωνγιατθνεφαρμογιτωνλόγωνπ

ουορίηονταιςτοάρκρο57παράγραφοσ1τθσοδθγίασ:Συμμετοχιςεεγκλθματικιοργάνωςθ 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπδηνηθεηη

θνχ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο,ιήςεοαπνθάζεσ

λήειέγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλαπφηνποιφγνποπνππα

ξαηίζεληαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζείπξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 

πεξίνδνοαπνθιεηζκνχπνπεμαθνινπζείλαηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ημερομθνίατθσκαταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτεποιοσζχεικαταδι
καςτεί 

- 

Εφόςονκακορίηεταιαπευκείασςτθνκαταδικαςτικιαπόφαςθ,διάρκειατθσπεριόδουαποκλειςμοφκαιςχετικό(-

ά)ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 
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ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Διαφκορά 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπδηνηθεηη

θνχ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο,ιήςεοαπνθάζεσ

λήειέγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλαπφηνποιφγνποπνππα

ξαηίζεληαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζείπξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 

πεξίνδνοαπνθιεηζκνχπνπεμαθνινπζείλαηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ημερομθνίατθσκαταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτεποιοσζχεικαταδικαςτεί 

- 

Εφόςονκακορίηεταιαπευκείασςτθνκαταδικαςτικιαπόφαςθ,διάρκειατθσπεριόδουαποκλειςμοφκαιςχετικό(-

ά)ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 
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- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Απάτθ 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπδηνηθεηη

θνχ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο,ιήςεοαπνθάζεσ

λήειέγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλαπφηνποιφγνποπνππα

ξαηίζεληαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζείπξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 

πεξίνδνοαπνθιεηζκνχπνπεμαθνινπζείλαηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ημερομθνίατθσκαταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτεποιοσζχεικαταδικαςτεί 

- 

Εφόςονκακορίηεταιαπευκείασςτθνκαταδικαςτικιαπόφαςθ,διάρκειατθσπεριόδουαποκλειςμοφκαιςχετικό(-

ά)ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 
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- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Τρομοκρατικάεγκλιματαιεγκλιματαςυνδεόμεναμετρομοκρατικζσδραςτθριότθτεσ 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπδηνηθεηη

θνχ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο,ιήςεοαπνθάζεσ

λήειέγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλαπφηνποιφγνποπνππα

ξαηίζεληαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζείπξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 

πεξίνδνοαπνθιεηζκνχπνπεμαθνινπζείλαηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ημερομθνίατθσκαταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτεποιοσζχεικαταδικαςτεί 

- 

Εφόςονκακορίηεταιαπευκείασςτθνκαταδικαςτικιαπόφαςθ,διάρκειατθσπεριόδουαποκλειςμοφκαιςχετικό(-

ά)ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 
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- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Νομιμοποίθςθεςόδωναπόπαράνομεσδραςτθριότθτεσιχρθματοδότθςθτθστρομοκρατί

ασ 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπδηνηθεηη

θνχ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο,ιήςεοαπνθάζεσ

λήειέγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλαπφηνποιφγνποπνππα

ξαηίζεληαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζείπξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 

πεξίνδνοαπνθιεηζκνχπνπεμαθνινπζείλαηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ημερομθνίατθσκαταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτεποιοσζχεικαταδικαςτεί 

- 

Εφόςονκακορίηεταιαπευκείασςτθνκαταδικαςτικιαπόφαςθ,διάρκειατθσπεριόδουαποκλειςμοφκαιςχετικό(-

ά)ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 
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Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Ραιδικιεργαςίακαιάλλεσμορφζσεμπορίασανκρϊπων 

Έρεηνίδηνοννηθνλνκηθφοθνξέαοήνπνηνδήπνηεπξφζσπνηννπνίνείλαηκέινοηνπδηνηθεηη

θνχ,δηεπζπληηθνχήεπνπηηθνχηνπνξγάλνπήέρεηεμνπζίαεθπξνζψπεζεο,ιήςεοαπνθάζεσ

λήειέγρνπζεαπηφθαηαδηθαζηείκεηειεζίδηθεαπφθαζεγηαέλαλαπφηνποιφγνποπνππα

ξαηίζεληαηζηνζρεηηθφζεζκηθφπιαίζην,ενπνίαέρεηεθδνζείπξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 

πεξίνδνοαπνθιεηζκνχπνπεμαθνινπζείλαηζρχεη; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ημερομθνίατθσκαταδίκθσ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Ρροςδιορίςτεποιοσζχεικαταδικαςτεί 

- 

Εφόςονκακορίηεταιαπευκείασςτθνκαταδικαςτικιαπόφαςθ,διάρκειατθσπεριόδουαποκλειςμοφκαιςχετικό(-

ά)ςθμείο(-α) 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 
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Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσΚαταβολιφόρωνιειςφορϊνκοινωνικισαςφάλιςθσ: 

Καταβολιφόρων 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοέρεηαλεθπιήξσηεοππνρξεψζεηοφζνλαθνξάηελθαηαβνιήθφξσλ,ηφζν

ζηερψξαζηελνπνίαείλαηεγθαηεζηεκέλνοφζνθαηζηνθξάηνοκέινοηεοαλαζέηνπζαοαξρήοήη

νπαλαζέηνληαθνξέα,εάλείλαηάιιναπφηερψξαεγθαηάζηαζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Χϊραικράτοσμζλοσγιατοοποίοπρόκειται 

- 

Ενεχόμενοποςό 

 

Μεάλλαμζςα;Διευκρινίςτε:Ναη/Όρ

η 

Διευκρινίςτε: 

- 

Οοικονομικόσφορζασζχειεκπλθρϊςειτισυποχρεϊςειστου,είτεκαταβάλλοντα
σ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισαςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ 
ςεδεςμευτικόδιακανονιςμόγιατθνκαταβολιτουσ; 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Hενλόγωαπόφαςθείναιτελεςίδικθκαιδεςμευτικι;Ναη/Όρη 

.. 

Σεπερίπτωςθκαταδικαςτικισαπόφαςθσ,εφόςονορίηεταιαπευκείασςε αυτιν, 

θ διάρκειατθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
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- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

Καταβολιειςφορϊνκοινωνικισαςφάλιςθσ 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοέρεηαλεθπιήξσηεοππνρξεψζεηοφζνλαθνξάηελθαηαβνιήεηζθνξψλθνηλ

σληθήοαζθάιηζεο,ηφζνζηερψξαζηελνπνίαείλαηεγθαηεζηεκέλνοφζνθαηζηνθξάηνοκέινοηεο

αλαζέηνπζαοαξρήοήηνπαλαζέηνληαθνξέα,εάλείλαηάιιναπφηερψξαεγθαηάζηαζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Χϊραικράτοσμζλοσγιατοοποίοπρόκειται 

- 

Ενεχόμενοποςό 

 

Μεάλλαμζςα;Διευκρινίςτε:Ναη/Όρ

η 

Διευκρινίςτε: 

- 

Οοικονομικόσφορζασζχειεκπλθρϊςειτισυποχρεϊςειστου,είτεκαταβάλλοντ

ασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισαςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ 

ςεδεςμευτικόδιακανονιςμόγιατθνκαταβολιτουσ; 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Hενλόγωαπόφαςθείναιτελεςίδικθκαιδεςμευτικι;Ναη/Όρη 
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.. 

Σεπερίπτωςθκαταδικαςτικισαπόφαςθσ,εφόςονορίηεταιαπευκείασςε αυτιν, 

θ διάρκειατθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

Γ:Λόγοιπουςχετίηονταιμεαφερεγγυότθτα,ςφγκρουςθςυμφερόντωνιεπαγγελματικόπ

αράπτωμα 

Ρλθροφορίεσςχετικάμεπικανιαφερεγγυότθτα,ςφγκρουςθςυμφερόντωνιεπαγγελματικόπαράπτωμ

α 

Ακζτθςθτωνυποχρεϊςεωνςτον τομζατουπεριβαλλοντικοφδικαίου 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοέρεη,ελγλψζεηηνπ,αζεηήζεηηηοππνρξεψζεηοηνπζηνποηνκείοηνππεξηβ

αιινληηθνχδηθαίνπ; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 



ΑΔΑ: 9Η0ΛΟΡ1Υ-ΧΡΒ



 

Διαγχμιρμϊπ (εϋυξπ Διακήοσνηπ αο 1/2022) για ςημ επιλξγή αμαδϊυξσ για ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ παοαδξςέξσ 4.1.2 , 
Ξμάδα Δ Μέα γετσοξπλάρςιγγα CPV:42923000-2 και αμαβάθμιρη στιρςάμεμηπ γετσοξπλάρςιγγαπ  CPV:79132000-8,  ςηπ ποάνηπ με 

ςξμ ςίςλξ «We Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

Σελίδα 114 από 126 

 

 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Ακζτθςθτωνυποχρεϊςεωνςτοντομζατουκοινωνικοφδικαίου 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοέρεη,ελγλψζεηηνπ,αζεηήζεηηηοππνρξεψζεηοηνπζηνποηνκείοηνπθνηλσ

ληθνχδηθαίνπ; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

Ακζτθςθτωνυποχρεϊςεωνςτοντομζατουεργατικοφδικαίου 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοέρεη,ελγλψζεηηνπ,αζεηήζεηηηοππνρξεψζεηοηνπζηνποηνκείοηνπεξγαη

ηθνχδηθαίνπ; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 
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- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

Ρτϊχευςθ 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοηειείππφπηψρεπζε;Απάντης

η: 

Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτετουσλόγουσγιατουσοποίουσ,ωςτόςο,μπορείτεναεκτελζςετετθςφμβαςθ.Οιπλθροφορίεσαυτζσδεν

είναιαπαραίτθτονα παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθνπαροφςα περίπτωςθ 

ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει 

τουεφαρμοςτζουεκνικοφδικαίουχωρίσδυνατότθταπαρζκκλιςθσότανοοικονομικόσφορζασείναι,ωςτόςο,ςεκζ

ςθναεκτελζςειτθςφμβαςθ. 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 
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- 

 

Διαδικαςίαεξυγίανςθσιειδικισεκκακάριςθσ 

Έρεηππαρζείννηθνλνκηθφοθνξέαοζεδηαδηθαζίαεμπγίαλζεοήεηδηθήοεθθαζάξηζεο;Απάντηςη: 

Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτετουσλόγουσγιατουσοποίουσ,ωςτόςο,μπορείτεναεκτελζςετετθςφμβαςθ.Οιπλθροφορίεσαυτζσδεν

είναιαπαραίτθτονα παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθνπαροφςα περίπτωςθ 

ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει 

τουεφαρμοςτζουεκνικοφδικαίουχωρίσδυνατότθταπαρζκκλιςθσότανοοικονομικόσφορζασείναι,ωςτόςο,ςεκζ

ςθναεκτελζςειτθςφμβαςθ. 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Διαδικαςίαπτωχευτικοφςυμβιβαςμοφ 

Έρεηππαρζείννηθνλνκηθφοθνξέαοζεδηαδηθαζίαπησρεπηηθνχζπκβηβαζκνχ;Απάντηςη: 

Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτετουσλόγουσγιατουσοποίουσ,ωςτόςο,μπορείτεναεκτελζςετετθςφμβαςθ.Οιπλθροφορίεσαυτζσδεν

είναιαπαραίτθτονα παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθνπαροφςα περίπτωςθ 

ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει 

τουεφαρμοςτζουεκνικοφδικαίουχωρίσδυνατότθταπαρζκκλιςθσότανοοικονομικόσφορζασείναι,ωςτόςο,ςεκζ

ςθναεκτελζςειτθςφμβαςθ. 
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- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Ανάλογθκατάςταςθπροβλεπόμενθςεεκνικζσνομοκετικζσκαικανονιςτικζσδιατάξεισ 

Βξίζθεηαηννηθνλνκηθφοθνξέαοζενπνηαδήπνηεαλάινγεθαηάζηαζεπξνθχπηνπζααπφπαξφκνηα

δηαδηθαζίαπξνβιεπφκελεζεεζληθέολνκνζεηηθέοθαηθαλνληζηηθέοδηαηάμεηο; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτετουσλόγουσγιατουσοποίουσ,ωςτόςο,μπορείτεναεκτελζςετετθςφμβαςθ.Οιπλθροφορίεσαυτζσδεν

είναιαπαραίτθτονα παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθνπαροφςα περίπτωςθ 

ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει 

τουεφαρμοςτζουεκνικοφδικαίουχωρίσδυνατότθταπαρζκκλιςθσότανοοικονομικόσφορζασείναι,ωςτόςο,ςεκζ

ςθναεκτελζςειτθςφμβαςθ. 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

Υπόαναγκαςτικιδιαχείριςθαπόεκκακαριςτιιαπότοδικαςτιριο 

Tειείννηθνλνκηθφοθνξέαοππφαλαγθαζηηθήδηαρείξηζεαπφεθθαζαξηζηήήαπφηνδηθαζηήξην; 
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Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτετουσλόγουσγιατουσοποίουσ,ωςτόςο,μπορείτεναεκτελζςετετθςφμβαςθ.Οιπλθροφορίεσαυτζσδεν

είναιαπαραίτθτονα παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθνπαροφςα περίπτωςθ 

ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει 

τουεφαρμοςτζουεκνικοφδικαίουχωρίσδυνατότθταπαρζκκλιςθσότανοοικονομικόσφορζασείναι,ωςτόςο,ςεκζ

ςθναεκτελζςειτθςφμβαςθ. 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

Αναςτολιεπιχειρθματικϊνδραςτθριοτιτων 

Έρνπλαλαζηαιείνηεπηρεηξεκαηηθέοδξαζηεξηφηεηεοηνπνηθνλνκηθνχθνξέα; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Διευκρινίςτετουσλόγουσγιατουσοποίουσ,ωςτόςο,μπορείτεναεκτελζςετετθςφμβαςθ.Οιπλθροφορίεσαυτζσδεν

είναιαπαραίτθτονα παραςχεκοφν εάν ο αποκλειςμόσ των οικονομικϊν φορζων ςτθνπαροφςα περίπτωςθ 

ζχει καταςτεί υποχρεωτικόσ βάςει 

τουεφαρμοςτζουεκνικοφδικαίουχωρίσδυνατότθταπαρζκκλιςθσότανοοικονομικόσφορζασείναι,ωςτόςο,ςεκζ

ςθναεκτελζςειτθςφμβαςθ. 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 
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Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

Ζνοχοσςοβαροφεπαγγελματικοφπαραπτϊματοσ 

Έρεηδηαπξάμεηννηθνλνκηθφοθνξέαοζνβαξφεπαγγεικαηηθφπαξάπησκα;Απάντηςη: 

Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

Συμφωνίεσμεάλλουσοικονομικοφσφορείσμεςτόχοτθςτρζβλωςθτουανταγωνιςμοφ 

Έρεηζπλάςεηννηθνλνκηθφοθνξέαοζπκθσλίεοκεάιινπονηθνλνκηθνχοθνξείοκεζθνπφηεζηξέ

βισζεηνπαληαγσληζκνχ; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 
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Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

 

Σφγκρουςθςυμφερόντωνλόγωτθσςυμμετοχιστουςτθδιαδικαςίαςφναψθσςφμβαςθσ 

Γλσξίδεηννηθνλνκηθφοθνξέαοηελχπαξμεηπρφλζχγθξνπζεοζπκθεξφλησλιφγσηεοζπκκεηνρή

οηνπζηεδηαδηθαζίαζχλαςεοζχκβαζεο; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

Ραροχιςυμβουλϊνιεμπλοκιςτθνπροετοιμαςίατθσδιαδικαςίασςφναψθστθσςφμβαςθσ 

Έρεηπαξάζρεηννηθνλνκηθφοθνξέαοήεπηρείξεζεζπλδεδεκέλεκεαπηφλζπκβνπιέοζηελαλα

ζέηνπζααξρήήζηνλαλαζέηνληαθνξέαήέρεηκεάιινηξφπνεκπιαθείζηελπξνεηνηκαζίαηεοδ

ηαδηθαζίαοζχλαςεοηεοζχκβαζεο; 

Απάντθςθ: 
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Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 

Ρρόωρθκαταγγελία,αποηθμιϊςεισιάλλεσπαρόμοιεσκυρϊςεισ 

Έρεηππνζηείννηθνλνκηθφοθνξέαοπξφσξεθαηαγγειίαπξνεγνχκελεοδεκφζηαοζχκβαζεο,πξν

εγνχκελεοζχκβαζεοκεαλαζέηνληαθνξέαήπξνεγνχκελεοζχκβαζεοπαξαρψξεζεο,ήεπηβνι

ήαπνδεκηψζεσλήάιισλπαξφκνησλθπξψζεσλζεζρέζεκεηελελιφγσπξνεγνχκελεζχκβαζε; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Ραρακαλϊαναφζρετελεπτομερείσπλθροφορίεσ 

- 

Σε περίπτωςθ καταδικθσ, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα 

πουνααποδεικνφουντθναξιοπιςτίατουπαράτθνφπαρξθςχετικοφλόγουαποκλει

ςμοφ(“αυτοκάκαρςθ”); 

Ναη/Όρη 

Ρεριγράψτεταμζτραπουλιφκθκαν 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 
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Ψευδείσδθλϊςεισ,απόκρυψθπλθροφοριϊν,ανικανότθταυποβολισδικαιολογθτικϊν,απόκτθςθε

μπιςτευτικϊνπλθροφοριϊν 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ 

ςεπδψλδειψζεσλθαηάηελπαξνρήησλπιεξνθνξηψλπνπαπαηηνχληαηγηαηελεμαθξίβσζεηεο

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, β) 

έρεηαπνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, γ) δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιεη, 

ρσξίοθαζπζηέξεζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλαλαζέηνληα θνξέα, θαη δ) έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν 

ηεδηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, 

λααπνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

αζέκηηνπιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαοπαξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηοπνπαθνξνχληνλαπνθιεηζκφ,ηελεπηινγήήηελαλάζεζε; 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

- 
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ΜέπορIV:Κπιηήπιαεπιλογήρ  

Α:Καταλλθλότθτα 

Οοικονομικόσφορζασπρζπειναπαράςχειπλθροφορίεσμόνονότανταςχετικάκριτιριαεπιλογισ

ζχουνπροςδιοριςτείαπότθνανακζτουςααρχιιτονανακζτονταφορζαςτθςχετικιπροκιρυξθ/

γνωςτοποίθςθιςταζγγραφατθσδιαδικαςίασςφναψθσςφμβαςθσπουαναφζρονταιςτθνπρο

κιρυξθ 

/γνωςτοποίθςθ. 

Εγγραφιςτοςχετικόεπαγγελματικόμθτρϊο 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοείλαηεγγεγξακκέλνοζηαζρεηηθάεπαγγεικαηηθάκεηξψαπνπηε

ξνχληαηζηνθξάηνοκέινοεγθαηάζηαζήοηνπ,φπσοπεξηγξάθεηαηζηνπαξάξηεκαXIηε

ονδεγίαο2014/24/ΔΔ·νηνηθνλνκηθνίθνξείοαπφνξηζκέλαθξάηεκέιεκπνξείλανθείινπ

λλαζπκκνξθψλνληαηκεάιιεοαπαηηήζεηοπνπθαζνξίδνληαηζηνπαξάξηεκααπηφ. 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

 

Εγγραφιςτοςχετικόεμπορικόμθτρϊο 

Ονηθνλνκηθφοθνξέαοείλαηεγγεγξακκέλνοζηαζρεηηθάεκπνξηθάκεηξψαπνπηεξνχλ

ηαηζηνθξάηνοκέινοεγθαηάζηαζήοηνπ,φπσοπεξηγξάθεηαηζηνπαξάξηεκαXIηεονδ

εγίαο2014/24/ΔΔ·νηνηθνλνκηθνίθνξείοαπφνξηζκέλαθξάηεκέιεκπνξείλανθείινπλλ

αζπκκνξθψλνληαηκεάιιεοαπαηηήζεηοπνπθαζνξίδνληαηζηνπαξάξηεκααπηφ. 

Απάντθςθ: 

Ναη/Όρη 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 
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Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

- 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 

-Γ:Τεχνικικαιεπαγγελματικιικανότθτα 

Οοικονομικόσφορζασπρζπειναπαράςχειπλθροφορίεσμόνονότανταςχετικάκριτιριαεπιλογισ

ζχουνπροςδιοριςτείαπότθνανακζτουςααρχιιτονανακζτονταφορζαςτθςχετικιπροκιρυξθ/

γνωςτοποίθςθιςταζγγραφατθσδιαδικαςίασςφναψθσςφμβαςθσπουαναφζρονταιςτθνπρο

κιρυξθ 

/γνωςτοποίθςθ. 

Γιατισςυμβάςεισπρομθκειϊν:παραδόςεισείδουσπουζχειπροςδιοριςτεί 

Μφλν γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπαλαθνξάο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθφινπζεο 

θπξηφηεξεοπαξαδφζεηοηνπείδνποπνπέρεηπξνζδηνξηζηεί:Καηάηεζχληαμεηνπζρεηη

θνχθαηαιφγνπ αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο δεκφζηνπο 

ήηδησηηθνχο παξαιήπηεο. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο 

ηξίαέηεθαηλαεπηηξέπνπληεληεθκεξίσζεπείξαοπνπππεξβαίλεηηαηξίαέηε. 

Ρεριγραφι 

- 

Ροςό 

 

ΗμερομθνίαΖναρξθσ-ΗμερομθνίαΛιξθσ 

..-.. 

Αποδζκτεσ 

- 

Εάνθςχετικιτεκμθρίωςθδιατίκεταιθλεκτρονικά,αναφζρετε:Ναη/Όρη 

ΔιαδικτυακιΔιεφκυνςθ 

- 

Επακριβιςτοιχείααναφοράστωνεγγράφων 

ΑρχιιΦορζασζκδοςθσ 
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Λήξη  

ΜζροσVΙ:Τελικζσδθλϊςεισ 

Οθάησζηππνγεγξακκέλνο,δειψλσεπηζήκσοφηηηαζηνηρείαπνπέρσαλαθέξεηζχκ

θσλα κε ηα κέξε II έσο V αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ 

πιήξεεπίγλσζεησλζπλεπεηψλζεπεξίπησζεζνβαξψλςεπδψλδειψζεσλ. 

 

Οθάησζηππνγεγξακκέλνο,δειψλσεπηζήκσοφηηείκαηζεζέζε,θαηφπηλαηηήκαηνοθαηρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο 

κνξθέοαπνδεηθηηθψλεγγξάθσλπνπαλαθέξνληαη,εθηφοεάλ: 

 

α)Ηαλαζέηνπζααξρήήναλαζέησλθνξέαοέρεηηεδπλαηφηεηαλαιάβεηηαζρεηηθάδηθαηνινγεηηθ

άαπεπζείαοκεπξφζβαζεζεεζληθήβάζεδεδνκέλσλζενπνηνδήπνηεθξάηνοκέινοαπηήδηαηίζεη

αηδσξεάλ[ππφηελπξνυπφζεζεφηηννηθνλνκηθφοθνξέαοέρεηπαξάζρεηηηοαπαξαίηεηεοπιεξνθ

νξίεο(δηαδηθηπαθήδηεχζπλζε,αξρήήθνξέαέθδνζεο,επαθξηβήζηνηρείααλαθνξάοησλεγγξάθ

σλ)πνππαξέρνπληεδπλαηφηεηαζηελαλαζέηνπζααξρήήζηνλαλαζέηνληαθνξέαλαηνπξάμεη]

ή 

 

β)Απφηηο18Οθησβξίνπ2018ηναξγφηεξν(αλάινγακεηελεζληθήεθαξκνγήηνπάξζξνπ59παξά

γξαθνο5δεχηεξνεδάθηνηεονδεγίαο2014/24/ΔΔ),εαλαζέηνπζααξρήήναλαζέησλθνξέαοέρ

νπλήδεζηελθαηνρήηνποηαζρεηηθάέγγξαθα. 

 

Οθάησζηππνγεγξακκέλνοδίδσεπηζήκσοηεζπγθαηάζεζήκνπζηελαλαζέηνπζααξρήήηνλαλα

ζέηνληαθνξέα,φπσοθαζνξίδεηαηζηνΜέξνοΙ,ελφηεηαΑ,πξνθεηκέλνπλααπνθηήζεηπξφζβαζε

ζεδηθαηνινγεηηθάησλπιεξνθνξηψλπνπέρνπλππνβιεζείζηνΜέξνοΙΙΙθαηηνΜέξνοIVηνππαξφλ

ηνοΔπξσπατθνχΔληαίνπΔγγξάθνπχκβαζεογηαηνποζθνπνχοηεοδηαδηθαζίαοζχλαςεοζχκβα

ζεο,φπσοθαζνξίδεηαηζηνΜέξνοΙ. 

 

Ηκεξνκελία,ηφπνοθαη,φπνπδεηείηαηήαπαηηείηαη,ππνγξαθή(-

έο):Ηκεξνκελία 

ΣφπνοΤπνγξαθ

ή 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ VΘ- ΔΜΖΛΔΠΩΡΖ ΓΘΑ ΖΜ ΔΟΔΝΔΠΓΑΡΘΑ ΟΠΞΡΩΟΘΙΩΜ ΔΔΔΞΛΔΜΩΜ 
 
Ζ Αμαθέςξσρα Αουή εμημεοόμει σπϊ ςημ ιδιϊςηςά ςηπ χπ σπεϋθσμηπ επενεογαρίαπ ςξ τσρικϊ ποϊρχπξ πξσ 

σπξγοάτει ςημ ποξρτξοά χπ Οοξρτέοχμ ή χπ Μϊμιμξπ Δκποϊρχπξπ Οοξρτέοξμςξπ, ϊςι ςξ ίδιξ ή και 

ςοίςξι, κας’ εμςξλή και για λξγαοιαρμϊ ςξσ, θα επενεογάζξμςαι ςα ακϊλξσθα δεδξμέμα χπ ενήπ: 

Θ. Αμςικείμεμξ επενεογαρίαπ είμαι ςα δεδξμέμα ποξρχπικξϋ υαοακςήοα πξσ πεοιέυξμςαι ρςξσπ τακέλξσπ 

ςηπ ποξρτξοάπ και ςα απξδεικςικά μέρα ςα ξπξία σπξβάλλξμςαι ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ρςξ πλαίριξ ςξσ 

παοϊμςξπ Διαγχμιρμξϋ, απϊ ςξ τσρικϊ ποϊρχπξ ςξ ξπξίξ είμαι ςξ ίδιξ Οοξρτέοχμ ή Μϊμιμξπ Δκποϊρχπξπ 

Οοξρτέοξμςξπ. 

ΘΘ. Ρκξπϊπ ςηπ επενεογαρίαπ είμαι η ανιξλϊγηρη ςξσ Τακέλξσ Οοξρτξοάπ, η αμάθερη ςηπ Ρϋμβαρηπ, η 

ποξάρπιρη ςχμ δικαιχμάςχμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, η εκπλήοχρη ςχμ εκ ςξσ μϊμξσ σπξυοεόρεχμ ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ και η εμ γέμει αρτάλεια και ποξρςαρία ςχμ ρσμαλλαγόμ. α δεδξμέμα 

ςασςξποξρχπίαπ και επικξιμχμίαπ θα υοηριμξπξιηθξϋμ απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή και για ςημ εμημέοχρη 

ςχμ Οοξρτεοϊμςχμ ρυεςικά με ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ. 

ΘΘΘ. Απξδέκςεπ ςχμ αμχςέοχ (σπϊ Α) δεδξμέμχμ ρςξσπ ξπξίξσπ κξιμξπξιξϋμςαι είμαι:  

(α) Τξοείπ ρςξσπ ξπξίξσπ η Αμαθέςξσρα Αουή αμαθέςει ςημ εκςέλερη ρσγκεκοιμέμχμ εμεογειόμ για 

λξγαοιαρμϊ ςηπ, δηλαδή ξι Ρϋμβξσλξι, ςα σπηοεριακά ρςελέυη, μέλη Δπιςοξπόμ Ανιξλϊγηρηπ, Υειοιρςέπ 

ςξσ Ζλεκςοξμικξϋ Διαγχμιρμξϋ και λξιπξί εμ γέμει ποξρςηθέμςεπ ςηπ, σπϊ ςξμ ϊοξ ςηπ ςήοηρηπ ρε κάθε 

πεοίπςχρη ςξσ απξοοήςξσ. 

(β) ξ Δημϊριξ, άλλξι δημϊριξι τξοείπ ή δικαρςικέπ αουέπ ή άλλεπ αουέπ ή δικαιξδξςικά ϊογαμα, ρςξ 

πλαίριξ ςχμ αομξδιξςήςχμ ςξσπ. 

(γ) Έςεοξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ Διαγχμιρμϊ, ρςξ πλαίριξ ςηπ αουήπ ςηπ διατάμειαπ και ςξσ δικαιόμαςξπ 

ποξδικαρςικήπ και δικαρςικήπ ποξρςαρίαπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςξ Διαγχμιρμϊ, ρϋμτχμα με ςξ μϊμξ. 

IV. α δεδξμέμα θα ςηοξϋμςαι για υοξμικϊ διάρςημα ίρξ με ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, και 

μεςά ςη λήνη ασςήπ για υοξμικϊ διάρςημα πέμςε εςόμ, για μελλξμςικξϋπ τξοξλξγικξϋπ-δημξριξμξμικξϋπ ή 

ελέγυξσπ υοημαςξδξςόμ ή άλλξσπ ποξβλεπϊμεμξσπ ελέγυξσπ απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία, εκςϊπ εάμ η 

μξμξθερία ποξβλέπει διατξοεςική πεοίξδξ διαςήοηρηπ. Ρε πεοίπςχρη εκκοεμξδικίαπ αματξοικά με 

δημϊρια ρϋμβαρη ςα δεδξμέμα ςηοξϋμςαι μέυοι ςξ πέοαπ ςηπ εκκοεμξδικίαπ. Λεςά ςη λήνη ςχμ αμχςέοχ 

πεοιϊδχμ, ςα ποξρχπικά δεδξμέμα θα καςαρςοέτξμςαι. 

V. ξ τσρικϊ ποϊρχπξ πξσ είμαι είςε Οοξρτέοχμ είςε Μϊμιμξπ Δκποϊρχπξπ ςξσ Οοξρτέοξμςξπ, μπξοεί μα 

αρκεί κάθε μϊμιμξ δικαίχμά ςξσ ρυεςικά με ςα δεδξμέμα ποξρχπικξϋ υαοακςήοα πξσ ςξ ατξοξϋμ, 

απεσθσμϊμεμξ ρςξμ σπεϋθσμξ ποξρςαρίαπ ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

VI. H Αμαθέςξσρα Αουή έυει σπξυοέχρη μα λαμβάμει κάθε εϋλξγξ μέςοξ για ςη διαρτάλιρη ςξσ απϊοοηςξσ 

και ςηπ αρτάλειαπ ςηπ επενεογαρίαπ ςχμ δεδξμέμχμ και ςηπ ποξρςαρίαπ ςξσπ απϊ ςσυαία ή αθέμιςη 

καςαρςοξτή, ςσυαία απόλεια, αλλξίχρη, απαγξοεσμέμη διάδξρη ή ποϊρβαρη απϊ ξπξιξμδήπξςε και κάθε 

άλληπ μξοτή αθέμιςη επενεογαρία. 
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