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ΗΔΛΑ : Απϊταρη ποξκήοσνηπ ηλεκςοξμικξϋ αμξικςξϋ διεθμξϋπ (άμχ ςχμ ξοίχμ) μειξδξςικξϋ 

διαγχμιρμξϋ, για ςημ παοξυή σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ (CPV 90911200-8 ) ρςιπ 

εγκαςαρςάρειπ ςχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ: α) Δσζόμχμ, β) Οοξμαυόμα και γ) Ιήπχμ – 

Ιαρςαμέχμ - Ξομέμιξσ υχοικήπ αομξδιϊςηςαπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – 

Ηοάκηπ, για υοξμικϊ διάρςημα είκξρι ςερράοχμ μημόμ (2024-2025) με ρσμημμέμξ ςεϋυξπ 

Διακήοσνηπ με αο. 01/2022. 

 

ΑΟΞΤΑΡΖ 

Ξ ΡΣΜΞΜΘΡΖΡ ΖΡ   

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖΡ ΔΘΞΘΙΖΡΖΡ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ - ΗΠΑΙΖΡ 

 

Έυξμςαπ σπϊφη:  

 

1. ξ Μ. 4965/2022 (Α' 162), με ςίςλξ «Δνσγίαμρη ςχμ Μασπηγείχμ Δλεσρίμαπ και άλλεπ διαςάνειπ 

αμαπςσνιακξϋ υαοακςήοα», και ειδικϊςεοα ςξ  άοθοξ 7 «Πήςοα αμαποξραομξγήπ ςιμόμ ρςιπ δημϊριεπ 

ρσμβάρειπ ποξμηθειόμ - οξπξπξίηρη άοθοξσ 53 ςξσ μ.4412/2016». 

2. ξ Μ. 4912/2022 (ΤΔΙ Α' 59/17-03-2022) «Δμιαία Αουή Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και άλλεπ διαςάνειπ ςξσ 

Σπξσογείξσ Δικαιξρϋμηπ» ϊπξσ μεςανϋ άλλχμ ρςξ άοθοξ 7 πογ 3, ποξβλέπεςαι ϊςι «επιβάλλεςαι 

κοάςηρη ϋφξσπ 0,1% επί ϊλχμ ςχμ ρσμβάρεχμ πξσ σπάγξμςαι ρςξμ παοϊμςα μϊμξ και ρςξμ μ. 

4413/2016 (Α' 148), ανίαπ άμχ ςχμ υιλίχμ (1.000) εσοό, αμενάοςηςα απϊ ςημ πηγή ποξέλεσρηπ ςηπ 

υοημαςξδϊςηρηπ, ρϋμτχμα με ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςημ κξιμή σπξσογική απϊταρη ςξσ πέμπςξσ 

εδατίξσ. Ζ κοάςηρη ασςή σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ ςηπ 

αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ή ςοξπξπξιηςικήπ ρϋμβαρηπ». 

3. ξμ κας’ ενξσριξδϊςηρη καμξμιρμϊ (ΔΔ) 2021/1952 ςηπ Δπιςοξπήπ 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 

 

   
 

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-

ΗΠΑΙΖΡ 
ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 
 

 

 

αυ. Δ/μρη :  Ιαθ. Πχρίδη  11 
Οληοξτξοίεπ:Δλέμη Αβοαμίδξσ  
αυ.Ιχδικϊπ: 546 55,Ηερραλξμίκη  
ηλέτχμξ:    2313309-151 
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μελεςόμ.  

4. 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) 

5. 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, 

6. 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», 

7. 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 

Αποιλίξσ 2014 για ςημ έκδξρη ηλεκςοξμικόμ ςιµξλξγίχμ ρςξ πλαίριξ δηµϊριχμ ρσµβάρεχμ και λξιπέπ 

διαςάνειπ» 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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.   

11. 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»,  

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

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

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

ιρυϋει, 

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

ςχμ άοθοχμ 7 και 13 έχπ 15, 

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

16. 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», 

17. ξμ Μ. 4954/2022 (ΤΔΙ 136 Α΄), ϊπξσ αματέοεςαι ϊςι μέυοι ςξμ ξοιρμϊ Γοαμμαςέα, έυει εταομξγή η 

παο. 6.2.α ςξσ άοθοξσ 64 ςξσ χπ άμχ μϊμξσ, ρϋμτχμα με ςημ ξπξία: « 2. α. Λέυοι ςξμ διξοιρμϊ ςχμ 

Γοαμμαςέχμ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ, ξι Ρσμςξμιρςέπ ςχμ Απξκεμςοχμέμχμ Διξικήρεχμ ρσμευίζξσμ 

μα αρκξϋμ ςιπ αομξδιϊςηςεπ και ςα καθήκξμςα ςξσπ, ϊπχπ ασςά ίρυσαμ ποιμ ςημ έμαονη ιρυϋξπ ςξσ 

παοϊμςξπ». 

18. 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) OJ L 

119,  
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19. ξ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Ιχδικξπξίηρη διαςάνεχμ για ςημ ποϊρβαρη ρε δημϊρια έγγοατα και 
ρςξιυεία”,  

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

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

22. 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-εγκσκλίξσπ : 

1. ημ με αο.ποχς. 95213/05-10-2022 (ΑΔΑ:6Λ8Ξ46ΛΚΠ-ΔΚΓ) εγκϋκλιξ ςξσ Γοατείξσ Γεμικξϋ Γοαμμαςέα 

Δμπξοίξσ ςξσ Σπξσογείξσ Αμάπςσνηπ και Δπεμδϋρεχμ με θέμα: ««Δγκϋκλιξπ εταομξγήπ ςχμ παο. 9 έχπ 

10α ςξσ άοθοξσ 53 ςξσ μ. 4412/2016 πεοί εταομξγήπ ςηπ οήςοαπ αμαποξραομξγήπ ςχμ ςιμόμ ρςιπ 

δημϊριεπ ρσμβάρειπ ποξμηθειόμ και σπηοεριόμ» 

2. 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)» 

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

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

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

ςιμξλξγίξσ ρςξ πλαίριξ ςχμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 

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. Ι.Σ.Α. 16757/28.07.2003 (ΤΔΙ Β’ 1132/ 2003) για ςη «οϋθμιρη ςξσ ςοϊπξσ είρποανηπ και διαυείοιρηπ απϊ 
ςα Οεοιτεοειακά αμεία Αμάπςσνηπ ςχμ ερϊδχμ απϊ μιρθόμαςα πξσ ποξέουξμςαι απϊ ςξσπ υεοραίξσπ 
Ρσμξοιακξϋπ Ρςαθμξϋπ» 

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. ξμ Μ. 4954/2022 (ΤΔΙ 136 Α΄), ϊπξσ αματέοεςαι ϊςι μέυοι ςξμ ξοιρμϊ Γοαμμαςέα, έυει εταομξγή η παο. 

6.2.α ςξσ άοθοξσ 64 ςξσ χπ άμχ μϊμξσ, ρϋμτχμα με ςημ ξπξία: « 2. α. Λέυοι ςξμ διξοιρμό ςχμ 

Γοαμμαςέχμ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ, ξι Ρσμςξμιρςέπ ςχμ Απξκεμςοχμέμχμ Διξικήρεχμ ρσμευίζξσμ μα 

αρκξύμ ςιπ αομξδιόςηςεπ και ςα καθήκξμςα ςξσπ, όπχπ ασςά ίρυσαμ ποιμ ςημ έμαονη ιρυύξπ ςξσ παοόμςξπ» 

10. ξ με αοιθμ. ποχς. 239584/08-11-2022 (ΑΔΑΛ:22REQ011561272) ποχςξγεμέπ αίςημα «Οαοξυή σπηοεριόμ 

καθαοιϊςηςαπ ρςξσπ Ρσμξοιακξϋπ Ρςαθμξϋπ Δσζόμχμ, Οοξμαυόμα και Ιήπχμ – Ιαρςαμέχμ –Ξομέμιξ» για 

ςα έςη 2024-2025 . 

11. ημ απϊταρη ςξσ Ρσμςξμιρςή Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ 239848/08-11-2022 (ΑΔΑ: 

ΦΔΔΗΞΠ1Σ-ΛΖΔ,ΑΔΑΛ:22REQ011564854)) με θέμα «Έγκοιρη δαπάμηπ παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ 
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ςχμ κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ςχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ Δσζόμχμ, Οοξμαυόμα και Ιήπχμ – Ιαρςαμέχμ –

Ξομέμιξ για ςημ υοξμική πεοίξδξ απϊ 01-01-2024 έχπ 31-12-2025». 

12. ημ απϊταρη ρσγκοϊςηρηπ Δπιςοξπήπ διεναγχγήπ διαγχμιρμξϋ με αο.ποχς. 259926/15-12-2022 (ΑΔΑ: 

6Σ0ΡΞΠ1Σ-46Γ) 

 

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 δημϊριξσ ηλεκςοξμικξϋ αμξικςξϋ διεθμή (άμχ ςχμ ξοίχμ) μειξδξςικξϋ 

διαγχμιρμξϋ, για ςημ παοξυή σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ (CPV 90911200-8 ) ρςιπ 

εγκαςαρςάρειπ ςχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ: α) Δσζόμχμ, β) Οοξμαυόμα και γ) Ιήπχμ – 

Ιαρςαμέχμ - Ξομέμιξσ υχοικήπ αομξδιϊςηςαπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – 

Ηοάκηπ, για  υοξμικϊ διάρςημα είκξρι ςερράοχμ μημόμ δηλαδή για ςα έςη 2024-2025. 

(Διακήοσνη αο. 1/2022). 

Δκςιμώμεμη ρσμξλική ανία ςηπ ρύμβαρηπ: Δνακόριεπ εβδξμήμςα πέμςε υιλιάδεπ εσοώ 

(675.000,00€) υχοίπ ΤΟΑ, ξκςακόριεπ ςοιάμςα επςά υιλιάδεπ εσοώ (837.000,00€) με ΤΟΑ 

24%  

 Ιοιςήοιξ καςακϋοχρηπ για κάθε ςμήμα θα είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη 

ποξρτξοά βάρει ςιμήπ και ρσγκεκοιμέμα βάρει ςηπ υαμηλϊςεοηπ ποξρτεοϊμεμηπ ςιμήπ ρε εσοό 

(υχοίπ Τ.Ο.Α.) για ςξ ρϋμξλξ ςχμ είκξρι ςερράοχμ μημόμ. ξ πξρϊ ςηπ ποξρτξοάπ αμά ςμήμα, 

επί πξιμή απξκλειρμξϋ, δεμ ποέπει μα σπεοβαίμει ςημ ποξωπξλξγιρθείρα ποξ ΤΟΑ ανία ςξσ, 

ϊπχπ ασςή αμαγοάτεςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα. 

ΟΘΜΑΙΑΡ 1: ΑΝΘΑ ΛΖΛΑΩΜ 

 

ΛΖ
ΛΑΑ 

ΡΣΜΞΠΘΑΙΞΡ ΡΑΗΛΞΡ 
ΟΞΡΞ ΥΩΠΘΡ 
ΤΟΑ 

(ρε εσοό) 

ΟΞΡΞ ΛΔ 
ΤΟΑ 24%(ρε 

εσοό) 

ΑΝΘΑ ΤΟΑ 
24% 

1 ΔΣΕΩΜΩΜ (NUTS EL 523) 215.000,00 266.600,00 51600 

2 ΟΠΞΛΑΥΩΜΑ (NUTS EL 526) 195.000,00 241.800,00 46800 

3 ΙΖΟΩΜ-ΙΑΡΑΜΔΩΜ-ΞΠΛΔΜΘΞΣ (NUTS EL 511) 265.000,00 328.600,00 63600 

 ΡΣΜΞΚΑ 675.000,00 837.000,00 162.000,00 
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Ξι διαγχμιζϊμεμξι μπξοξϋμ μα σπξβάλξσμ ποξρτξοά για έμα, δσξ ή και για ϊλα ςα ςμήμαςα, 

ασςή θα ατξοά ςημ παοξυή σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ Οαοάοςημα 1 ςηπ 

Διακήοσνηπ 1/2022. Δεμ επιςοέπξμςαι ξι εμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ. 

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

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

2313 309449, www.m-t.gov.gr, 

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

κϋοια δοαρςηοιϊςηςά ςηπ είμαι η παοξυή γεμικόμ δημϊριχμ σπηοεριόμ.  

 

i. ΚΖΦΖ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΩΜ 

 

Δ/μρη Ξικξμξμικξύ  Α.Δ.Λ.Η. (Οληοξτξοίεπ):Δλέμη Αβοαμίδξσ ςηλ: 2313 309-151,fax: 2310 

424346 email: helavra@damt.gov.gr, 

 

ii. ΟΠΞΡΒΑΡΖ ΡΑ ΔΣΥΖ ΞΣ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ-ΔΖΛΞΡΘΔΣΡΖ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ 

 

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

απξρςξλή ςηπ ποξκήοσνηπ ρςημ επίρημη ετημεοίδα ςηπ Δ.Δ  ςημ  Οαοαρκεσή 30-12-2022, 

παοέυεςαι: 

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

δημξριεσθξϋμ ςοειπ ηλεκςοξμικξί διαγχμιρμξί, έμαπ αμά ςμήμα α) Για ςξ ςμήμα Δσζόμχμ με α/α 

180582 , β) Για ςξ ςμήμα Οοξμαυόμα με α/α 180583  και γ) Για ςξ ςμήμα Ιήπχμ-Ιαρςαμέχμ-

Ξομεμίξσ με α/α 180584  

 Ρςξ Ιεμςοικϊ  Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ). 

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

t.gov.gr/Δμημέοχρη /διαγχμιρμξί  

 

iii. ΙΠΘΖΠΘΑ ΔΟΘΚΞΓΖΡ 

 

1. 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 

mailto:helavra@damt.gov.gr
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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. 

Ρςημ πεοίπςχρη ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ η παοαπάμχ απαίςηρη ποέπει μα 

καλϋπςεςαι απϊ κάθε μέλξπ ςηπ. 

 

2. Ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια 

 

 Διδικϊπ (πξσ θα ατξοά ςημ παοξυή σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ) μέρξπ εςήριξπ κϋκλξπ 

εογαριόμ για ςημ ςελεσςαία ςοιεςία 2019-2021 (ρσμαοςήρει ςηπ ημεοξμημίαπ ρϋρςαρηπ ςξσ 

ξικξμξμικξϋ τξοέα ή έμαονηπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ και ετϊρξμ είμαι διαθέριμεπ ξι 

πληοξτξοίεπ για ςξμ εμ λϊγχ κϋκλξ εογαριόμ)(ειδικϊπ μέρξπ εςήριξπ κϋκλξπ εογαριόμ) θα 

ιρξδσμαμεί ςξσλάυιρςξμ με πξρξρςϊ πεμήμςα ςξιπ εκαςϊ (50%) ςηπ ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ (ποξ 

Τ.Ο.Α.) έκαρςξσ ςμήμαςξπ ή ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ ςχμ ςμημάςχμ, για ςα 

ξπξία καςαςίθεςαι η ποξρτξοά.  

 Ξι ρσμμεςέυξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ θα ποέπει μα μημ εμταμίζξσμ ζημιέπ καςά ςα ςοία 

ςελεσςαία έςη (2019, 2020, 2021), ήςξι θα ποέπει ςα απξςελέρμαςα υοήρηπ μεςά απϊ τϊοξσπ μα 

είμαι θεςικά καςά έςξπ. 

Ρςημ πεοίπςχρη ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ ϊρξμ ατξοά ςιπ χπ άμχ δσξ 

απαιςήρειπ αοκεί μα ικαμξπξιξϋμςαι απϊ έμα εκ ςχμ μελόμ ςηπ έμχρηπ. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ θα 

ποέπει μα ρσμπληοόμξσμ ςα αμςίρςξιυα πεδία ρςξ ΔΔΔΡ. 

3. ευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα 

 

Όρξμ ατξοά ρςημ ςευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα για ςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ 

ρϋμβαρηπ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι επί πξιμή απξκλειρμξϋ μα έυξσμ εκςελέρει καςά ςα 

ςοία ςελεσςαία έςη (2019-2021) ςξσλάυιρςξμ δσξ ρσμβάρειπ παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ, 

δημξρίχμ ή/και ιδιχςικόμ κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ, έκαρςη με διάοκεια ςξσλάυιρςξμ ένι μημόμ 

και ανία ποξ Τ.Ο.Α. ίρη με ςξ είκξρι πέμςε ςξιπ εκαςϊ (25%) ςηπ ποξ ΤΟΑ ποξωπξλξγιρθείραπ 

ανίαπ κάθε ςμήμαςξπ για ςξ ξπξίξ δίμεςαι ποξρτξοά. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ θα ποέπει μα 

ρσμπληοόμξσμ ςξ αμςίρςξιυξ πεδίξ ρςξ ΔΔΔΡ. 

 Ρςημ πεοίπςχρη ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ η απαίςηρη αοκεί μα ικαμξπξιείςαι 

απϊ έμα εκ ςχμ μελόμ ςηπ έμχρηπ. 

 

4. Οοϊςσπα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ και ποϊςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ 

 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ για ςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ξτείλξσμ μα 

ρσμμξοτόμξμςαι με ςα ποϊςσπα  

α) διαυείοιρηπ πξιϊςηςαπ ISO 9001:2015 ή μεςαγεμέρςεοξ ασςξϋ, με πεδίξ εταομξγήπ-

πιρςξπξίηρηπ ςιπ σπηοερίεπ καθαοιρμξϋ, ή ιρξδϋμαμξ 
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β) πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ ISO 14001:2015 ή μεςαγεμέρςεοξ ασςξϋ με πεδίξ εταομξγήπ-

πιρςξπξίηρηπ ςημ παοξυή σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ, ή ιρξδϋμαμξ 

γ) διαυείοιρηπ σγείαπ και αρτάλειαπ ρςξσπ υόοξσπ εογαρίαπ ISO 45001:2018 ή μεςαγεμέρςεοξ 

ασςξϋ, ρσμξδεσϊμεμξ απϊ καςάλληλη βεβαίχρη έμαμςι COVID-19, ή ιρξδϋμαμξ 

και ςα ρσρςήμαςα δ)Διαυείοιρηπ πληοξτξοιόμ ποξρχπικξϋ υαοακςήοα ρϋμτχμα με ςξ ποϊςσπξ 

BS 10012:2017 ή μεςαγεμέρςεοξ ασςξϋ, ή Διαυείοιρηπ Αρτάλειαπ Οληοξτξοιόμ ISO 27001:2013 ή 

μεςαγεμέρςεοξ ή ιρξδϋμαμα ασςόμ με πεδίξ ςημ παοξυή σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ  

 

iv. ΣΟΞΒΞΚΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 

 

Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι απϊ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ ηλεκςοξμικά μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ 

πϋληπ www.promitheus.gov.gr ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, μέυοι ςημ καςαληκςική ημεοξμημία και όοα πξσ 

ξοίζει η παοξϋρα διακήοσνη δηλαδή απϊ ςημ οίςη 3 Θαμξσαοίξσ 2023  και όοα 08.00π.μ. μέυοι 

ςημ Οέμπςη 9 Τεβοξσαοίξσ και όοα 15.00μ.μ., ρςημ Δλλημική Γλόρρα, ρε ηλεκςοξμικϊ 

τάκελξ, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ Μ.4412/2016, ιδίχπ άοθοα 36 και 37 και ςημ 

Σπξσογική Απϊταρη αοιθμ. 56902/215 «ευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ 

Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ.)» 

 

v. ΞΟΞΡ-ΥΠΞΜΞΡ ΔΘΔΝΑΓΩΓΖΡ ΔΘΑΓΩΜΘΡΛΞΣ 

 

Ζ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοώμ  και η διεναγχγή ςξσ διαγχμιρμξύ θα γίμει ηλεκςοξμικά, 

ςημ –εςάοςη 15 Τεβοξσαοίξσ 2023 και ώοα 11.00 π.μ. 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 3.1.1 ςηπ διακήοσνηπ 01/22, εταομξζϊμεμχμ ςχμ κείμεμχμ διαςάνεχμ για ςημ 

αμάθερη δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και διαδικαριόμ 

Ιαςά ςα λξιπά, ξ διαγχμιρμϊπ θα γίμει ρϋμτχμα με:  

1. ημ Οοξκήοσνη ςηπ Ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή έυει δημξριεσθεί ρςημ Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ  

2. ξ ςεϋυξπ διακήοσνηπ 1/22 με ςα παοαοςήμαςά 1-5 (1: Αμαλσςική πεοιγοατή τσρικξϋ 

αμςικειμέμξσ -ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ, 2 Σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ, 3. 

Σπξδείγμαςα εγγσηςικόμ επιρςξλόμ (ρσμμεςξυήπ και καλήπ εκςέλερηπ),  

3. To Δμιαίξ Δσοχπαψκϊ Έμςσπξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) (παοάοςημα 5 ςξσ ςεϋυξσπ διακήοσνηπ 

1/2022) ςξ ξπξίξ θα είμαι αμαοςημέμξ και ρε μξοτή αουείξσ xml ρςξμ ιρςϊςξπξ ςξσ 

ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ,  

4. ξ ρυέδιξ ρϋμβαρηπ πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ Οαοάοςημα 4 ςηπ διακήοσνηπ 1/2022 

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

ιδίχπ ρυεςικά με ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςα ρυεςικά δικαιξλξγηςικά 

6. ξ παοάοςημα 6 με ςίςλξ «ΔΜΖΛΔΠΩΡΖ ΓΘΑ ΖΜ ΔΟΔΝΔΠΓΑΡΘΑ ΟΠΞΡΩΟΘΙΩΜ ΔΔΔΞΛΔΜΩΜ» 
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vi. ΣΟΞΒΞΚΖ ΟΠΞΡΤΣΓΩΜ 

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 ρςξμ 

εμδιατεοϊμεμξ ξικξμξμικϊ τξοέα, 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, η ποξθερμία για ςημ άρκηρη ςηπ ποξδικαρςικήπ ποξρτσγήπ είμαι 

δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ ρσμςέλερηπ ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ παοάλειφηπ 

Ξι ποξδικαρςικέπ ποξρτσγέπ σπξβάλλξμςαι εμόπιξμ ςηπ Δμιαίαπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 

(Δ.Α.ΔΖ.ΡΣ.), απϊ ςημ ξπξία επίρηπ παοέυξμςαι και ξι ρυεςικέπ πληοξτξοίεπ 

Δ.Α.ΔΖ.ΡΣ. Κεχτ. Ηηβόμ 196-198,Ιςίοιξ Ιεοάμηπ Άγ. Θχάμμηπ Πέμςηπ, ΑΗΖΜΑ 18233 ΔΚΚΑΔΑ 

ηλέτχμξ: +30 2132141216, Ταν: +30 2132141229 Ζλεκςοξμικϊ ςαυσδοξμείξ: aepp@aepp-

procurement.gr Διεϋθσμρη ρςξ διαδίκςσξ: http://www.aepp-procurement.gr 

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

1/2022 και ςχμ ρσμημμέμχμ ρε ασςϊ παοαοςημάςχμ (1-6) ςα ξπξία απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ 

μέοξπ ςηπ και αμαλσςικά αματέοξμςαι ρςημ παο. Α εδάτιξ v ςηπ παοξϋραπ απϊταρηπ. 

         Ξ ΡΣΜΞΜΘΡΖΡ Α.Δ.Λ.-Η. 

 

         ΔΠ. ΘΩΑΜΜΖΡ Ι. ΡΑΒΒΑΡ  

Ρσμημμέμα: 

Αμαλσςικϊ εϋυξπ Διακήοσνηπ 1/2022 με ςα παοαοςήμαςα 1-6 

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
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                                                                                                                                               ΚΑΣΑΧΩΡΘΣΕΑ ΣΟ ΚΘΜΔΘ 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΘ 

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΩΣΕΡΙΚΘ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

 

ΣΕΤΧΟ ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ αρ 1/2022 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ  ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ (ΑΝΩ ΣΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΝΑΘΕΘ ΠΑΡΟΧΘ 
ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΘ 2024-2025 ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΩΝ ΤΝΟΡΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ Α)ΕΤΗΩΝΩΝ, 

Β)ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΚΑΙ Γ) ΚΘΠΩΝ – ΚΑΣΑΝΕΩΝ - ΟΡΜΕΝΙΟΤ 

Αναθζτουςα Αρχή: Αποκεντρωμζνη Διοίκηςη Μακεδονίασ – Θράκησ 

Προχπολογιςμόσ 
Εξακόςιεσ εβδομήντα πζντε χιλιάδεσ ευρώ 
(675.000,00€) χωρίσ ΦΠΑ, οκτακόςιεσ τριάντα 
επτά χιλιάδεσ ευρώ (837.000,00€) με ΦΠΑ 24%  

Θμερομηνία Αποςτολήσ προσ Δημοςίευςη ςτην 
επίςημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 

Παραςκευή 30/12/2022 

Θμερομηνία ανάρτηςησ τησ προκήρυξησ και τησ 
διακήρυξησ ςτη διαδικτυακή πφλη του ΚΘΜΔΘ 

 Σρίτη 3/01/2023 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ ΑΝΑΡΣΘΘ ΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΣΘ 
ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΠΤΛΘ ΣΟΤ ΕΘΔΘ 

α) Για το τμιμα Ευηϊνων με  α/α 180582 , β) Για το 
τμιμα Προμαχϊνα με α/α 180583 και γ) Για το τμιμα 
Κιπων-Καςτανζων-Ορμενίου με α/α 180584 

Σρίτη 3/01/2023 

Διαδικτυακή Πφλη Διενζργειασ Θλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ: 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/  

του Ε..Θ.ΔΘ.. 

Θμερομηνία-ώρα Ζναρξησ Τποβολήσ Προςφορών: Σετάρτη 4/01/2023 και ώρα 08.00π.μ. 

Καταληκτική Θμερομηνία και ώρα Τποβολήσ 
Προςφορών: 

Πζμπτη 09/02/2023 και ώρα 15.00μ.μ. 

Θμερομηνία και ώρα Αποςφράγιςησ Προςφορών: Σετάρτη 15/02/2023 

 

 

 

 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/
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1. ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ ΙΑΘ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

1.1 Ρςξιυεία Αμαθέςξσραπ Αουήπ 

 

Δπχμσμία ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-
ΗΠΑΙΖΡ, NUTS EL51-EL52 

αυσδοξμική διεϋθσμρη ΙΑΗΖΓΖΞΣ ΠΩΡΡΘΔΖ 11 

Οϊλη ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖ 

αυσδοξμικϊπ Ιχδικϊπ 54655 

Υόοα ΔΚΚΑΔΑ 

Ιχδικϊπ ΜUTS EL 522 

ηλέτχμξ 2313 309151 

Ταν 2310 424346 

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

Αομϊδιξπ για πληοξτξοίεπ Δλέμη Αβοαμίδξσ 

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

 

Δίδξπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ  

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

κϋοια δοαρςηοιϊςηςά ςηπ είμαι η παοξυή γεμικόμ δημϊριχμ σπηοεριόμ. ξ μήμα Ρσμξοιακόμ 

Ρςαθμόμ ςηπ Δ/μρηπ Ξικξμξμικξϋ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. είμαι αομϊδιξ ιδίχπ για ςη διξίκηρη, διαυείοιρη 

και εκμεςάλλεσρη ςχμ υεοραίχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ, καθόπ και για ςη μέοιμμα ςηπ άοςιαπ 

λειςξσογίαπ ςξσπ. 

Ρςξιυεία Δπικξιμχμίαπ  

α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι διαθέριμα για ελεϋθεοη, πλήοη, άμερη & δχοεάμ ηλεκςοξμική 
ποϊρβαρη μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ 
https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ,  

Ιάθε είδξσπ επικξιμχμία και αμςαλλαγή πληοξτξοιόμ ποαγμαςξπξιείςαι μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ 

πϋληπ https://nepps.eprocurement.gov.gr/ ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ. 

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

δσμαςή ρςημ διεϋθσμρη (URL) : https://nepps.eprocurement.gov.gr/ 

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

 

1.2 Ρςξιυεία Διαδικαρίαπ-Υοημαςξδϊςηρη 

Δίδξπ διαδικαρίαπ  

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

 
Υοημαςξδϊςηρη ςηπ ρϋμβαρηπ 

mailto:helavra@damt.gov.gr,do@damt.gov.gr
http://www.m-t.gov.gr/
https://nepps.eprocurement.gov.gr/
https://nepps.eprocurement.gov.gr/
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Ζ δαπάμη για ςημ καθαοιϊςηςα ςχμ κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ςχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ, ςχμ 

ξπξίχμ ςη διαυείοιρη έυει η Διεϋθσμρη Ξικξμξμικξϋ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - 

Ηοάκηπ, θα βαοϋμει ςα έρξδα ςηπ παο.3 ςξσ άοθοξσ 9 ςξσ Μ.2647/1998 (ΤΔΙ Α’ 237/1998), 

ρϋμτχμα με ςημ απϊταρη ςξσ Ρσμςξμιρςή Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ 

239848/08-11-2022 (ΑΔΑ: ΦΔΔΗΞΠ1Σ-ΛΖΔ,ΑΔΑΛ:22REQ011564854)) με θέμα «Έγκοιρη δαπάμηπ 

παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ςχμ κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ςχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ 

Δσζόμχμ, Οοξμαυόμα και Ιήπχμ – Ιαρςαμέχμ –Ξομέμιξ για ςημ υοξμική πεοίξδξ απϊ 01-01-2024 

έχπ 31-12-2025» 

 

1.3 Ρσμξπςική Οεοιγοατή τσρικξϋ και ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ 

 

Ξ παοόμ αμξικςϊπ διεθμήπ μειξδξςικϊπ διαγχμιρμϊπ, διεμεογείςαι με ρκξπϊ ςημ επιλξγή 
αμαδϊυξσ ή αμαδϊυχμ παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ (CPV 90911200-8) για ςημ κάλσφη ςχμ 
αμαγκόμ ςχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ: α) Δσζόμχμ, β) Οοξμαυόμα και γ) Ιήπχμ – Ιαρςαμέχμ - 
Ξομέμιξσ υχοικήπ αομξδιϊςηςαπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, για  υοξμικϊ 
διάρςημα είκξρι ςερράοχμ μημόμ δηλαδή για ςα έςη 2024-2025. 

Ιοιςήοιξ καςακϋοχρηπ θα είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει 
ςιμήπ και ρσγκεκοιμέμα βάρει ςηπ ρσμξλικά (και για ςξσπ είκξρι ςέρρεοιπ μήμεπ) υαμηλϊςεοηπ 
ποξρτεοϊμεμηπ ςιμήπ ρε εσοό (υχοίπ Τ.Ο.Α.) για κάθε ςμήμα (1 ή 2 ή 3 ) . 

ξ πξρϊ ςηπ ποξρτξοάπ αμά ςμήμα, επί πξιμή απξκλειρμξϋ, δεμ ποέπει μα σπεοβαίμει ςημ 
ποξωπξλξγιρθείρα ανία ασςξϋ ρϋμτχμα με ςξ κάςχθι πίμακα 1. 

Ξι διαγχμιζϊμεμξι μπξοξϋμ μα σπξβάλξσμ ποξρτξοά για έμα, δσξ ή και για ςα ςοία ςμήμαςα, 

ασςή θα ατξοά ςημ παοξυή σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ Οαοάοςημα  I ςηπ 

παοξϋραπ. Δεμ επιςοέπξμςαι ξι εμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ και ξι αμςιποξρτξοέπ. 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ 1:ΑΝΘΑ ΛΖΛΑΩΜ 

ΛΖ
ΛΑΑ 

ΡΣΜΞΠΘΑΙΞΡ ΡΑΗΛΞΡ 
ΟΞΡΞ ΥΩΠΘΡ 
ΤΟΑ 

(ρε εσοό) 

ΟΞΡΞ ΛΔ 
ΤΟΑ 24%(ρε 

εσοό) 

ΑΝΘΑ ΤΟΑ 
24% 

1 ΔΣΕΩΜΩΜ (NUTS EL 523) 215.000,00 266.600,00 51600 

2 ΟΠΞΛΑΥΩΜΑ (NUTS EL 526) 195.000,00 241.800,00 46800 

3 ΙΖΟΩΜ-ΙΑΡΑΜΔΩΜ-ΞΠΛΔΜΘΞΣ (NUTS EL 511) 265.000,00 328.600,00 63600 

 ΡΣΜΞΚΑ 675.000,00 837.000,00 162.000,00 

 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι: 

(α) Ξι ρσμμεςέυξμςεπ δϋμαςαι καςϊπιμ ρσμεμμϊηρηπ, μα επιρκετθξϋμ ςξσπ υόοξσπ ποξκειμέμξσ 
μα ποξεςξιμάρξσμ ςημ ποξρτξοά ςξσπ. 
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Β) α σλικά καθαοιρμξϋ βαοϋμξσμ ςξμ αμάδξυξ, πεοιγοάτξμςαι ρςξ Οαοάοςημα 1 ςηπ 
Διακήοσνηπ και θα πληοξϋμ ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ πεοιγοάτξμςαι ρε ασςϊ (θα καςαςεθεί ρυεςική 
σπεϋθσμη δήλχρη). 

Ξ διαγχμιρμϊπ θα ποαγμαςξπξιηθεί με υοήρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ 
Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ) μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ. 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. 

 

1.4 Ηερμικϊ πλαίριξ 

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

ενξσριξδϊςηρη ασςήπ εκδξθείρεπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ, ϊπχπ ιρυϋξσμ και ιδίχπ: 

Α. 

1. ξ Μ. 4965/2022 (Α' 162), με ςίςλξ «Δνσγίαμρη ςχμ Μασπηγείχμ Δλεσρίμαπ και άλλεπ διαςάνειπ 

αμαπςσνιακξϋ υαοακςήοα», και ειδικϊςεοα ςξ  άοθοξ 7 «Πήςοα αμαποξραομξγήπ ςιμόμ ρςιπ 

δημϊριεπ ρσμβάρειπ ποξμηθειόμ - οξπξπξίηρη άοθοξσ 53 ςξσ μ.4412/2016». 

2. ξ Μ. 4912/2022 (ΤΔΙ Α' 59/17-03-2022) «Δμιαία Αουή Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και άλλεπ διαςάνειπ 

ςξσ Σπξσογείξσ Δικαιξρϋμηπ» ϊπξσ μεςανϋ άλλχμ ρςξ άοθοξ 7 πογ 3, ποξβλέπεςαι ϊςι 

«επιβάλλεςαι κοάςηρη ϋφξσπ 0,1% επί ϊλχμ ςχμ ρσμβάρεχμ πξσ σπάγξμςαι ρςξμ παοϊμςα μϊμξ 

και ρςξμ μ. 4413/2016 (Α' 148), ανίαπ άμχ ςχμ υιλίχμ (1.000) εσοό, αμενάοςηςα απϊ ςημ πηγή 

ποξέλεσρηπ ςηπ υοημαςξδϊςηρηπ, ρϋμτχμα με ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςημ κξιμή σπξσογική απϊταρη 

ςξσ πέμπςξσ εδατίξσ. Ζ κοάςηρη ασςή σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και 

κοαςήρεχμ ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ή ςοξπξπξιηςικήπ ρϋμβαρηπ». 

3. ξμ κας’ ενξσριξδϊςηρη καμξμιρμϊ (ΔΔ) 2021/1952 ςηπ Δπιςοξπήπ 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.  

4. 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) 

5. 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, 

6. 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», 

7. 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 

https://nepps.eprocurement.gov.gr/
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Αποιλίξσ 2014 για ςημ έκδξρη ηλεκςοξμικόμ ςιµξλξγίχμ ρςξ πλαίριξ δηµϊριχμ ρσµβάρεχμ και 

λξιπέπ διαςάνειπ» 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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.   

11. 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»,  

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

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

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

κα ιρυϋει, 

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

ιδίχπ ςχμ άοθοχμ 7 και 13 έχπ 15, 

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

16. 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», 

17. ξμ Μ. 4954/2022 (ΤΔΙ 136 Α΄), ϊπξσ αματέοεςαι ϊςι μέυοι ςξμ ξοιρμϊ Γοαμμαςέα, έυει εταομξγή 

η παο. 6.2.α ςξσ άοθοξσ 64 ςξσ χπ άμχ μϊμξσ, ρϋμτχμα με ςημ ξπξία: « 2. α. Λέυοι ςξμ διξοιρμϊ 

ςχμ Γοαμμαςέχμ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ, ξι Ρσμςξμιρςέπ ςχμ Απξκεμςοχμέμχμ Διξικήρεχμ 

ρσμευίζξσμ μα αρκξϋμ ςιπ αομξδιϊςηςεπ και ςα καθήκξμςα ςξσπ, ϊπχπ ασςά ίρυσαμ ποιμ ςημ έμαονη 

ιρυϋξπ ςξσ παοϊμςξπ». 

18. 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) OJ L 119,  

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

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

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

22. 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-εγκσκλίξσπ : 
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1. ημ με αο.ποχς. 95213/05-10-2022 (ΑΔΑ:6Λ8Ξ46ΛΚΠ-ΔΚΓ) εγκϋκλιξ ςξσ Γοατείξσ Γεμικξϋ 

Γοαμμαςέα Δμπξοίξσ ςξσ Σπξσογείξσ Αμάπςσνηπ και Δπεμδϋρεχμ με θέμα: ««Δγκϋκλιξπ εταομξγήπ 

ςχμ παο. 9 έχπ 10α ςξσ άοθοξσ 53 ςξσ μ. 4412/2016 πεοί εταομξγήπ ςηπ οήςοαπ αμαποξραομξγήπ 

ςχμ ςιμόμ ρςιπ δημϊριεπ ρσμβάρειπ ποξμηθειόμ και σπηοεριόμ» 

2. 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)» 

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

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

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

ςιμξλξγίξσ ρςξ πλαίριξ ςχμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 

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. Ι.Σ.Α. 16757/28.07.2003 (ΤΔΙ Β’ 1132/ 2003) για ςη «οϋθμιρη ςξσ ςοϊπξσ είρποανηπ και διαυείοιρηπ 
απϊ ςα Οεοιτεοειακά αμεία Αμάπςσνηπ ςχμ ερϊδχμ απϊ μιρθόμαςα πξσ ποξέουξμςαι απϊ ςξσπ 
υεοραίξσπ Ρσμξοιακξϋπ Ρςαθμξϋπ» 

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. ξμ Μ. 4954/2022 (ΤΔΙ 136 Α΄), ϊπξσ αματέοεςαι ϊςι μέυοι ςξμ ξοιρμϊ Γοαμμαςέα, έυει εταομξγή η 

παο. 6.2.α ςξσ άοθοξσ 64 ςξσ χπ άμχ μϊμξσ, ρϋμτχμα με ςημ ξπξία: « 2. α. Λέυοι ςξμ διξοιρμό ςχμ 

Γοαμμαςέχμ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ, ξι Ρσμςξμιρςέπ ςχμ Απξκεμςοχμέμχμ Διξικήρεχμ ρσμευίζξσμ 

μα αρκξύμ ςιπ αομξδιόςηςεπ και ςα καθήκξμςα ςξσπ, όπχπ ασςά ίρυσαμ ποιμ ςημ έμαονη ιρυύξπ ςξσ 

παοόμςξπ» 

10. ξ με αοιθμ. ποχς. 239584/08-11-2022 (ΑΔΑΛ:22REQ011561272) ποχςξγεμέπ αίςημα «Οαοξυή 

σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ρςξσπ Ρσμξοιακξϋπ Ρςαθμξϋπ Δσζόμχμ, Οοξμαυόμα και Ιήπχμ – Ιαρςαμέχμ 

–Ξομέμιξ» για ςα έςη 2024-2025 . 

11. ημ απϊταρη ςξσ Ρσμςξμιρςή Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ 239848/08-11-2022 

(ΑΔΑ: ΦΔΔΗΞΠ1Σ-ΛΖΔ,ΑΔΑΛ:22REQ011564854)) με θέμα «Έγκοιρη δαπάμηπ παοξυήπ σπηοεριόμ 

καθαοιϊςηςαπ ςχμ κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ςχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ Δσζόμχμ, Οοξμαυόμα και 

Ιήπχμ – Ιαρςαμέχμ –Ξομέμιξ για ςημ υοξμική πεοίξδξ απϊ 01-01-2024 έχπ 31-12-2025». 

12. ημ απϊταρη ρσγκοϊςηρηπ Δπιςοξπήπ διεναγχγήπ διαγχμιρμξϋ με αο.ποχς. 259926/15-12-2022 (ΑΔΑ: 

6Σ0ΡΞΠ1Σ-46Γ) 

 

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 
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Ζ καςαληκςική ημεοξμημία παοαλαβήπ ςχμ ποξρτξοόμ είμαι η Οέμπςη 9 Τεβοξσαοίξσ 2023 και 

όοα 15.00μ.μ. 

Ζ διαδικαρία θα διεμεογηθεί με υοήρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ 

Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.Δ.Ζ.Ρ.), η ξπξία είμαι ποξρβάριμη μέρχ ςηπ Διαδικςσακήπ πϋληπ 

www.promitheus.gov.gr , ςημ εςάοςη 15 Τεβοξσαοίξσ 2023 11.00π.μ. 

1.6 Δημξριϊςηςα 

 

Α. Δημξρίεσρη ρςημ Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ  

Οοξκήοσνη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ απερςάλη με ηλεκςοξμικά μέρα για δημξρίεσρη  ρςημ 

Σπηοερία Δκδϊρεχμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ςημ Οαοαρκεσή 30-12-2022 

Β. Δημξρίεσρη ρε εθμικϊ επίπεδξ  

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

Ζλεκςοξμικϊ Ληςοόξ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ).  

ξ πλήοεπ κείμεμξ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ καςαυχοήθηκε ακϊμη και ρςη διαδικςσακή πϋλη 

ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ.:  https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal,. Ρςξ 

πλαίριξ ςηπ Διακήοσνηπ θα διεναυθξϋμ ςοειπ ηλεκςοξμικξί διαγχμιρμξί ρςημ πλαςτϊομα ΔΡΖΔΖΡ, 

έμαπ για κάθε ςμήμα με ρσρςημικξϋπ αϋνξμςεπ αοιθμξϋπ :α) 180582 για ςξ ςμήμα Δσζόμχμ, β) 

180583 για ςξ ςμήμα Οοξμαυόμα και γ) 180584 για ςξ ςμήμα Ιήπχμ-Ιαρςαμέχμ-Ξομεμίξσ  

 Ζ ποξκήοσνη (πεοίληφη ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ), θα αμαοςηθεί ρςξ διαδίκςσξ, ρςξμ 

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

 

 Ζ Διακήοσνη θα καςαυχοηθεί ρςξ διαδίκςσξ, ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, 

ρςη διεϋθσμρη (URL) : www.m-t.gov.gr  ρςημ 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 
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γ) λαμβάμξσμ ςα καςάλληλα μέςοα για μα διατσλάνξσμ ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ 

πξσ έυξσμ υαοακςηοιρθεί χπ ςέςξιεπ. 

2. ΓΔΜΘΙΞΘ ΙΑΘ ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ 

2.1 Γεμικέπ Οληοξτξοίεπ 

2.1.1  Έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ 

α έγγοατα ςηπ παοξϋραπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ  είμαι ςα ακϊλξσθα: 

1. Ζ Οοξκήοσνη ςηπ Ρϋμβαρηπ, ϊπχπ ασςή έυει δημξριεσθεί ρςημ Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ  

2. ξ ςεϋυξπ διακήοσνηπ 1/22 με ςα παοαοςήμαςά 1-3 (1: Αμαλσςική πεοιγοατή τσρικξϋ 

αμςικειμέμξσ και πίμακαπ ρσμμϊοτχρηπ, 2 Σπϊδειγμα ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ, 3. 

Σπξδείγμαςα εγγσηςικόμ επιρςξλόμ (ρσμμεςξυήπ και καλήπ εκςέλερηπ). 

3. To Δμιαίξ Δσοχπαψκϊ Έμςσπξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ παοάοςημα 5 ςηπ 

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

διαγχμιρμξϋ,  

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

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

ιδίχπ ρυεςικά με ςιπ ποξδιαγοατέπ και ςα ρυεςικά δικαιξλξγηςικά 

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

6 ςηπ παοξϋραπ 

2.1.2  Δπικξιμχμία - Οοϊρβαρη ρςα έγγοατα ςηπ Ρϋμβαρηπ 

 

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

ρϋμβαρηπ, καθόπ και ϊλεπ ξι αμςαλλαγέπ πληοξτξοιόμ, ιδίχπ η ηλεκςοξμική σπξβξλή, 

εκςελξϋμςαι με ςη υοήρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ 

Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ), η ξπξία είμαι ποξρβάριμη μέρχ ςηπ Διαδικςσακήπ πϋληπ 

https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal 

2.1.3  Οαοξυή 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 

https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortal. 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 
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διεσκοιμήρεχμ πξσ σπξβάλλξμςαι είςε με άλλξ ςοϊπξ είςε ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ πξσ ςα 

ρσμξδεϋει δεμ είμαι ηλεκςοξμικά σπξγεγοαμμέμξ, δεμ ενεςάζξμςαι.  

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

εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ μα μπξοξϋμ μα λάβξσμ γμόρη ϊλχμ ςχμ αμαγκαίχμ 

πληοξτξοιόμ για ςημ καςάοςιρη ςχμ ποξρτξοόμ ρςιπ ακϊλξσθεπ πεοιπςόρειπ: 

α) ϊςαμ, για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ, ποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ, αμ και ζηςήθηκαμ απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ 

τξοέα έγκαιοα, δεμ έυξσμ παοαρυεθεί ςξ αογϊςεοξ 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 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 ρςημ ΔΔΔΔ (με ςξ 

ςσπξπξιημέμξ έμςσπξ «Διξοθχςικϊ» ) και ρςξ ΙΖΛΔΖΡ  .Ζ διάοκεια ςηπ παοάςαρηπ θα είμαι 

αμάλξγη με ςη ρπξσδαιϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ ή ςχμ αλλαγόμ. 

Όςαμ ξι ποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ δεμ έυξσμ ζηςηθεί έγκαιοα ή δεμ έυξσμ ρημαρία για ςημ 

ποξεςξιμαρία καςάλληλχμ ποξρτξοόμ, δεμ απαιςείςαι παοάςαρη ςχμ ποξθερμιόμ. 

2.1.4 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. 
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Ιάθε μξοτήπ επικξιμχμία με ςημ αμαθέςξσρα αουή, καθόπ και μεςανϋ ασςήπ και ςξσ αμαδϊυξσ, 

θα γίμξμςαι σπξυοεχςικά ρςημ ελλημική γλόρρα. 

2.1.5 Δγγσήρειπ 

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

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

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

μέλη ςηπ Έμχρηπ ή ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ ή ρςα κοάςη-μέοη ςηπ ΡΔΡ και έυξσμ, 

ρϋμτχμα με ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ, ςξ δικαίχμα ασςϊ. Λπξοξϋμ, επίρηπ, μα εκδίδξμςαι απϊ ςξ 

.Λ.Δ.Δ.Δ. ή μα παοέυξμςαι με γοαμμάςιξ ςξσ αμείξσ Οαοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ με 

παοακαςάθερη ρε ασςϊ ςξσ αμςίρςξιυξσ υοημαςικξϋ πξρξϋ. Αμ ρσρςαθεί παοακαςαθήκη με 

γοαμμάςιξ παοακαςάθερηπ υοεξγοάτχμ ρςξ αμείξ Οαοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ, ςα 

ςξκξμεοίδια ή μεοίρμαςα πξσ λήγξσμ καςά ςη διάοκεια ςηπ εγγϋηρηπ επιρςοέτξμςαι μεςά ςη λήνη 

ςξσπ ρςξμ σπέο ξσ η εγγϋηρη ξικξμξμικϊ τξοέα. 

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

πεοιρρϊςεοξσπ εκδϊςεπ ςηπ παοαπάμχ παοαγοάτξσ. 

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

έκδξρηπ, β) ςξμ εκδϊςη, γ) ςημ αμαθέςξσρα αουή ποξπ ςημ ξπξία απεσθϋμξμςαι, δ) ςξμ αοιθμϊ 

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

διεϋθσμρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα σπέο ςξσ ξπξίξσ εκδίδεςαι η εγγϋηρη (ρςημ πεοίπςχρη 

έμχρηπ αμαγοάτξμςαι ϊλα ςα παοαπάμχ για κάθε μέλξπ ςηπ έμχρηπ),  ζ) ςξσπ ϊοξσπ ϊςι: αα) η 

εγγϋηρη παοέυεςαι αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα, ξ δε εκδϊςηπ παοαιςείςαι ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ 

διαιοέρεχπ και ςηπ διζήρεχπ, και ββ) ϊςι ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ασςήπ, ςξ πξρϊ ςηπ 

καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ ςέλξπ υαοςξρήμξσ, η) ςα ρςξιυεία ςηπ ρυεςικήπ 

διακήοσνηπ και ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ, θ) ςημ ημεοξμημία λήνηπ ή 

ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ εγγϋηρηπ, ι) ςημ αμάληφη σπξυοέχρηπ απϊ ςξμ εκδϊςη ςηπ εγγϋηρηπ μα 

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

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

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

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

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

διαπιρςόρει ςημ εγκσοϊςηςά ςξσπ. 

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

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

δερμεσςικά, ρςα ρυεςικά παοαοςήμαςα ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ. 

 

2.1.6 Οοξρςαρία Οοξρχπικόμ Δεδξμέμχμ 
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Ζ αμαθέςξσρα αουή εμημεοόμει ςξ τσρικϊ ποϊρχπξ πξσ σπξγοάτει ςημ ποξρτξοά χπ 

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

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

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

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

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

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

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

ποξρςαρίαπ ποξρχπικόμ δεδξμέμχμ, καςά ςα αμαλσςικόπ αματεοϊμεμα ρςημ αμαλσςική 

εμημέοχρη πξσ επιρσμάπςεςαι ρςημ παοξϋρα. 

 

 

2.2 Δικαίχμα Ρσμμεςξυήπ - Ιοιςήοια Οξιξςικήπ Δπιλξγήπ 

2.2.1  Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ 

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

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

εγκαςερςημέμα ρε: 

α) κοάςξπ-μέλξπ ςηπ Έμχρηπ, 

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

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

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

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

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

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

δημξρίχμ ρσμβάρεχμ 

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

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

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

ςιπ σπηοερίεπ και ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ςχμ υχοόμ πξσ έυξσμ σπξγοάφει ςιπ εμ λϊγχ 

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. 
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2.2.2 Δγγϋηρη ρσμμεςξυήπ 

 

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

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

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

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

και παοάςαρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ), ρε πεοίπςχρη ποξρτξοάπ για πεοιρρϊςεοα ςμήμαςα είςε θα 

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

πξρξϋ πξσ θα ιρξδσμαμεί με ςξ άθοξιρμα ςχμ ανιόμ εγγσηςικήπ (βλ. παοακάςχ Οίμακα 2) ςχμ 

επιμέοξσπ ποξρτεοϊμεμχμ ςμημάςχμ. 

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

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

έμχρη. 

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

υοϊμξσ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ άοθοξσ 2.4.5 ςηπ παοξϋραπ, ήςξι για ςοιακϊριεπ εμεμήμςα 

(390) ημέοεπ μεςά ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ, άλλχπ η ποξρτξοά 

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

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

εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ. 

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

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

ημεοξμημία και όοα απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ πξσ ξοίζεςαι ρςημ παοξϋρα, άλλχπ η 

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

Οίμακαπ 2 : ΑΝΘΔΡ ΔΓΓΣΖΘΙΩΜ ΔΟΘΡΞΚΩΜ ΡΣΛΛΔΞΥΖΡ ΑΜΑ ΛΖΛΑ 

 

ΛΖΛ. Οεοιγοατή 
Οοξωπ/ρμϊπ 

ςμήμαςξπ υχοίπ ΤΟΑ 
Ανία εγγσης. 

επιρςξλήπ ρσμμες. 

1 ΔΣΕΩΜΩΜ (NUTS EL 523) 215.000,00 2150,00 

2 ΟΠΞΛΑΥΩΜΑ (NUTS EL 526) 195.000,00 1950,00 

3 ΙΖΟΩΜ-ΙΑΡΑΜΔΩΜ-ΞΠΛΔΜΘΞΣ (NUTS EL 511) 265.000,00 2650,00 

 

ΡΣΜ. ΡΣΛΒΑΡΖΡ 
ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 
675.000,00 

ΡΣΜ ΑΝΘΑΡ 
ΔΓΓΣΖΘΙΩΜ 

6750,00 
 

 

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 ρςξ άοθοξ 72 ςξσ μ. 4412/2016. 
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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 2.2.8, γ) δεμ ποξρκξμίρει εγκαίοχπ ςα ποξβλεπϊμεμα 

απϊ ςημ παοξϋρα δικαιξλξγηςικά (παοάγοατξι 2.2.9 και 3.2), δ) δεμ ποξρέλθει εγκαίοχπ για 

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

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

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

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

άοθοξσ 103 ςξσ μ. 4412/2016, πεοί ποϊρκληρηπ για σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ απϊ ςξμ 

ποξρχοιμϊ αμάδξυξ, αμ, καςά ςξμ έλεγυξ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ, ρϋμτχμα με ςιπ 

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

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

παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά πξσ ποξρκξμίρθηκαμ μξμίμχπ και εμποξθέρμχπ, δεμ απξδεικμϋεςαι η 

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

απϊ ςιπ απαιςήρειπ ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ. 

2.2.3 Κϊγξι απξκλειρμξϋ 

 

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

ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, ετϊρξμ ρσμςοέυει ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ (εάμ ποϊκειςαι για 

μεμξμχμέμξ τσρικϊ ή μξμικϊ ποϊρχπξ) ή ρε έμα απϊ ςα μέλη ςξσ (εάμ ποϊκειςαι για έμχρη 

ξικξμξμικόμ τξοέχμ)  

2.2.3.1.   Όςαμ απξδεικμϋξσμ, με ςημ επαλήθεσρη πξσ ποξβλέπεςαι ρςα άοθοα 79 έχπ 81 ςξσ Μ. 

4412/16 ή είμαι γμχρςϊ ρςημ αμαθέςξσρα αουή με άλλξμ ςοϊπξ, ϊςι σπάουει ειπ βάοξπ ςξσ 

αμεςάκληςη, καςαδικαρςική απϊταρη για έμα απϊ ςα ακϊλξσθα εγκλήμαςα: 

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

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

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

ςξσ Οξιμικξϋ Ιόδικα (εγκλημαςική ξογάμχρη), 

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

ςηπ δχοξδξκίαπ ρςημ ξπξία εμέυξμςαι σπάλληλξι ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξι- μξςήςχμ ή ςχμ 

κοαςόμ μελόμ ςηπ Έμχρηπ (ΔΔ C 195 ςηπ 25.6.1997, ρ. 1) και ρςημ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 2 ςηπ 

απϊταρηπ - πλαίριξ 2003/568/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 22απ Θξσλίξσ 2003, για ςημ 

καςαπξλέμηρη ςηπ δχοξδξκίαπ ρςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα (ΔΔ L 192 ςηπ 31.7.2003, ρ. 54), καθόπ 

και, ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ εθμικϊ δίκαιξ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, και ςα εγκλήμαςα ςχμ άοθοχμ 

159Α (δχοξδξκία πξλιςικόμ ποξρόπχμ), 236 (δχοξδξκία σπαλλήλξσ), 237 παο. 2-4 

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

2 (δχοξδξκία ρςξμ ιδιχςικϊ ςξμέα) ςξσ Οξιμικξϋ Ιόδικα, 

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

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

5ηπ Θξσλίξσ 2017 ρυεςικά με ςημ καςαπξλέμηρη, μέρχ ςξσ πξιμικξϋ δικαίξσ, ςηπ απάςηπ ειπ 
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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 (δχοξδξ- κία δικαρςικόμ λειςξσογόμ), 242 (φεσδήπ βεβαίχρη, 

μϊθεσρη κ.λπ.), 374 (διακεκοιμέμη κλξπή), 375 (σπεναί- οερη), 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 Έμχ- ρηπ) 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 (EE 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 (EE 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 

κόδικα (εμπξοία αμθοόπχμ). 

Ζ σπξυοέχρη απξκλειρμξϋ ξικξμξμικξϋ τξοέα εταομϊζεςαι επίρηπ ϊςαμ ςξ ποϊρχπξ ειπ βάοξπ 

ςξσ ξπξίξσ εκδϊθηκε αμεςάκληςη καςαδικαρςική απϊταρη είμαι μέλξπ ςξσ διξικηςικξϋ, 

διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ξογάμξσ ςξσ εμ λϊγχ ξικξμξμικξϋ τξοέα ή έυει ενξσρία 

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

εδατίξσ ατξοά: 
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α) ρςιπ πεοιπςόρειπ εςαιοειόμ πεοιξοιρμέμηπ εσθϋμηπ (Δ.Ο.Δ.), ιδιχςικόμ κεταλαιξσυικόμ 

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

β) 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, ή 

γ) ρςιπ πεοιπςόρειπ ςχμ ρσμεςαιοιρμόμ, ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ, ή 

δ) ρςιπ σπϊλξιπεπ πεοιπςόρειπ μξμικόμ ποξρόπχμ, ςξμ καςά πεοίπςχρη μϊμιμξ εκποϊρχπξ. 

Δάμ ρςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ (α) έχπ (ρς) η πεοίξδξπ απξκλειρμξϋ δεμ έυει καθξοιρςεί με 

αμεςάκληςη απϊταρη, ξοίζεςαι ϊςι ασςή αμέουεςαι ρε πέμςε (5) έςη απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ 

καςαδίκηπ με αμεςάκληςη απϊταρη 

2.2.3.2. Απξκλείεςαι απϊ ςη ρσμμεςξυή ρε διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ξπξιξρδήπξςε 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, εάμ η αμαθέςξσρα αουή: 

α) γμχοίζει ϊςι ξ εμ λϊγχ 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) μπξοεί μα απξδείνει με ςα καςάλληλα μέρα ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει αθεςήρει ςιπ 

σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ. 

 

Αμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ςηπ παο. 2 είμαι Έλλημαπ πξλίςηπ ή έυει ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςημ 

Δλλάδα, ξι σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ ατξοξϋμ ρςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ καλϋπςξσμ ςϊρξ 

ςημ κϋοια ϊρξ και ςημ επικξσοική αρτάλιρη. 

Ξι σπξυοεόρειπ ςχμ πεο. α’ και β’ ςηπ παο. 2 θεχοείςαι ϊςι δεμ έυξσμ αθεςηθεί ετϊρξμ δεμ 

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

ςηοείςαι. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ σπξυοεξϋςαι μα απαμςήρει 

καςαταςικά ρςξ ρυεςικϊ εοόςημα ςξσ Δσοχπαψκξϋ Δμιαίξσ Δγγοάτξσ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) ςξσ 

άοθοξσ 79, ή άλλξσ αμςίρςξιυξσ εμςϋπξσ ή δήλχρηπ, 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 

Ξι πεο. α’ και β’ ςηπ παο. 2 παϋξσμ μα εταομϊζξμςαι ϊςαμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ εκπληοόρει ςιπ 

αμχςέοχ σπξυοεόρειπ ςξσ είςε καςαβάλλξμςαπ ςξσπ τϊοξσπ ή ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ 

αρτάλιρηπ πξσ ξτείλει, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ, καςά πεοίπςχρη, ςχμ δεδξσλεσμέμχμ ςϊκχμ ή 

ςχμ ποξρςίμχμ είςε σπαγϊμεμξπ ρε δερμεσςικϊ διακαμξμιρμϊ για ςημ καςαβξλή ςξσπ ρςξ μέςοξ 

πξσ ςηοεί ςξσπ ϊοξσπ ςξσ δερμεσςικξϋ διακαμξμιρμξϋ. 

 

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

ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρε ξπξιαδήπξςε απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ καςαρςάρειπ:  

α) εάμ η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα απξδείνει με καςάλληλα μέρα αθέςηρη ςχμ ιρυσξσρόμ 
σπξυοεόρεχμ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 18, πεοί αουόμ πξσ εταομϊζξμςαι 
ρςιπ διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ, 
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β) εάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 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 πξσ ποξκϋπςει απϊ παοϊμξια διαδικαρία, 

ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ, 

γ) εάμ, με ςημ επιτϋλανη ςηπ παο. 3β ςξσ άοθοξσ 44 ςξσ μ. 3959/2011 (Α’ 93), πεοί πξιμικόμ 

κσοόρεχμ και άλλχμ διξικηςικόμ ρσμεπειόμ, η αμαθέςξσρα αουή διαθέςει επαοκόπ εϋλξγεπ 

εμδείνειπ πξσ ξδηγξϋμ ρςξ ρσμπέοαρμα ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμήφε ρσμτχμίεπ με 

άλλξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ με ρςϊυξ ςη ρςοέβλχρη ςξσ αμςαγχμιρμξϋ, 

δ) εάμ μία καςάρςαρη ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 24, πεοί 

ρϋγκοξσρηπ ρσμτεοϊμςχμ, δεμ μπξοεί μα θεοαπεσθεί απξςελερμαςικά με άλλα, λιγϊςεοξ 

παοεμβαςικά, μέρα, 

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

ξικξμξμικόμ τξοέχμ καςά ςημ ποξεςξιμαρία ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα 

με ϊρα ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 48, πεοί ποξηγξϋμεμηπ εμπλξκήπ σπξφητίχμ ή ποξρτεοϊμςχμ, 

δεμ μπξοεί μα θεοαπεσθεί με άλλα, λιγϊςεοξ παοεμβαςικά, μέρα, 

ρς) εάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 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 ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 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 ςξσ άοθοξσ 79, πεοί Δσοχπαψκξϋ Δμιαίξσ Δγγοάτξσ Ρϋμβαρηπ, 

η) εάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ επιυειοεί 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 ρςξμ απξκλειρμϊ, ςημ επιλξγή ή ςημ αμάθερη, 

 Δάμ ρςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ (α) έχπ (η)  η πεοίξδξπ απξκλειρμξϋ δεμ έυει καθξοιρθεί με 

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

πξσ βεβαιόμει ςξ ρυεςικϊ γεγξμϊπ.  

θ) εάμ η αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα απξδείνει, με καςάλληλα μέρα, ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ 
τξοέαπ έυει διαποάνει ρξβαοϊ επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα, ςξ ξπξίξ θέςει εμ αμτιβϊλχ ςημ 
ακεοαιϊςηςά ςξσ. 
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Διδικά, καςά ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ 

ή/και τϋλανηπ, χπ ρξβαοϊ επαγγελμαςικϊ παοάπςχμα μξξϋμςαι ιδίχπ ςα ποξβλεπϊμεμα ρςξ 

δεϋςεοξ εδάτιξ ςηπ πεοίπςχρηπ γ΄ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ Μ 3863/2010 (Α' 115), 

ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε (βλ. Μ. 4488/2017 ,άοθοξ 39 πεοίπςχρη β') και ιρυϋει ρϋμτχμα με ςα 

ξπξία: 

Ζ αμαθέςξσρα αουή απξκλείει από ςη ρύμαφη ςηπ ρύμβαρηπ ςιπ σπξφήτιεπ εςαιοείεπ 

παοξυήπ σπηοεριώμ καθαοιρμξύ ή/και τύλανηπ εάμ έυξσμ επιβληθεί ρε βάοξπ ςξσπ, μέρα ρε 

υοξμικό διάρςημα δύξ (2) εςώμ ποιμ από ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ, 

ςοειπ (3) ποάνειπ επιβξλήπ ποξρςίμξσ από ςα αομόδια ελεγκςικά όογαμα ςξσ Ρώμαςξπ 

Δπιθεώοηρηπ Δογαρίαπ για παοαβάρειπ ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ πξσ υαοακςηοίζξμςαι, 

ρύμτχμα με ςημ σπξσογική απόταρη 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπχπ εκάρςξςε ιρυύει, χπ 

«σφηλήπ» ή «πξλύ σφηλήπ» ρξβαοόςηςαπ, ξι ξπξίεπ ποξκύπςξσμ αθοξιρςικά, από ςοειπ (3) 

διεμεογηθέμςεπ ελέγυξσπ ή δύξ (2) ποάνειπ επιβξλήπ ποξρςίμξσ από ςα αομόδια ελεγκςικά 

όογαμα ςξσ Ρώμαςξπ Δπιθεώοηρηπ Δογαρίαπ για παοαβάρειπ ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ πξσ 

ατξοξύμ ςημ αδήλχςη εογαρία, ξι ξπξίεπ ποξκύπςξσμ αθοξιρςικά από δύξ (2) 

διεμεογηθέμςεπ ελέγυξσπ.   

Δπίρηπ, ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξύραπ, «η αμαθέςξσρα αουή απξκλείει από ςη ρύμαφη ςηπ 

ρύμβαρηπ ςιπ σπξφήτιεπ εςαιοείεπ παοξυήπ σπηοεριώμ καθαοιρμξύ: αα) ξι ξπξίεπ έυξσμ 

κηοσυθεί έκπςχςεπ κας’ εταομξγή ςηπ παοαγοάτξσ 7 ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ Μ 3863/2010 μέρα 

ρε υοξμικό διάρςημα ςοιώμ (3) εςώμ ποιμ από ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ 

σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ ή ββ) ρςιπ ξπξίεπ έυει επιβληθεί η κύοχρη ςηπ ποξρχοιμήπ 

διακξπήπ ςηπ λειςξσογίαπ ρσγκεκοιμέμηπ παοαγχγικήπ διαδικαρίαπ ή ςμήμαςξπ ή ςμημάςχμ ή 

ςξσ ρσμόλξσ ςηπ επιυείοηρηπ ή εκμεςάλλεσρηπ κας’ εταομξγή ςηπ παο. 1Β ςξσ άοθοξσ 24 

ςξσ μ. 3996/2011 (Α΄ 170) μέρα ρε υοξμικό διάρςημα ςοιώμ (3) εςώμ ποιμ από ςημ 

ημεοξμημία λήνηπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ.» 

2.2.3.4. Ξ ποξρτέοχμ απξκλείεςαι ρε ξπξιξδήπξςε υοξμικϊ ρημείξ καςά ςη διάοκεια ςηπ 

διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, ϊςαμ απξδεικμϋεςαι ϊςι βοίρκεςαι, λϊγχ ποάνεχμ 

ή παοαλείφεόμ ςξσ, είςε ποιμ είςε καςά ςη διαδικαρία, ρε μία απϊ ςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ  

2.2.3.5. Ξπξιξρδήπξςε ξικξμξμικϊπ τξοέαπ εμπίπςει ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ πξσ 

αματέοξμςαι ρςημ παο. 2.2.3.1 ρςημ παο. 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. Δάμ ςα ρςξιυεία 

κοιθξϋμ επαοκή, ξ εμ λϊγχ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ απξκλείεςαι απϊ ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ 

ρϋμβαρηπ. 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. Αμ ςα 



ΑΔΑ: ΩΜΕΗΟΡ1Υ-01Ρ



 

 

Διιακ. 1/22 διεθμήπ ηλεκςοξμικϊπ διαγχμιρμϊπ για ςημ αμάθερη παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ςχμ κςιοίχμ ςχμ Ρ.Ρ. α) Δσζόμχμ, β) 
Οοξμαυόμα και γ) Ιήπχμ-Ιαρςαμέχμ-Ξομεμίξσ για ςα έςη 2024-2025 

ελίδα 20 από 130 

 

 

μέςοα κοιθξϋμ αμεπαοκή, γμχρςξπξιείςαι ρςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα ςξ ρκεπςικϊ ςηπ απϊταρηπ 

ασςήπ. 

Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ έυει απξκλειρςεί, με ςελερίδικη απϊταρη, απϊ ςη ρσμμεςξυή ρε 

διαδικαρίεπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ή αμάθερηπ παοαυόοηρηπ δεμ μπξοεί μα κάμει υοήρη ςηπ 

δσμαςϊςηςαπ πξσ παοέυεςαι βάρει ςηπ παοξϋραπ καςά ςημ πεοίξδξ ςξσ απξκλειρμξϋ πξσ ξοίζεςαι 

ρςημ εμ λϊγχ απϊταρη ρςξ κοάςξπ μέλξπ ρςξ ξπξίξ ιρυϋει η απϊταρη. 

 

2.2.3.6 Ζ απϊταρη για ςημ διαπίρςχρη ςηπ επάοκειαπ ή μη ςχμ επαμξοθχςικόμ μέςοχμ καςά 

ςημ ποξηγξϋμεμη παοάγοατξ εκδίδεςαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςιπ παο. 8 και 9 ςξσ άοθοξσ 

73 ςξσ μ. 4412/2016. 

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

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

απξκλείεςαι απϊ ςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 

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

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

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

ποξρτξοά απξκλείεςαι απϊ ςξ διαγχμιρμϊ. 

2.2.4 Ιοιςήοια Δπιλξγήπ 

 

2.2.4.1 Ιαςαλληλϊληςα 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 παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ. 

 

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

απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε έμα απϊ ςα επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα πξσ 

ςηοξϋμςαι ρςξ κοάςξπ εγκαςάρςαρήπ ςξσπ ή μα ικαμξπξιξϋμ ξπξιαδήπξςε άλλη απαίςηρη ξοίζεςαι 

ρςξ Οαοάοςημα XI ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ μ. 4412/2016.  

 

Ρςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ εγκαςερςημέμχμ ρε κοάςξπ μέλξσπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ 

Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ (Δ.Ξ.Υ) ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ ποξρυχοήρει ρςη ΡΔΡ, ή ρε ςοίςεπ υόοεπ πξσ 

δεμ εμπίπςξσμ ρςημ ποξηγξϋμεμη πεοίπςχρη και έυξσμ ρσμάφει διμεοείπ ή πξλσμεοείπ 

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

είμαι εγγεγοαμμέμξι ρε αμςίρςξιυα επαγγελμαςικά ή εμπξοικά μηςοόα.  

 

Ξι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα είμαι εγγεγοαμμέμξι ρςξ 

Βιξςευμικϊ ή Δμπξοικϊ ή Βιξμηυαμικϊ Δπιμεληςήοιξ ή ρςξ Ληςοόξ Ιαςαρκεσαρςόμ Αμσμςικξϋ 

Σλικξϋ. 
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Ρςημ πεοίπςχρη ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ η παοαπάμχ απαίςηρη ποέπει μα 

καλϋπςεςαι απϊ κάθε μέλξπ ςηπ. 

2.2.4.2 Ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια 

 

 Διδικϊπ (πξσ θα ατξοά ςημ παοξυή σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ) εςήριξπ κϋκλξπ εογαριόμ 

για ςημ ςελεσςαία ςοιεςία 2019-2021 (ρσμαοςήρει ςηπ ημεοξμημίαπ ρϋρςαρηπ ςξσ ξικξμξμικξϋ 

τξοέα ή έμαονηπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ και ετϊρξμ είμαι διαθέριμεπ ξι πληοξτξοίεπ για ςξμ 

εμ λϊγχ κϋκλξ εογαριόμ) ξ ξπξίξπ καςά μέρξ ϊοξ (ειδικϊπ μέρξπ εςήριξπ κϋκλξπ εογαριόμ θα 

ιρξδσμαμεί ςξσλάυιρςξμ με πξρξρςϊ πεμήμςα ςξιπ εκαςϊ (50%) ςηπ ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ (ποξ 

Τ.Ο.Α.) έκαρςξσ ςμήμαςξπ ή ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ ςχμ ςμημάςχμ, για ςα 

ξπξία καςαςίθεςαι η ποξρτξοά.  

 Ξι ρσμμεςέυξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ θα ποέπει μα μημ εμταμίζξσμ ζημίεπ καςά ςα ςοία 

ςελεσςαία έςη (2019, 2020, 2021), ήςξι θα ποέπει ςα απξςελέρμαςα υοήρηπ μεςά απϊ τϊοξσπ μα 

είμαι θεςικά καςά έςξπ. 

Ρςημ πεοίπςχρη ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ ϊρξμ ατξοά ςιπ χπ άμχ δσξ 

απαιςήρειπ αοκεί μα ικαμξπξιξϋμςαι απϊ έμα εκ ςχμ μελόμ ςηπ έμχρηπ. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ θα 

ποέπει μα ρσμπληοόμξσμ ςα αμςίρςξιυα πεδία ρςξ ΔΔΔΡ. 

2.2.4.3 ευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα 

Όρξμ ατξοά ρςημ ςευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα για ςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ 

ρϋμβαρηπ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι επί πξιμή απξκλειρμξϋ μα έυξσμ εκςελέρει καςά ςα 

ςοία ςελεσςαία έςη (2019-2021) ςξσλάυιρςξμ δσξ ρσμβάρειπ παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ, 

δημξρίχμ ή/και ιδιχςικόμ κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ, έκαρςη με διάοκεια ςξσλάυιρςξμ ένι μημόμ 

και ανία ποξ Τ.Ο.Α. ίρη με ςξ είκξρι πέμςε ςξιπ εκαςϊ (25%) ςηπ ποξ ΤΟΑ ποξωπξλξγιρθείραπ 

ανίαπ κάθε ςμήμαςξπ για ςξ ξπξίξ δίμεςαι ποξρτξοά. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ θα ποέπει μα 

ρσμπληοόμξσμ ςξ αμςίρςξιυξ πεδίξ ρςξ ΔΔΔΡ. 

 Ρςημ πεοίπςχρη ποξρτξοάπ απϊ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ η απαίςηρη αοκεί μα ικαμξπξιείςαι 

απϊ έμα εκ ςχμ μελόμ ςηπ έμχρηπ. 

 

2.2.4.4 Οοϊςσπα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ και ποϊςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ 

 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ για ςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ξτείλξσμ μα 

ρσμμξοτόμξμςαι με ςα ποϊςσπα  

α) διαυείοιρηπ πξιϊςηςαπ ISO 9001:2015 ή μεςαγεμέρςεοξ ασςξϋ, με πεδίξ εταομξγήπ-

πιρςξπξίηρηπ ςιπ σπηοερίεπ καθαοιρμξϋ, ή ιρξδϋμαμξ 

β) πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ ISO 14001:2015 ή μεςαγεμέρςεοξ ασςξϋ με πεδίξ εταομξγήπ-

πιρςξπξίηρηπ ςημ παοξυή σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ, ή ιρξδϋμαμξ 



ΑΔΑ: ΩΜΕΗΟΡ1Υ-01Ρ



 

 

Διιακ. 1/22 διεθμήπ ηλεκςοξμικϊπ διαγχμιρμϊπ για ςημ αμάθερη παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ςχμ κςιοίχμ ςχμ Ρ.Ρ. α) Δσζόμχμ, β) 
Οοξμαυόμα και γ) Ιήπχμ-Ιαρςαμέχμ-Ξομεμίξσ για ςα έςη 2024-2025 

ελίδα 22 από 130 

 

 

γ) διαυείοιρηπ σγείαπ και αρτάλειαπ ρςξσπ υόοξσπ εογαρίαπ ISO 45001:2018 ή μεςαγεμέρςεοξ 

ασςξϋ, ρσμξδεσϊμεμξ απϊ καςάλληλη βεβαίχρη έμαμςι COVID-19, ή ιρξδϋμαμξ 

και ςα ρσρςήμαςα δ) Διαυείοιρηπ πληοξτξοιόμ ποξρχπικξϋ υαοακςήοα ρϋμτχμα με ςξ ποϊςσπξ 

BS 10012:2017 ή μεςαγεμέρςεοξ ασςξϋ, ή Διαυείοιρηπ Αρτάλειαπ Οληοξτξοιόμ ISO 27001:2013 ή 

μεςαγεμέρςεοξ ή ιρξδϋμαμα ασςόμ με πεδίξ ςημ παοξυή σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ  

 

2.2.4.5 Ρςήοινη ρςημ ικαμϊςηςα ςοίςχμ-Σπεογξλαβία 

 

Όρξμ ατξοά ρςα κοιςήοια ςηπ ξικξμξμικήπ και υοημαςξξικξμξμικήπ επάοκειαπ πξσ ποξβλέπξμςαι 

ρςημ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 75, πεοί κοιςηοίχμ επιλξγήπ, και ςα κοιςήοια ρυεςικά με ςημ ςευμική και 

επαγγελμαςική ικαμϊςηςα πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 75, έμαπ ξικξμξμικϊπ 

τξοέαπ μπξοεί, καςά πεοίπςχρη και για ρσγκεκοιμέμη ρϋμβαρη, μα ρςηοίζεςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ 

άλλχμ τξοέχμ, αρυέςχπ ςηπ μξμικήπ τϋρηπ ςχμ δερμόμ ςξσ με ασςξϋπ. 

Αμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ επιθσμεί μα ρςηοιυθεί ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ τξοέχμ, απξδεικμϋει ρςημ 

αμαθέςξσρα αουή ϊςι θα έυει ρςη διάθερή ςξσ ςξσπ αμαγκαίξσπ πϊοξσπ, ιδίχπ, με ςημ 

ποξρκϊμιρη ςηπ ρυεςικήπ δέρμεσρηπ ςχμ τξοέχμ ασςόμ για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή ελέγυει, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 79, πεοί Δσοχπαψκξϋ Δμιαίξσ Δγγοάτξσ 

Ρϋμβαρηπ, 80, πεοί απξδεικςικόμ μέρχμ και 81, πεοί επιγοαμμικξϋ απξθεςηοίξσ πιρςξπξιηςικόμ 

(e-Certis), 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, πεοί λϊγχμ απξκλειρμξϋ και 74, πεοί απξκλειρμξϋ ξικξμξμικξϋ 

τξοέα απϊ δημϊριεπ ρσμβάρειπ.  

Ζ αμαθέςξσρα αουή απαιςεί απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα μα αμςικαςαρςήρει έμαμ τξοέα πξσ δεμ 

πληοξί ρυεςικϊ κοιςήοιξ επιλξγήπ ή για ςξμ ξπξίξ ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι απξκλειρμξϋ ςχμ παο. 1 

και 2 ςξσ άοθοξσ 73 και ςξσ άοθοξσ 74. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα απαιςήρει απϊ ςξμ 

ξικξμξμικϊ τξοέα ςημ αμςικαςάρςαρη τξοέα για ςξμ ξπξίξμ ρσμςοέυξσμ λϊγξι απξκλειρμξϋ ςηπ 

παο. 4 ςξσ άοθοξσ 73 και ςξσ άοθοξσ 74. 

Ζ αμςικαςάρςαρη ςξσ τξοέα, ρςιπ ικαμϊςηςεπ ςξσ ξπξίξσ ρςηοίζεςαι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ πξσ 

δεμ πληοξί ρυεςικϊ κοιςήοιξ επιλξγήπ ή για ςξμ ξπξίξμ ρσμςοέυξσμ λϊγξι απξκλειρμξϋ ςχμ 

άοθοχμ 73 και 74, γίμεςαι καςϊπιμ ποϊρκληρηπ απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ποξπ ςξμ ξικξμξμικϊ 

τξοέα, εμςϊπ ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ ρυεςική ηλεκςοξμική ποϊρκληρη απϊ ςημ ρυεςική 

ποϊρκληρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, η ξπξία απεσθϋμεςαι ρςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα μέρχ ςηπ 

λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμία» ςξσ ΔΡΖΔΖΡ. Ξ τξοέαπ πξσ αμςικαθιρςά τξοέα ςξσ 

ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ δεμ επιςοέπεςαι μα αμςικαςαρςαθεί εκ μέξσ.  

Όςαμ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ρςηοίζξμςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ τξοέχμ ϊρξμ ατξοά ςα κοιςήοια 

πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ απαιςξϋμεμη με ςη διακήοσνη ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική 

επάοκεια, ξι  εμ λϊγχ ξικξμξμικξί τξοείπ και ασςξί ρςξσπ ξπξίξσπ ρςηοίζξμςαι είμαι απϊ κξιμξϋ 

σπεϋθσμξι για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ  . 
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Σπϊ ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ μπξοξϋμ μα ρςηοίζξμςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ 

ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςημ έμχρη ή άλλχμ τξοέχμ. 

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 

δέκα ςξιπ εκαςϊ (10%) ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, η αμαθέςξσρα αουή ελέγυει ϊςι δεμ 

ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ. Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 

σπξυοεξϋςαι μα αμςικαςαρςήρει έμαμ σπεογξλάβξ, ετϊρξμ ρσμςοέυξσμ ρςξ ποϊρχπϊ ςξσ λϊγξι 

απξκλειρμξϋ ςηπ χπ άμχ παοαγοάτξσ 2.2.3.   

 

2.2.5  Ιαμϊμεπ απϊδεινηπ πξιξςικήπ επιλξγήπ 

 

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

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

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

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

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

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρςηοίζεςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ τξοέχμ, ρϋμτχμα 

με ςημ παοάγοατξ 2.2.4 ςηπ παοξϋραπ, ξι τξοείπ ρςημ ικαμϊςηςα ςχμ ξπξίχμ ρςηοίζεςαι 

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

δεμ ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ και ϊςι πληοξϋμ ςα 

ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ καςά πεοίπςχρη (παοάγοατξι 2.2.4.2 και 2.2.4.3 ) . 

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 δέκα ςξιπ εκαςϊ (10%) ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ξι σπεογξλάβξι 

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

δεμ ρσμςοέυξσμ ξι λϊγξι απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ .  

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

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

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

ρσμτχμηςικξϋ ξι ποξρτέοξμςεπ ξτείλξσμ μα εμημεοόρξσμ αμελληςί ςημ αμαθέςξσρα αουή. . 

2.2.5.1 Οοξκαςαοκςική απϊδεινη καςά ςημ σπξβξλή ποξρτξοόμ 

 

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

απϊ ςιπ καςαρςάρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 και β) πληοξϋμ ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ ςχμ 

παοαγοάτχμ 2.2.4.1-2.2.4.3. 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), ρϋμτχμα με ςξ επιρσμαπςϊμεμξ ρςημ 
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παοξϋρα Οαοάοςημα 5, 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 ΘΘI 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 
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και ςξ είδξπ ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ καςαμξμήπ αμξιβήπ μεςανϋ ςξσπ) 

κάθε μέλξσπ ςηπ έμχρηπ, καθόπ και ξ εκποϊρχπξπ/ρσμςξμιρςήπ ασςήπ. 

 

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

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

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

απξκαςάρςαρη ςηπ ανιξπιρςίαπ ςξσ. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

δερμεσςικϊ διακαμξμιρμϊ πξσ ςηοείςαι. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ 

σπξυοεξϋςαι μα απαμςήρει καςαταςικά ρςξ ρυεςικϊ πεδίξ ςξσ ΔΔΔΡ με ςξ ξπξίξ εοχςάςαι εάμ ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει αμεκπλήοχςεπ σπξυοεόρειπ ϊρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τϊοχμ ή 

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

σπξυοεόρειπ ςξσ. 

2.2.5.2 Απξδεικςικά μέρα 

 

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

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

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

γίμεςαι καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 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.  
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Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δεμ σπξυοεξϋμςαι μα σπξβάλξσμ δικαιξλξγηςικά, ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή 

πξσ έυει αμαθέρει ςη ρϋμβαρη διαθέςει ήδη ςα χπ άμχ δικαιξλξγηςικά και ασςά ενακξλξσθξϋμ μα 

ιρυϋξσμ . 

α δικαιξλξγηςικά ςξσ παοϊμςξπ σπξβάλλξμςαι και γίμξμςαι απξδεκςά ρϋμτχμα με ςημ 

παοάγοατξ 2.4.2.5 και 3.2 ςηπ παοξϋραπ. 

α απξδεικςικά έγγοατα ρσμςάρρξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα ή ρσμξδεϋξμςαι απϊ επίρημη 

μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.1.4. 

 

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

ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ αμςίρςξιυα ςα  δικαιξλξγηςικά πξσ αματέοξμςαι  

παοακάςχ: 

 

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

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

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

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

αμςικαθίρςαμςαι απϊ έμξοκη βεβαίχρη ή, ρςα κοάςη - μέλη ή ρςιπ υόοεπ ϊπξσ δεμ ποξβλέπεςαι 

έμξοκη βεβαίχρη, απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ εμδιατεοξμέμξσ εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή 

διξικηςικήπ αουήπ, ρσμβξλαιξγοάτξσ ή αομϊδιξσ επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ ξογαμιρμξϋ ςξσ 

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

τξοέαπ. Ξι αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ παοέυξσμ, ϊπξσ κοίμεςαι αμαγκαίξ, επίρημη δήλχρη ρςημ 

ξπξία αματέοεςαι ϊςι δεμ εκδίδξμςαι ςα έγγοατα ή ςα πιρςξπξιηςικά ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ 

ή ϊςι ςα έγγοατα ασςά δεμ καλϋπςξσμ ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 πεο. α’ και β’, καθόπ και ρςημ πεο. β΄ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.3. Ξι επίρημεπ 

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. 
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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. 

α δικαιξλξγηςικά ςηπ παοαπάμχ παοαγοάτξσ γίμξμςαι απξδεκςά ετόρξμ έυξσμ εκδξθεί 

εμςόπ ςξσ ςελεσςαίξσ ςοιμήμξσ από ςημ σπξβξλή ςξσπ. 

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

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

μέλξσπ ή υόοαπ,  

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

ποξρκξμίζει πιρςξπξιηςικά τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ (κϋοιαπ και 

επικξσοικήπ),  

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

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

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

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

καθώπ και σπεύθσμη δήλχρη αματξοικά με ςξσπ ξογαμιρμξύπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ (ρςημ 

πεοίπςχρη πξσ ξ ποξρχοιμόπ αμάδξυξπ έυει ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςημ Δλλάδα ατξοά 

Ξογαμιρμξύπ κύοιαπ και επικξσοικήπ αρτάλιρηπ) ρςξσπ ξπξίξσπ ξτείλει μα καςαβάλλει 

ειρτξοέπ. 

iii) Για ςημ παοάγοατξ 2.2.3.2 πεοίπςχρη α’, πλέξμ ςχμ χπ άμχ πιρςξπξιηςικόμ, σπεύθσμη 

δήλχρη όςι δεμ έυει εκδξθεί δικαρςική ή διξικηςική απόταρη με ςελερίδικη και δερμεσςική 

ιρυύ για ςημ αθέςηρη ςχμ σπξυοεώρεώμ ςξσπ όρξμ ατξοά ρςημ καςαβξλή τόοχμ ή 

ειρτξοώμ 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 έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία πςχυεσςικξϋ ρσμβιβαρμξϋ ή δεμ έυει 

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

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

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

πιρςξπξιηςικά ασςά, γίμξμςαι απξδεκςά ετόρξμ έυξσμ εκδξθεί εμςόπ ςξσ ςελεσςαίξσ 

ςοιμήμξσ από ςημ σπξβξλή ςξσπ. 

Θδίχπ ξι ξικξμξμικξί τξοείπ πξσ είμαι εγκαςερςημέμξι ρςημ Δλλάδα ποξρκξμίζξσμ: 

i) Δμιαίξ Οιρςξπξιηςικό Δικαρςικήπ Τεοεγγσόςηςαπ από ςξ αομόδιξ 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 
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καςάθερηπ αίςηρηπ λϋρηπ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ, εμό για ςιπ ΔΟΔ ποξρκξμίζεςαι επιπλέξμ 

πιρςξπξιηςικϊ μεςαβξλόμ. 

ii) Οιρςξπξιηςικό ςξσ Γ.Δ.Λ.Ζ. από ςξ ξπξίξ ποξκύπςει όςι ςξ μξμικό ποόρχπξ δεμ έυει λσθεί 

και ςεθεί σπό εκκαθάοιρη με απόταρη ςχμ εςαίοχμ. 

iii) Δκςύπχρη ςηπ καοςέλαπ “Ρςξιυεία Ληςοώξσ/ Δπιυείοηρηπ” από ςημ ηλεκςοξμική 

πλαςτόομα ςηπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Δρόδχμ, όπχπ ασςά εμταμίζξμςαι ρςημ 

πλαςτόομα my aade, από ςημ ξπξία μα ποξκύπςει η μη αμαρςξλή ςηπ επιυειοημαςικήπ 

δοαρςηοιόςηςάπ 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 πεοιπςώρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.3,σπεύθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ 

ξικξμξμικξύ τξοέα όςι δεμ ρσμςοέυξσμ ρςξ ποόρχπό ςξσ ξι ξοιζόμεμξι ρςημ παοάγοατξ λόγξι 

απξκλειρμξύ, ήςξι όςι δεμ ρσμςοέυξσμ ρςξ ποόρχπό ςξσ ξι ξοιζόμεμξι ρςημ παοάγοατξ 4 ςξσ 

άοθοξσ 73 (πεοιπςώρειπ α,γ-θ) ςξσ Μ. 4412/16 λόγξι απξκλειρμξύ. 

ε) για ςημ παοάγοατξ 2.2.3.7 σπεύθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ ξικξμξμικξύ τξοέα πεοί μη 

επιβξλήπ ρε βάοξπ ςξσ ςηπ κύοχρηπ ςξσ ξοιζόμςιξσ απξκλειρμξύ, ρύμτχμα ςιπ διαςάνειπ ςηπ 

κείμεμηπ μξμξθερίαπ 

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

1. . Οιρςξπξιηςικό/βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ επαγγελμαςικξύ ή εμπξοικξύ μηςοώξσ ςξσ 

κοάςξσπ εγκαςάρςαρηπ  για ςημ απόδεινη ςηπ απαίςηρηπ ςξσ άοθοξσ 2.2.4. (απόδεινη 

καςαλληλόςηςαπ για ςημ άρκηρη επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιόςηςαπ). 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. 

 

2. Για ςημ ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια: 
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 Σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ μξμίμξσ εκποξρόπξσ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα για ςξ ϋφξπ ςξσ 

αμά έςξπ ειδικξϋ (παοξυή σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ) εςήριξσ ςζίοξσ, καθόπ και για ςξ 

μεςά τϊοχμ ϋφξπ ςχμ απξςελερμάςχμ υοήρηπ (ζημία ή κέοδξπ). Ζ δήλχρη ατξοά 

ρςημ ςοιεςία 2019-2021. 

 Ιαςαρςάρειπ ςξσ “ειδικξϋ” εςήριξσ κϋκλξσ εογαριόμ ρςξμ ςξμέα παοξυήπ σπηοεριόμ 

καθαοιρμξϋ κςηοίχμ για ςιπ ξικξμξμικέπ υοήρειπ 2021, 2020 και 2019 (ρσμαοςήρει ςηπ 

ημεοξμημίαπ ρϋρςαρηπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα ή έμαονηπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςξσ) 

καθόπ και δημξριεσμέμξσπ Θρξλξγιρμξϋπ ή απξρπάρμαςα δημξριεσμέμχμ Θρξλξγιρμόμ 

ςχμ ςελεσςαίχμ ςοιόμ (3) ξικξμξμικόμ υοήρεχμ (2019-2021), ρε πεοίπςχρη πξσ ξ 

ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεξϋςαι ρςημ έκδξρη Θρξλξγιρμόμ, ή ϊρχμ ξικξμξμικόμ 

υοήρεχμ έυξσμ κλείρει ρςημ πεοίπςχρη λειςξσογίαπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα 

μικοϊςεοηπ ςηπ ςοιεςίαπ, ρσμξδεσϊμεμξσπ απϊ ςξ αμςίρςξιυξ ΤΔΙ ρςξ ξπξίξ έυξσμ 

δημξριεσθεί, , απϊ ςα ξπξία θα ποξκϋπςει ϊςι: 

 

1. ξ ϋφξπ ςξσ ρσμξλικξϋ ειδικξϋ εςήριξσ κϋκλξσ εογαριόμ ςηπ επιυείοηρηπ, καςά μέρξ ϊοξ 

για ςξ αμχςέοχ υοξμικϊ διάρςημα, είμαι ίρξ ή μεγαλϋςεοξ με ςξ πεμήμςα ςξιπ εκαςϊ (50%) 

ςηπ ποξωπξλξγιρθείραπ δαπάμηπ (ποξ Τ.Ο.Α.) ςξσ ςμήμαςξπ ή ςξσ αθοξίρμαςξπ ςηπ ανίαπ 

ςχμ ςμημάςχμ ςηπ παοξϋραπ για ςα ξπξία δίμεςαι ποξρτξοά.  

 

2. α απξςελέρμαςα υοήρηπ μεςά απϊ τϊοξσπ για ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ 

είμαι θεςικά αμά έςξπ, για ςημ ςελεσςαία ςοιεςία (2019, 2020, 2021), 

Δάμ η επιυείοηρη λειςξσογεί για υοϊμξ μικοϊςεοξ ςηπ ςοιεςίαπ θα σπξβάλει ρςξιυεία για ϊρξ 

υοϊμξ λειςξσογεί. 

Ρε πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία ξι ιρξλξγιρμξί δεμ έυξσμ δημξριεσθεί ρε ΤΔΙ, ξι ξικξμξμικξί 

τξοείπ σπξβάλλξσμ ςξμ εγκεκοιμέμξ, απϊ ςξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ ή ςξ καςά πεοίπςχρη 

(ρϋμτχμα με ςξ καςαρςαςικϊ ςξσπ ή άλλεπ διαςάνειπ) αομϊδιξ Διξικηςικϊ ϊογαμξ, ιρξλξγιρμϊ και 

ςιπ λξιπέπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ρσμξδεσϊμεμεπ απϊ ςημ απϊταρη έγκοιρηπ ςξσ Διξικηςικξϋ 

Ρσμβξσλίξσ ή ςξσ αομξδίξσ Διξικηςικξϋ ξογάμξσ και αίςηρη για ςη δημξρίεσρη ςχμ ιρξλξγιρμόμ 

ρςξ ΓΔΛΖ, ρςξιυείξ σπξυοεχςικϊ ρςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικξϋ τξοέα πξσ έυει καςά μϊμξ 

σπξυοέχρη δημξρίεσρηπ ιρξλξγιρμόμ. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ, πξσ δεμ έυξσμ καςά μϊμξ 

σπξυοέχρη δημξρίεσρηπ ιρξλξγιρμόμ, σπξβάλλξσμ και ξπξιξδήπξςε άλλξ ρυεςικϊ έγγοατξ απϊ 

ςξ ξπξίξ μα ποξκϋπςει ξ ειδικϊπ κϋκλξπ εογαριόμ ςξσπ για ςιπ ςοειπ ςελεσςαίεπ ξικξμξμικέπ 

υοήρειπ, καςά ςα αμχςέοχ αματεοϊμεμα. έςξια έγγοατα είμαι: ακοιβέπ επικσοχμέμξ 

αμςίγοατξ απϊ ςξ βιβλίξ απξγοατόμ και ιρξλξγιρμόμ ή άλλα τξοξλξγικά ρςξιυεία πξσ 

σπξβάλλξμςαι -καςά πεοίπςχρη - ρςιπ αομϊδιεπ Τξοξλξγικέπ Αουέπ  και απϊ ϊπξσ ποξκϋπςει ξ 

κϋκλξπ εογαριόμ, ρσμξδεσϊμεμα απϊ ςημ βεβαίχρη σπξβξλήπ ςξσπ. 

Δάμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, για βάριμξ λϊγξ, δεμ είμαι ρε θέρη μα ποξρκξμίρει ςα αμχςέοχ 

δικαιξλξγηςικά, μπξοεί μα απξδεικμϋει ςημ ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική ςξσ επάοκεια με 

ξπξιξδήπξςε άλλξ καςάλληλξ έγγοατξ. 

 

3. Για ςημ ςευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα 
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Δπί πξιμή απξκλειρμξϋ θα καςαςεθεί  

Ιαςάλξγξπ κσοιϊςεοχμ ρσμβάρεχμ (ςξσλάυιρςξμ δσξ) παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ μεγάλχμ 

κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ, δημξρίχμ και ιδιχςικόμ, ςχμ ςοιόμ (3) ςελεσςαίχμ εςόμ (2019-2021), 

έκαρςη με υοξμική διάοκεια ςξσλάυιρςξμ ένι μημόμ και ανία ίρη με ςξ είκξρι πέμςε ςξιπ εκαςϊ 

(25%) ςηπ ποξ ΤΟΑ ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ κάθε ςμήμαςξπ για ςξ ξπξίξ δίμεςαι ποξρτξοά, 

ϊπξσ θα αματέοξμςαι: α) ςξ αμςικείμεμξ (ρσμξπςική πεοιγοατή), β) η ανία ςηπ ρϋμβαρηπ, γ) η 

διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ, δ) ξ παοαλήπςηπ ςηπ σπηοερίαπ καθαοιρμξϋ. Ξι παοαδϊρειπ 

απξδεικμϋξμςαι, εάμ ξ απξδέκςηπ είμαι δημϊρια αουή, με πιρςξπξιηςικά ςα ξπξία έυξσμ εκδξθεί ή 

θεχοηθεί απϊ ςημ αομϊδια αουή και εάμ ξ απξδέκςηπ είμαι ιδιχςικϊπ τξοέαπ, με ςα αμςίρςξιυα 

παοαρςαςικά ή, ετϊρξμ δεμ ποξβλέπεςαι ηέκδξρη παοαρςαςικόμ ή δεμ σπάουξσμ παοαρςαςικά, 

με σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ αγξοαρςή και,εάμ ςξϋςξ δεμ είμαι δσμαςϊ, ςξσ ποξρτέοξμςα. 

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. 

4. Οοϊςσπα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ και ποϊςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ 

 

Για ςημ απϊδεινη ςηπ ρσμμϊοτχρήπ ςξσπ με ποϊςσπα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ και ποϊςσπα 

πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.4.4 ξι ξικξμξμικξί τξοείπ 

ποξρκξμίζξσμ ςα παοακάςχ πιρςξπξιηςικά-ποϊςσπα: 

α) διαυείοιρηπ πξιϊςηςαπ ISO 9001:2015 ή μεςαγεμέρςεοξ ασςξϋ με πεδίξ εταομξγήπ-

πιρςξπξίηρηπ ςιπ σπηοερίεπ καθαοιρμξϋ, ή άλλξ ιρξδϋμαμξ πιρςξπξιηςικϊ με πεδίξ 

εταομξγήπ ρςξ αμςικείμεμξ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ 

β) διαυείοιρηπ σγείαπ και αρτάλειαπ ρςξσπ υόοξσπ ISO 45001:2018 ή μεϊςεοξ, ή άλλξ 

ιρξδϋμαμξ πιρςξπξιηςικϊ πεοί ρσρςήμαςξπ διαυείοιρηπ Σγείαπ & Αρτάλειαπ ρςημ Δογαρία  

γ) πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ ISO 14001:2015 με πεδίξ εταομξγήπ-πιρςξπξίηρηπ ςημ 

παοξυή σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ πξσ θα ρσμξδεϋεςαι απϊ καςάλληλη βεβαίχρη έμαμςι 

COVID-19 ή μεςαγεμέρςεοξ ασςξϋ, ή άλλξ ιρξδϋμαμξ πιρςξπξιηςικϊ πεοί πεοιβαλλξμςικήπ 

διαυείοιρηπ 

δ) Οιρςξπξιηςικϊ BS 10012:2017 ή μεςαγεμέρςεοξ για ςη Διαυείοιρη Οληοξτξοιόμ 

Οοξρχπικξϋ Υαοακςήοα, ή ιρξδϋμαμξ ασςξϋ, εμ ιρυϋ, απϊ διαπιρςεσμέμξ ξογαμιρμϊ ρςξ 

πεδίξ εταομξγήπ παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ, 

ή πιρςξπξιηςικϊ ISO 27001:2013 ή μεςαγεμέρςεοξ για ςημ Διαυείοιρη Αρτάλειαπ 

Οληοξτξοιόμ ή ιρξδϋμαμξ ασςξϋ, εμ ιρυϋ, απϊ διαπιρςεσμέμξ ξογαμιρμϊ ξμξίχπ ρςξ 

πεδίξ εταομξγήπ παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ, 

 

Ζ αμαθέςξσρα αουή αμαγμχοίζει ιρξδϋμαμα πιρςξπξιηςικά πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ τξοείπ 

διαπιρςεσμέμξσπ απϊ ιρξδϋμαμξσπ Ξογαμιρμξϋπ διαπίρςεσρηπ, εδοεϋξμςεπ και ρε άλλα 

κοάςη-μέλη. 

Δπίρηπ, κάμει δεκςά άλλα απξδεικςικά ρςξιυεία για ιρξδϋμαμα μέςοα διαρτάλιρηπ 

πξιϊςηςαπ, ετϊρξμ ξ εμδιατεοϊμεμξπ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δεμ είυε ςη δσμαςϊςηςα μα 

απξκςήρει ςα εμ λϊγχ πιρςξπξιηςικά εμςϊπ ςχμ ρυεςικόμ ποξθερμιόμ για λϊγξσπ για ςξσπ 

ξπξίξσπ δεμ εσθϋμεςαι ξ ίδιξπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
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απξδεικμϋει ϊςι ςα ποξςειμϊμεμα μέςοα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ πληοξϋμ ςα απαιςξϋμεμα 

ποϊςσπα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ. 

Β.3. Για ςημ απόδεινη ςηπ μόμιμηπ εκποξρώπηρηπ και ρύρςαρηπ σπξβάλλξμςαι, 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, ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι 

μξμικϊ ποϊρχπξ και σπξυοεξϋςαι, καςά ςημ κείμεμη μξμξθερία, μα δηλόμει ςημ εκποξρόπηρη 

και ςιπ μεςαβξλέπ ςηπ ρςξ ΓΔΛΖ , ποξρκξμίζει ρυεςικό πιρςξπξιηςικό ιρυύξσραπ 

εκποξρώπηρηπ, ςξ ξπξίξ ποέπει μα έυει εκδξθεί έχπ ςοιάμςα (30) εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ από 

ςημ σπξβξλή ςξσ.   

ii) Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ ρϋρςαρηπ και ςχμ μεςαβξλόμ ςξσ μξμικξϋ ποξρόπξσ γεμικό 

πιρςξπξιηςικό μεςαβξλώμ ςξσ ΓΔΛΖ, ετόρξμ έυει εκδξθεί έχπ ςοειπ (3) μήμεπ ποιμ από ςημ 

σπξβξλή ςξσ. 

Ρςιπ λξιπέπ πεοιπςώρειπ ποξρκξμίζξμςαι ςα καςά πεοίπςχρη μξμιμξπξιηςικά έγγοατα 

ρύρςαρηπ και μόμιμηπ εκποξρώπηρηπ (ϊπχπ καςαρςαςικά, πιρςξπξιηςικά μεςαβξλόμ, 

αμςίρςξιυα ΤΔΙ, απξτάρειπ ρσγκοϊςηρηπ ξογάμχμ διξίκηρηπ ρε ρόμα, κλπ., αμάλξγα με ςη 

μξμική μξοτή ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα), ρσμξδεσϊμεμα απϊ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ μϊμιμξσ 

εκποξρόπξσ ϊςι ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςξσπ. 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. 

Ξι χπ άμχ σπεϋθσμεπ δηλόρειπ γίμξμςαι απξδεκςέπ, ετϊρξμ έυξσμ ρσμςαυθεί μεςά ςημ 

κξιμξπξίηρη ςηπ ποϊρκληρηπ για ςημ σπξβξλή ςχμ δικαιξλξγηςικόμ. 

Απϊ ςα αμχςέοχ έγγοατα ποέπει μα ποξκϋπςξσμ η μϊμιμη ρϋρςαρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, 

ϊλεπ ξι ρυεςικέπ ςοξπξπξιήρειπ ςχμ καςαρςαςικόμ, ςξ/ςα ποϊρχπξ/α πξσ δερμεϋει/ξσμ μϊμιμα 

ςημ εςαιοία καςά ςημ ημεοξμημία διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ (μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ, δικαίχμα 
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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. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ επιθσμεί μα ρςηοιυθεί ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ 

τξοέχμ, ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.2.4.5 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. 

 Όςαμ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρςηοίζεςαι ρςιπ ικαμϊςηςεπ άλλχμ τξοέχμ ϊρξμ ατξοά ςα κοιςήοια 

πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ ξικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια, ξι τξοείπ θα είμαι απϊ 

κξιμξϋ σπεϋθσμξι για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ ςοίςξπ διαθέςει 
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υοημαςξξικξμξμική επάοκεια, θα δηλόμει επίρηπ ϊςι καθίρςαςαι απϊ κξιμξϋ με ςξμ 

διαγχμιζϊμεμξ σπεϋθσμξπ για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Β.7. 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. 

 

Β.8. 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. Ρημειόμεςαι ϊςι δεμ 

απαιςείςαι θεόοηρη ςξσ γμηρίξσ ςηπ σπξγοατήπ ςξσπ. 

 

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 μεςάτοαρή ςξσ ρςα Δλλημικά καςά ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 454 ςξσ 

Ι.Οξλ.Δικ. και ςξσ Ιόδικα πεοί Δικηγϊοχμ. 

 

Για ςημ διαπίρςχρη ςηπ ϋπαονηπ ποξρςίμχμ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.3: 

Ζ Αμαθέςξσρα αουή αμέρχπ μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ, θα σπξβάλει 

γοαπςϊ αίςημα ποξπ ςη Διεϋθσμρη Οοξγοαμμαςιρμξϋ και Ρσμςξμιρμξϋ ςξσ Ρόμαςξπ 

Δπιθεόοηρηπ Δογαρίαπ για ςη υξοήγηρη πιρςξπξιηςικξϋ, απϊ ςξ ξπξίξ θα ποξκϋπςξσμ ξι 

ποάνειπ επιβξλήπ ποξρςίμξσ πξσ έυξσμ εκδξθεί ρε βάοξπ εκάρςξσ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ. ξ 

πιρςξπξιηςικϊ απξρςέλλεςαι ρςημ αμαθέςξσρα αουή μέρα ρε δεκαπέμςε (15) ημέοεπ απϊ ςημ 

σπξβξλή ςξσ αιςήμαςξπ. Ρε πεοίπςχρη άποακςηπ παοέλεσρηπ ςηπ ποξθερμίαπ, η αμαθέςξσρα 

αουή δικαιξϋςαι μα ποξυχοήρει ρςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 

2.3 Ιοιςήοια Αμάθερηπ 

 

Ιοιςήοιξ αμάθερηπ για κάθε έμα ςμήμα εκ ςχμ ρσμξλικά ςοιόμ ςηπ παοξϋραπ θα είμαι η πλέξμ 

ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμικήπ άπξφηπ ποξρτξοά με βάρη ςη ρσμξλικά υαµηλϊςεοη ςιµή και για 

ςξ ρϋμξλξ ςχμ είκξρι ςερράοχμ μημόμ ρε εσοό ποξ ΤΟΑ. 

2.4 Ιαςάοςιρη - Οεοιευϊμεμξ Οοξρτξοόμ 

2.4.1  Γεμικξί ϊοξι σπξβξλήπ ποξρτξοόμ 
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Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι με βάρη ςιπ απαιςήρειπ πξσ ξοίζξμςαι ρςημ παο. 1.3 «Ρσμξπςική 

Οεοιγοατή τσρικξϋ και ξικξμξμικξϋ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ» και ρςξ Οαοάοςημα I: 

(ΑΜΑΚΣΘΙΖ ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΤΣΡΘΙΞΣ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ- ΟΘΜΑΙΑΡ ΡΣΛΛΞΠΤΩΡΖΡ) ςηπ  παοξϋραπ 

Διακήοσνηπ και για ςα ςοία ςμήμαςα ασςήπ. Ωρςϊρξ, η ποξρτξοά για κάθε ςμήμα δε θα νεπεομά 

ςημ ποξωπξλξγιρθείρα ανία ςξσ, άλλχπ ασςή θα απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 

Οοξρτξοέπ μπξοεί μα σπξβληθξϋμ για έμα, δσξ ή και για ϊλα ςα ςμήμαςα ςηπ παοξϋραπ 

Δεμ επιςοέπξμςαι εμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ  

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

ηλεκςοξμικά είςε απϊ ϊλξσπ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ πξσ απξςελξϋμ ςημ έμχρη, είςε απϊ 

εκποϊρχπϊ ςξσπ μξμίμχπ ενξσριξδξςημέμξ. Ρςημ ποξρτξοά, απαοαιςήςχπ ποέπει μα 

ποξρδιξοίζεςαι η έκςαρη και ςξ είδξπ ςηπ ρσμμεςξυήπ  (ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ καςαμξμήπ 

αμξιβήπ μεςανϋ ςξσπ) ςξσ κάθε μέλξσπ ςηπ έμχρηπ, καθόπ και ξ εκποϊρχπξπ/ρσμςξμιρςήπ 

ασςήπ. Όλα ςα μέλη ςηπ εσθϋμξμςαι έμαμςι ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, αλληλέγγσα και ειπ 

ξλϊκληοξμ. Ρε πεοίπςχρη αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ρςημ έμχρη , η εσθϋμη ασςή ενακξλξσθεί 

μέυοι πλήοξσπ εκςέλερήπ ςηπ. 

Ρε πεοίπςχρη πξσ εναιςίαπ αδσμαμίαπ για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ ή αμχςέοαπ βίαπ μέλξπ ςηπ έμχρηπ 

δεμ μπξοεί μα αμςαπξκοιθεί ρςιπ σπξυοεόρειπ ςηπ έμχρηπ καςά ςξμ υοϊμξ εκςέλερηπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ, ςα σπϊλξιπα μέλη ςηπ έμχρηπ ξτείλξσμ μα ποξςείμξσμ αμςικαςαρςάςη. Ζ 

αμςικαςάρςαρη εγκοίμεςαι με απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ και ρε κάθε πεοίπςχρη εμςϊπ 

ςοιάμςα (30) ημεοόμ. Αμςικαςάρςαρη πξσ διεμεογείςαι υχοίπ ςημ παοαπάμχ ποξωπϊθερη 

ρσμεπάγεςαι ςημ έκπςχρή ςξσ αμαδϊυξσ. 

 

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. 

 

(α) Ξι ρσμμεςέυξμςεπ δϋμαςαι καςϊπιμ ρσμεμμϊηρηπ, μα επιρκετθξϋμ ςξσπ υόοξσπ ποξκειμέμξσ 
μα εκςιμήρξσμ παοαμέςοξσπ ϊπχπ ςξ ρσμξλικϊ εμβαδϊμ ςξσπ, ςα απαιςξϋμεμα αμαλόριμα κςλ. 

β) συϊμ απξκλίρειπ ςχμ ρςξιυείχμ απϊ ςα ποξρδιξοιρθέμςα δε ρσμεπάγεςαι επαϋνηρη ςξσ 
αμςικειμέμξσ ςηπ παοξϋραπ και ρσμεπόπ ξϋςε ςηπ αμξιβήπ. 

 

2.4.2  Υοϊμξπ και οϊπξπ σπξβξλήπ ποξρτξοόμ 

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

διαδικςσακήπ πϋληπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, μέυοι ςημ καςαληκςική ημεοξμημία και όοα πξσ ξοίζει η 

παοξϋρα διακήοσνη, ρςημ Δλλημική Γλόρρα, ρε ηλεκςοξμικϊ τάκελξ, ρϋμτχμα με ςα 

αματεοϊμεμα ρςξ Μ.4412/2016, ιδίχπ άοθοα 36 και 37 και ρςημ κας’ ενξσριξδϊςηρη ςηπ παο. 5 

ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ μ.4412/2016 εκδξθείρα σπ΄αοιθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) 

Ιξιμή Απϊταρη ςχμ Σπξσογόμ Αμάπςσνηπ και Δπεμδϋρεχμ και Φητιακήπ Διακσβέομηρηπ με θέμα 

«Πσθμίρειπ ςευμικόμ ζηςημάςχμ πξσ ατξοξϋμ ςημ αμάθερη ςχμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 
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Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ με υοήρη ςχμ επιμέοξσπ εογαλείχμ και διαδικαριόμ ςξσ Δθμικξϋ 

Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ)» (ετενήπ: ΙΣΑ «Οοξμήθειεπ και 

Σπηοερίεπ»,  

Για ςη ρσμμεςξυή ρςξ διαγχμιρμϊ ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι  

Α) μα διαθέςξσμ ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή ή ποξηγμέμη ηλεκςοξμική σπξγοατή πξσ 

σπξρςηοίζεςαι ςξσλάυιρςξμ απϊ αμαγμχοιρμέμξ (εγκεκοιμέμξ) 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  

Β) μα εγγοατξϋμ ρςξ ηλεκςοξμικϊ ρϋρςημα (ΔΡΖΔΖΡ- Διαδικςσακή πϋλη 

https://portal.eprocurement.gov.gr/ESIDISGS-Service-EO-Reg-

Oauth2/protected/main.htm;jsessionid=qEhqJ1SUT6TAJi_6V8EaS4TD4rgwc_Z0nm4xkgCKWrYAfz

LyEcYk!1187025913?execution=e1s1  

ρϋμτχμα με ςημ πεο. β ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 37 ςξσ μ. 4412/2016 και ςιπ διαςάνειπ ςξσ 

άοθοξσ 6 ςηπ παοαπάμχ 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 (σπξ)τάκελξ με ςημ έμδεινη «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ –ευμική Οοξρτξοά» ρςξμ 

ξπξίξ πεοιλαμβάμξμςαι ςα καςά πεοίπςχρη απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά και η ςευμική ποξρτξοά  

ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςηπ κείμεμηπ μξμξθερίαπ και ςημ παοξϋρα. 

(β) έμαμ (σπξ)τάκελξ με ςημ έμδεινη «Ξικξμξμική Οοξρτξοά» ρςξμ ξπξίξ πεοιλαμβάμεςαι η 

ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα και ςα καςά πεοίπςχρη απαιςξϋμεμα 

δικαιξλξγηςικά.  

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

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

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

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

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

επιβάλλξσμ ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ πληοξτξοίαπ. 

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. 

 

https://portal.eprocurement.gov.gr/ESIDISGS-Service-EO-Reg-Oauth2/protected/main.htm;jsessionid=qEhqJ1SUT6TAJi_6V8EaS4TD4rgwc_Z0nm4xkgCKWrYAfzLyEcYk!1187025913?execution=e1s1
https://portal.eprocurement.gov.gr/ESIDISGS-Service-EO-Reg-Oauth2/protected/main.htm;jsessionid=qEhqJ1SUT6TAJi_6V8EaS4TD4rgwc_Z0nm4xkgCKWrYAfzLyEcYk!1187025913?execution=e1s1
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2.4.2.4. Δτϊρξμ ξι Ξικξμξμικξί Τξοείπ καςαυχοίρξσμ ςα ρςξιυεία, μεςαδεδξμέμα και ρσμημμέμα 

ηλεκςοξμικά αουεία, πξσ ατξοξϋμ δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ-ςευμικήπ ποξρτξοάπ και 

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

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

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

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

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

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

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

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

ξλξκληοχθεί η καςαυόοιρη ςχμ ρςξιυείχμ ρε ασςϊμ .   

Δτϊρξμ ξι ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και ξι ξικξμξμικξί ϊοξι δεμ έυξσμ απξςσπχθεί ρςξ ρϋμξλϊ 

ςξσπ ρςιπ ειδικέπ ηλεκςοξμικέπ τϊομεπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, ξι ξικξμξμικξί τξοείπ επιρσμάπςξσμ 

ηλεκςοξμικά σπξγεγοαμμέμα ποϊρθεςα,ρε ρυέρη με ςιπ αματξοέπ (εκςσπόρειπ) ςηπ παοαγοάτξσ 

2.4.2.4, ρυεςικά ηλεκςοξμικά αουεία (ιδίχπ ςευμική και ξικξμξμική ποξρτξοά) ρϋμτχμα με ςα 

ξοιζϊμεμα ρςιπ παο. 2.4.3.2. και 2.4.4  ςηπ παοξϋραπ. 

 

2.4.2.5. Διδικϊςεοα, ϊρξμ ατξοά ςα ρσμημμέμα ηλεκςοξμικά αουεία ςηπ ποξρτξοάπ, ξι 

Ξικξμξμικξί Τξοείπ ςα καςαυχοίζξσμ ρςξσπ αμχςέοχ (σπξ)τακέλξσπ μέρχ ςξσ Σπξρσρςήμαςξπ, 

χπ ενήπ : 

α έγγοατα πξσ καςαυχοίζξμςαι ρςημ ηλεκςοξμική ποξρτξοά, και δεμ απαιςείςαι μα 

ποξρκξμιρθξϋμ και ρε έμςσπη μξοτή, γίμξμςαι απξδεκςά καςά πεοίπςχρη, ρϋμτχμα με ςα 

ποξβλεπϊμεμα ρςιπ διαςάνειπ:  

α) είςε ςχμ άοθοχμ 13, 14 και 28 ςξσ μ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεοί ηλεκςοξμικόμ δημξρίχμ 

εγγοάτχμ πξσ τέοξσμ ηλεκςοξμική σπξγοατή ή ρτοαγίδα και, ετϊρξμ ποϊκειςαι για αλλξδαπά 

δημϊρια ηλεκςοξμικά έγγοατα, εάμ τέοξσμ επιρημείχρη e-Apostille  

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

εγγοάτχμ πξσ τέοξσμ ηλεκςοξμική σπξγοατή ή ρτοαγίδα  

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

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

ηλεκςοξμικέπ διαδικαρίεπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ,   

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

πεοίπςχρη απλήπ τχςξςσπίαπ ιδιχςικόμ εγγοάτχμ.   

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

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

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

και ρυέδια. 

Διδικϊςεοα, ςα ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά για ςη ρσμμεςξυή ςξσ Ξικξμξμικξϋ Τξοέα ρςη 

διαδικαρία καςαυχοίζξμςαι απϊ ασςϊμ ρε μξοτή ηλεκςοξμικόμ αουείχμ με μξοτϊςσπξ καςά 

κϋοιξ λϊγξ PDF και καςά πεοίπςχρη και ρε μξοτή .doc.  
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Έχπ ςημ ημέοα και όοα απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ ποξρκξμίζξμςαι με εσθϋμη ςξσ 

ξικξμξμικξϋ τξοέα ρςημ αμαθέςξσρα αουή, ρε έμςσπη μξοτή και ρε κλειρςϊ τάκελξ με δσξ 

σπξτακέλξσπ, 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.  

Ρημειόμεςαι ϊςι, 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 ποχςόςσπεπ εγγσήρειπ ρσμμεςξυήπ, πλημ ςχμ εγγσήρεχμ πξσ εκδίδξμςαι ηλεκςοξμικά, 

ποξρκξμίζξμςαι με εσθύμη ςξσ ξικξμξμικξύ τξοέα, ρε κλειρςό τάκελξ, ρςξμ ξπξίξ 

αμαγοάτεςαι ξ απξρςξλέαπ, ςα ρςξιυεία ςξσ παοόμςξπ διαγχμιρμξύ και χπ παοαλήπςηπ η 

Δπιςοξπή Διαγχμιρμξύ, ςξ αογόςεοξ ποιμ ςημ ημεοξμημία και ώοα απξρτοάγιρηπ ςχμ 
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ποξρτξοώμ πξσ ξοίζεςαι ρςημ παο. 3.1 ςηπ παοξύραπ, άλλχπ η ποξρτξοά απξοοίπςεςαι χπ 

απαοάδεκςη μεςά από γμώμη ςηπ Δπιςοξπήπ Διαγχμιρμξύ.   

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

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

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

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

ςημ ποξρκϊμιρη ςξσ ρυεςικξϋ απξδεικςικξϋ απξρςξλήπ καςά πεοίπςχρη. 

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

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

ρςξ ποχςϊκξλλξ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ςξ αογϊςεοξ έχπ ςημ ημεοξμημία και όοα 

απξρτοάγιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ «Δπικξιμχμία», ςα ρυεςικϊ 

απξδεικςικϊ ρςξιυείξ ποξρκϊμιρηπ (απξδεικςικϊ καςάθερηπ ρε σπηοερίεπ ςαυσδοξμείξσ- 

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

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

παοϊμςα διαγχμιρμϊ. 

 

2.4.3  Οεοιευϊμεμα Τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ- ευμική Οοξρτξοά» 

2.4.3.1 Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ 

 

α ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά για ςημ ρσμμεςξυή ςχμ ποξρτεοϊμςχμ ρςη διαγχμιρςική 

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

α) ςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (Δ.Δ.Δ.Ρ.), ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςημ 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 και β) ςημ εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ, ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςξ άοθοξ 72 ςξσ 

Μ.4412/2016 και ςα άοθοα  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 

ςμήμα ςηπ διακήοσνηπ (Οαοάοςημα 5). 

Ζ ρσμπλήοχρή ςξσ δϋμαςαι μα ποαγμαςξπξιηθεί με υοήρη ςξσ σπξρσρςήμαςξπ Promitheus 

ESPDint, ποξρβάριμξσ μέρχ ςηπ Διαδικςσακήπ Οϋληπ ((https://nepps-search.eprocurement.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. 
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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 μξοτϊςσπξ PDF. 

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

αουείχμ xml και pdf ξ σπξφήτιξπ μπξοεί: 

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

αμαοςημέμη εκεί (ρε μξοτή xml) τϊομα. 

 Μα μεςαβεί ρςξμ ιρςϊςξπξ: https://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. 

 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι επειδή ρςημ ρυεςική σπηοερία ςηπ διαδικςσακήπ πλαςτϊομαπ 

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

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

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

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

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

 

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

κάθε ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ έμχρη. 

 

2.4.3.2 ευμική Οοξρτξοά  

H ςευμική ποξρτξοά θα ποέπει μα καλϋπςει ϊλεπ ςιπ απαιςήρειπ και ςιπ ποξδιαγοατέπ πξσ έυξσμ 

ςεθεί απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή με ςξ Οαοάοςημα 1 ςηπ Διακήοσνηπ «Αμαλσςική Οεοιγοατή 

Τσρικξϋ και Ξικξμξμικξϋ Αμςικειμέμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ- Οίμακαπ ρσμμϊοτχρηπ», θα πεοιγοάτει 

πόπ ακοιβόπ ασςέπ πληοξϋμςαι και θα πεοιλαμβάμει ιδίχπ ςα έγγοατα και δικαιξλξγηςικά, βάρει 

ςχμ ξπξίχμ θα ανιξλξγηθεί η καςαλληλϊληςα ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ, με βάρη ςξ 

κοιςήοιξ αμάθερηπ 

https://espd.eprocurement.gov.gr/
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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)Ρσμπληοχμέμξπ πίμακαπ ρσμμϊοτχρηπ ξ ξπξίξπ βοίρκεςαι ρςξ Οαοάοςημα 1 ςηπ παοξϋραπ και 

για ςημ διεσκϊλσμρη ςχμ ποξρτεοϊμςχμ θα αμαοςηθεί και ρε μξοτή αουείξσ doc μαζί με ςα 

σπϊλξιπα αουεία ςξσ διαγχμιρμξϋ ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ ΔΡΖΔΖΡ 

β) ευμική ποξρτξοά ρςημ ξπξία θα πεοιγοάτεςαι ςξ μξμςέλξ ξογάμχρηπ ςηπ παοξυήπ ςχμ 

σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ, ξ ςοϊπξπ παοακξλξϋθηρηπ ςηπ πξιϊςηςαπ ςχμ παοευξμέμχμ σπηοεριόμ, 

καθόπ και ξ ςοϊπξπ διαρτάλιρηπ απξςελερμαςικήπ επικξιμχμίαπ με ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. Ηα 

δίμεςαι πλήοηπ και λεπςξμεοήπ πεοιγοατή ςχμ μηυαμημάςχμ και ςξσ ενξπλιρμξϋ πξσ θα 

υοηριμξπξιηθεί και θα ποξρδιξοίζεςαι ακοιβόπ ςξ είδξπ και ξ ςοϊπξπ λειςξσογίαπ ςξσπ. Ζ 

Δπιςοξπή Ανιξλϊγηρηπ δϋμαςαι καςά ςημ κοίρη ςηπ μα ζηςήρει απϊ ςξμ σπξφήτιξ αμάδξυξ 

διεσκοιμίρειπ επί ςχμ αμαγοατξμέμχμ ρςημ ποξρτξοά ςξσ, για ςημ πληοέρςεοη διαπίρςχρη ςχμ 

ςευμικόμ υαοακςηοιρςικόμ και δσμαςξςήςχμ ςχμ ρσρκεσόμ, υχοίπ καμία απαίςηρη ςξσ 

σπξφητίξσ Αμαδϊυξσ. 

γ) έγγοατα (μεςανϋ άλλχμ και ϊλεπ ξι σπεϋθσμεπ δηλόρειπ ξι ξπξίεπ ποξβλέπξμςαι ρςξμ πίμακα 

ρσμμϊοτχρηπ (βλ. ρημείξ 2.3 και εμϊςηςα 4), ςσυϊμ πιρςξπξιηςικά, ςευμικά τσλλάδια πξσ 

απαιςξϋμςαι για ςημ ανιξλϊγηρη ςηπ ποξρτξοάπ . Δπιρημαίμεςαι ϊςι ετϊρξμ αματέοξμςαι ρςξμ 

Οεδίξ «Οαοαπξμπή» ςα ςευμικά τσλλάδα, πιρςξπξιηςικά ή ςα ϊπξια άλλα έγγοατα 

σπξβάλλξμςαι σπξυοεχςικά επί πξιμή απξκλειρμξϋ και αοιθμξϋμςαι για ςημ διεσκϊλσμρη ςηπ 

ενέςαρηπ ςηπ ποξρτξοάπ. 

Διδικά για ςα ςευμικά τσλλάδια (prospectus) πξσ ςσυϊμ σπξβληθξϋμ, ασςά 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. 

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. 

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

νευχοιρςά για κάθε μέλξπ ςηπ.  

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

δικαιξλξγηςικόμ ςξσ σπξτακέλξσ «Δικαιξλξγηςικάρσμμεςξυήπ–ςευμικήποξρτξοά», η ποξρτξοά 

απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. 
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2.4.4  Οεοιευϊμεμα Τακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά» / οϊπξπ ρϋμςανηπ και σπξβξλήπ 
ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ 

 

Για ςημ διαμϊοτχρή ςηπ σπϊ ϊοξσπ αμςικειμεμικά ρσγκοίριμξσπ χπ υοξμικϊ διάρςημα αματξοάπ 

(διάοκεια ρϋμβαρηπ είκξρι ςερράοχμ μημόμ) λαμβάμεςαι σπϊφη ςξ διάρςημα απϊ 01-01-2024 έχπ 

και 31-12-2025. 

 

 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.  

 Ρςημ ποξρτξοά ςξσπ ξι σπξφήτιξι, επί πξιμή απξκλειρμξϋ, σπξυοεξϋμςαι μα αματέοξσμ 

εκςϊπ ςχμ άλλχμ, ςα ενήπ: 

 α) ξμ αοιθμϊ ςχμ εογαζξμέμχμ πξσ θα απαρυξληθξϋμ ρςξ έογξ 

 β) ιπ ημέοεπ και ςιπ όοεπ εογαρίαπ. 

 γ)η ρσλλξγική ρϋμβαρη εογαρίαπ ρςημ ξπξία ςσυϊμ σπάγξμςαι ξι εογαζϊμεμξι ( θα 

επιρσμάπςεςαι αμςίγοατξ ςηπ ρσλλξγικήπ ρϋμβαρηπ εογαρίαπ ρςημ ξπξία ςσυϊμ 

σπάγξμςαι ξι εογαζϊμεμξι). 

 δ) ξ ϋφξπ ςξσ ποξωπξλξγιρμέμξσ πξρξϋ πξσ ατξοά ςιπ πάρηπ τϋρεχπ μϊμιμεπ 

απξδξυέπ ασςόμ ςχμ εογαζξμέμχμ. Για λϊγξσπ ρϋγκοιρηπ με ίρξσπ ϊοξσπ ϊλχμ ςχμ 

ποξρτξοόμ ςα τσρικά ποϊρχπα πξσ ασςξαπαρυξλξϋμςαι (αςξμικέπ επιυειοήρειπ, 

εςαίοξι, διαυειοιρςέπ ή μέλη Δ.Ρ. Α.Δ.) ξτείλξσμ ρε κάθε πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία 

θα ποξρτέοξσμ εογαρία ρςη ρϋμβαρη μα σπξλξγίρξσμ αμξιβή βάρει ςηπ ελάυιρςηπ 

ποξβλεπϊμεμηπ απϊ ςξ μϊμξ.  

 ε) ξ ϋφξπ ςχμ αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ με βάρη ςα ποξωπξλξγιρθέμςα πξρά. Για λϊγξσπ 

ρϋγκοιρηπ με ίρξσπ ϊοξσπ ϊλχμ ςχμ ποξρτξοόμ ςα τσρικά ποϊρχπα πξσ 

ασςξαπαρυξλξϋμςαι (αςξμικέπ επιυειοήρειπ, εςαίοξι, διαυειοιρςέπ ή μέλη Δ.Ρ. Α.Δ.) 

ξτείλξσμ ρε κάθε πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία θα ποξρτέοξσμ εογαρία ρςη ρϋμβαρη 

μα σπξλξγίρξσμ ξτειλϊμεμεπ αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ ρϋμτχμα με ςιπ ποξβλεπϊμεμεπ 

κοαςήρειπ ΔΤΙΑ.  

 

Δπιρημαίμεςαι ϊςι, ξ σπξλξγιρμϊπ ςξσ εογαςικξϋ κϊρςξσπ θα γίμει με ςα βάρη ςα ρυεςικόπ 

ιρυϋξμςα καςά ςξμ υοϊμξ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ 

 

 ρς) α ςεςοαγχμικά μέςοα καθαοιρμξϋ αμά άςξμξ.  

Δπίρηπ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξυοεχςικά θα αματέοει ρςημ ποξρτξοά ςξσ: εϋλξγξ πξρξρςϊ 

διξικηςικξϋ κϊρςξσπ παοξυήπ ςχμ σπηοεριόμ ςξσπ, ςχμ αμαλχρίμχμ, ςξσ εογξλαβικξϋ ςξσπ 

κέοδξσπ και ςχμ μϊμιμχμ σπέο Δημξρίξσ και ςοίςχμ κοαςήρεχμ (σπέο ΔΑΑΔΖΡΣ, σπέο ΑΔΟΟ, 

ςέλξπ υαοςξρήμξσ και ειρτξοά ΞΓΑ).. Διδικά ϊρξμ ατξοά ρςιπ μϊμιμεπ σπέο Δημξρίξσ και 

ςοίςξσπ κοαςήρειπ και για λϊγξσπ αμςικειμεμικήπ ρϋγκοιρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, 

απξρατημίζεςαι ϊςι ξι ποξρτέοξμςεπ δεμ ρσμσπξλξγίζξσμ και ςξμ τϊοξ παοξυήπ σπηοεριόμ 

8%, πξσ παοακοαςείςαι σπξυοεχςικά καςά ςημ πληοχμή, ρϋμτχμα με ςα κοιθέμςα ρςημ 
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αο.1268/2020 απϊταρη ΔΔτΑθημόμ (ΘΔ ςμήμα). Ρςξ διξικηςικϊ κϊρςξπ πεοιλαμβάμεςαι και 

κάθε ςακςική ή έκςακςη δαπάμη πξσ έυει υαοακςήοα ετάπαν καςαβξλήπ και δεμ επιβαοϋμει 

πξρξρςιαία ςημ εογαςική αμξιβή. 

α πξρά και ςα πξρξρςά δεμ μπξοξϋμ μα είμαι μηδεμικά, αλλά εϋλξγα και μα μπξοξϋμ μα 

ενηγηθξϋμ ικαμξπξιηςικά. Ζ ποξρτξοά απξοοίπςεςαι αμ ςξ εογξλαβικϊ κέοδξπ θέςει ρε 

κίμδσμξ ςημ ξοθή εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, ρϋμτχμα με ςξσπ καμϊμεπ ςηπ κξιμήπ πείοαπ  και 

λξγικήπ, ςχμ ρσμαλλακςικόμ ηθόμ και ςηπ επιρςήμηπ. 

 

 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 

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

αμαποξραομϊζξμςαι.  

Ιας’ εναίοερη είμαι δσμαςή, ετϊρξμ η αμαθέςξσρα αουή διαθέςει ςιπ απαοαίςηςεπ 

πιρςόρειπ για ςημ εταομξγή ςηπ, η αμαποξραομξγή ςηπ αμξιβήπ μϊμξ καςά ςξ μέοξπ πξσ 

ατξοά ρςξ πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςιπ πάρηπ τϋρεχπ μϊμιμεπ απξδξυέπ ςχμ  εογαζξμέμχμ 

και ςιπ ρυεςικέπ αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ και μϊμξ ρςημ πεοίπςχρη πξσ μεςαβληθεί με 

μξμξθεςική οϋθμιρη σπξυοεχςικά ςξ ελάυιρςξ μϊμιμξ ημεοξμίρθιξ ςχμ εογαςξςευμιςόμ, 

ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 6.5 ςηπ παοξϋραπ. 

 ξ εογξλαβικϊ κέοδξπ δεμ μπξοεί μα ασνηθεί καςά ςη διάοκεια παοξυήπ ςχμ σπηοεριόμ 

λϊγχ ξπξιαρδήπξςε μείχρηπ άλλχμ λειςξσογικόμ ενϊδχμ. Ρε ασςήμ ςημ πεοίπςχρη θα 

γίμεςαι πεοικξπή ςηπ αμξιβήπ ςξσ αμαδϊυξσ ίρη με ςη ρυεςική μείχρη.  

 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 γ) 

σπεοβαίμει ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ (υχοίπ ΤΟΑ) ςξσ κάθε ςμήμαςξπ ςηπ παοξϋραπ. 

 Δμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ ή αμςιποξρτξοέπ δεμ γίμξμςαι δεκςέπ και αμ σπξβληθξϋμ 

απξοοίπςξμςαι χπ απαοάδεκςεπ. 

 

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

Ρςξμ ηλεκςοξμικϊ τάκελξ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ θα ποέπει μα πεοιλαμβάμξμςαι 

ςέρρεοα αουεία Ρσγκεκοιμέμα  

Α)Ζλεκςοξμική ποξρτξοά  

Β) Ρσμπληοχμέμα και φητιακά σπξγεγοαμμέμξ, αμάλξγα με ςξ ςμήμα, σπϊδειγμα 

σπξλξγιρμξϋ ςηπ ποξρτξοάπ  

Γ) Έγγοατξ ρςξ ξπξίξ θα αματέοεςαι λεπςξμεοόπ και με βάρη ςημ ιρυϋξσρα καςά ςημ 

ημεοξμημία ςηπ ποξρτξοάπ μξμξθερία ςϊρξ ξ ςοϊπξπ σπξλξγιρμξϋ ςξσ εογαςικξϋ 

κϊρςξσπ και η αμά μήμα αμξιβή (ιρυϋει για κάθε ςμήμα) για ςξσπ εογαζξμέμξσπ για κάθε 

έμαμ απϊ ςξσπ είκξρι ςέρρεοιπ μήμεπ ςξσ ρσμβαςικξϋ διαρςήμαςξπ (ιρυϋει και για ςα ςοια 

ςμήμαςα  ςηπ παοξϋραπ για ςα ξπξία καςά ςξσπ θεοιμξϋπ μήμεπ απαιςξϋμςαι επιπλέξμ 
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εογαζϊμεμξι), ϊρξ και καςάρςαρη για ςημ ποξωπηοερία και ςη ρϋμβαρη ρςημ ξπξία σπάγεςαι 

έκαρςξπ ςχμ εογαζξμέμχμ πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ  

Δ) Αμςίγοατα ρσλλξγικόμ ρσμβάρεχμ ρςιπ ξπξίεπ σπάγξμςαι ξι εογαζϊμεμξι. 

 

Αμαλσςικά: 

Α) Οοξρτξοά ςξσ ρσρςήμαςξπ: 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. Δτϊρξμ, η ξικξμξμική ποξρτξοά δεμ έυει απξςσπχθεί ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ 

ρςιπ ειδικέπ ηλεκςοξμικέπ τϊομεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ξ ποξρτέοχμ επιρσμάπςει φητιακά 

σπξγεγοαμμέμα ςα ρυεςικά ηλεκςοξμικά αουεία. Ζ ποξρτξοά θα δξθεί για ςξ ρϋμξλξ ςηπ 

πεοιϊδξσ αματξοάπ υχοίπ Τ.Ο.Α. 

Β) Ξι ρσμμεςέυξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ ξτείλξσμ ρϋμτχμα με ςξ αοθοξ 68 ςξσ Μ.3863/2010, 

ϊπχπ ςοξπξπξιήθηκε και ιρυϋει, μα αμαγοάτξσμ ρςημ ποξρτξοά ςξσπ, εκςϊπ ςχμ άλλχμ ςα 

ρςξιυεία πξσ αματέοθηκαμ παοαπάμχ.: 

Για ςημ απξςϋπχρη ςξσπ θα ποέπει επί πξιμή απξοοίφεχπ μα ρσμπληοχθεί, μα σπξγοάτει 

φητιακά και μα σπξβληθεί για κάθε ςμήμα ςηπ παοξϋραπ ξ Οίμακαπ  Α ςξσ Οαοαοςήμαςξπ 2 με 

ςημ ξμξμαρία «Σπϊδειγμα Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ». α ρυεςικά αουεία θα σπάουξσμ και ρε 

μξοτή doc μαζί με ςα σπϊλξιπα αουεία ρε κάθε έμαμ απϊ ςξσπ ηλεκςοξμικξϋπ διαγχμιρμξϋπ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ ΔΡΖΔΖΡ. 

α αουεία σπξβάλλξμςαι ρε μξοτή pdf φητιακά σπξγεγοαμμέμα και ρε μξοτή doc 

 

Για ςξ ςμήμα 3 θα σπξβληθξϋμ ςοειπ νευχοιρςξί Οίμακεπ, έμαπ για ςξμ Ρ.Ρ. Ιήπχμ έμαπ για 

ςξμ Ρ.Ρ. Ιαρςαμέχμ και έμαπ για ςξμ Ρ.Ρ. Ξομεμίξσ 

Ζ ςελική ρσμξλική ςιμή (υχοίπ ΤΟΑ) ςξσ σπξδείγμαςξπ  ςηπ έμςσπηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ για 

κάθε ςμήμα θα ςασςίζεςαι με ασςήμ πξσ θα ρσμπληοχθεί ρςημ ηλεκςοξμική ποξρτξοά και θα 

απξςελεί και ςημ αμξιβή για ςημ παοξυή ςχμ σπηοεριόμ ςξσ για ϊλη ςημ ρσμβαςική πεοίξδξ ρςημ 

Αμαθέςξσρα Αουή. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη η ποξρτξοά θα απξοοίπςεςαι. 

 

Γ) Δπιποξρθέςχπ, θα σπξβληθεί έγγοατξ φητιακά σπξγεγοαμμέμξ ρςξ ξπξίξ θα 

πεοιλαμβάμξμςαι  

i) λεπςξμεοόπ και αμαλσςικά ξ ςοϊπξπ σπξλξγιρμξϋ ςξσ εογαςικξϋ κϊρςξσπ με βάρη ςημ 

ιρυϋξσρα μξμξθερία (θα γίμει αματξοά ρε ϊλα ςα ρςξιυεία σπξλξγιρμξϋ ςξσ κϊρςξσπ, ϊπχπ ρςιπ 

ποξρασνήρειπ λϊγχ εογαρίαπ ςιπ Ισοιακέπ/αογίεπ, ρςξ ακοιβέπ κϊρςξπ αμαπλήοχρηπ, ρςξμ 

ςοϊπξ σπξλξγιρμξϋ ςξσ επιδϊμαςξπ αδείαπ, Υοιρςξσγέμμχμ, Οάρυα, ρε ςσυϊμ κϊρςη 

σπεοεογαρίαπ κ.ς.λ., ρε κχδικξϋπ πακέςχμ κάλσφηπ ή καςηγξοίεπ αρτάλιρηπ).  

Ρςξ έγγοατξ θα αμαγοάτεςαι σπξυοεχςικά και η αμξιβή για κάθε μήμα απϊ ςξσπ είκξρι 

ςέρρεοιπ η ξπξία και θα υοηριμξπξιηθεί για ςημ ςιμξλϊγηρη ρε πεοίπςχρη αμάδεινηπ ςξσ 

ποξρτέοξμςξπ χπ αμάδξυξσ. ξ άθοξιρμα ςηπ αμξιβήπ (υχοίπ Τ.Ο.Α.) ςχμ είκξρι ςερράοχμ 
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μημόμ  θα ρσμτχμεί χπ πξρϊ με ςξ πξρϊ πξσ θα ρσμπληοχθεί ρςημ ηλεκςοξμική αλλά και 

ρςημ έμςσπη ποξρτξοά. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη η ποξρτξοά θα απξοοίπςεςαι. 

 

α αουεία σπξβάλλξμςαι φητιακά σπξγεγοαμμέμα ρε μξοτή pdf και ρε μξοτή doc 

 

και ii) καςάρςαρη για ςημ ποξωπηοερία και ςη ρϋμβαρη ρςημ ξπξία σπάγεςαι έκαρςξπ ςχμ 

εογαζξμέμχμ πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ 

 

Δ) Δπιποξρθέςχπ, ξτείλξσμ μα επιρσμάπςξσμ ρςημ ποξρτξοά ςξσπ αμςίγοατξ ςηπ ρσλλξγικήπ 

ρϋμβαρηπ εογαρίαπ, ρςημ ξπξία σπάγξμςαι ξι εογαζϊμεμξι 

 

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

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

απαοάδεκςη. 

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

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

τάκελξ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ – ευμική Οοξρτξοά». Ξμξίχπ, δεμ αμαγμχοίζεςαι, δεμ 

θεοαπεϋεςαι εκ ςχμ σρςέοχμ και ξδηγεί ρε απϊοοιφη ςηπ ποξρτξοάπ (λϊγχ μη εϋοερηπ καςά 

ςημ ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη ςξσ (σπξ) τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ – ευμική 

Οοξρτξοά»), η εκ παοαδοξμήπ σπξβξλή δικαιξλξγηςικξϋ ρσμμεςξυήπ ή δικαιξλξγηςικξϋ ςηπ 

ςευμικήπ ποξρτξοάπ ρςξμ σπξτάκελξ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά». 

2.4.5  Υοϊμξπ ιρυϋξπ ςχμ ποξρτξοόμ 

Ξι σπξβαλλϊμεμεπ ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ για διάρςημα 

ςοιακξρίχμ ενήμςα (360) ημεοόμ από ςημ επόμεμη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ σπξβξλήπ 

ςχμ ποξρτξοώμ. Οοξρτξοά η ξπξία ξοίζει υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ απϊ ςξμ αμχςέοχ 

ποξβλεπϊμεμξ απξοοίπςεςαι. 

Ζ ιρυϋπ ςηπ ποξρτξοάπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι εγγοάτχπ, ετϊρξμ ςξϋςξ ζηςηθεί απϊ ςημ 

αμαθέςξσρα αουή, ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ, με αμςίρςξιυη παοάςαρη ςηπ εγγσηςικήπ επιρςξλήπ 

ρσμμεςξυήπ ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 72 παο. 1 α 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 
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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 δεμ σπξβάλλεςαι εμποϊθερμα, με ςξμ ςοϊπξ και με ςξ πεοιευϊμεμξ πξσ ξοίζεςαι πιξ 

πάμχ 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. 3.1.1 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, 

γ) για ςημ ξπξία ξ ποξρτέοχμ δεμ έυει παοάρυει ςιπ απαιςξϋμεμεπ ενηγήρειπ, εμςϊπ ςηπ 

ποξκαθξοιρμέμηπ ποξθερμίαπ ή η ενήγηρη δεμ είμαι απξδεκςή απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή 

ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 3.1.1. ςηπ παοξϋραπ και ςα άοθοα 102 και 103 ςξσ μ. 4412/2016, 

δ) Ζ ξπξία είμαι εμαλλακςική ποξρτξοά, 

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

ποξρτξοέπ. Ξ πεοιξοιρμϊπ ασςϊπ ιρυϋει, σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3.3 πεο. γ ςηπ 

παοξϋραπ ( πεο. γ΄ ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ μ. 4412/2016) και ρςημ πεοίπςχρη εμόρεχμ 

ξικξμξμικόμ τξοέχμ με κξιμά μέλη, καθόπ και ρςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ 

ρσμμεςέυξσμ είςε ασςξςελόπ είςε χπ μέλη εμόρεχμ.  

ρς) η ξπξία είμαι σπϊ αίοερη, 

ζ) η ξπξία θέςει ϊοξ αμαποξραομξγήπ,  

η) για ςημ ξπξία ξ ποξρτέοχμ δεμ παοάρυει, εμςϊπ απξκλειρςικήπ ποξθερμίαπ είκξρι (20) 

ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ρε ασςϊμ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ενηγήρειπ 

αματξοικά με ςημ ςιμή ή ςξ κϊρςξπ πξσ ποξςείμει  ρε ασςήμ, ρςημ πεοίπςχρη πξσ η ποξρτξοά 

ςξσ ταίμεςαι αρσμήθιρςα υαμηλή ρε ρυέρη με ςιπ σπηοερίεπ, 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, 
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ια) η ξπξία παοξσριάζει ελλείφειπ χπ ποξπ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ζηςξϋμςαι απϊ ςα έγγοατα ςηπ 

παοξϋραπ διακήοσνηπ, ετϊρξμ ασςέπ δεμ θεοαπεσςξϋμ απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα με ςημ σπξβξλή ή 

ςη ρσμπλήοχρή ςξσπ, εμςϊπ ςηπ ποξκαθξοιρμέμηπ ποξθερμίαπ, ρϋμτχμα με ςα άοθοα 102 και 

103 ςξσ μ.4412/2016, 

ιβ) εάμ απϊ ςα δικαιξλξγηςικά ςξσ άοθοξσ 103 ςξσ μ. 4412/2016, πξσ ποξρκξμίζξμςαι απϊ ςξμ 

ποξρχοιμϊ αμάδξυξ, δεμ απξδεικμϋεςαι η μη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ 

παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ ή η πλήοχρη μιαπ ή πεοιρρϊςεοχμ απϊ ςιπ απαιςήρειπ ςχμ 

κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ, ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.2.4., πεοί κοιςηοίχμ επιλξγήπ, 

ιγ) εάμ καςά ςξμ έλεγυξ ςχμ χπ άμχ δικαιξλξγηςικόμ ςξσ άοθοξσ 103 ςξσ μ.4412/2016, 

διαπιρςχθεί ϊςι ςα ρςξιυεία πξσ δηλόθηκαμ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 79 ςξσ μ. 4412/2016, είμαι εκ 

ποξθέρεχπ απαςηλά, ή ϊςι έυξσμ σπξβληθεί πλαρςά απξδεικςικά ρςξιυεία. 

 

3. ΔΘΔΜΔΠΓΔΘΑ ΔΘΑΔΘΙΑΡΘΑΡ - ΑΝΘΞΚΞΓΖΡΖ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 

3.1  Απξρτοάγιρη και ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ 

3.1.1  Ζλεκςοξμική απξρτοάγιρη ποξρτξοόμ 

ξ πιρςξπξιημέμξ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, για ςημ απξρτοάγιρη ςχμ  ποξρτξοόμ  αομϊδιξ ϊογαμξ ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ (Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ), ποξβαίμει ρςημ έμαονη ςηπ διαδικαρίαπ 

ηλεκςοξμικήπ απξρτοάγιρηπ ςχμ τακέλχμ ςχμ ποξρτξοόμ, καςά ςξ άοθοξ 100 ςξσ μ. 

4412/2016, ακξλξσθόμςαπ ςα ενήπ ρςάδια: 

 Ζλεκςοξμική Απξρτοάγιρη ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά Ρσμμεςξυήπ-ευμική 

Οοξρτξοά» και ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά»ςημ εςάοςη, 15-02-2023 

και όοα 11.00 π.μ. 

Ρςξ ρςάδιξ ασςϊ ςα ρςξιυεία ςχμ ποξρτξοόμ πξσ απξρτοαγίζξμςαι είμαι ποξρβάριμα μϊμξ 

ρςα μέλη ςηπ Δπιςοξπήπ Διαγχμιρμξϋ και ςημ αμαθέςξσρα αουή.  

3.1.2 Ανιξλϊγηρη ποξρτξοόμ 

Λεςά ςημ καςά πεοίπςχρη ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ η Αμαθέςξσρα Αουή 

ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη ασςόμ μέρχ ςχμ αομϊδιχμ πιρςξπξιημέμχμ ρςξ Ρϋρςημα ξογάμχμ 

ςηπ, εταομξζϊμεμχμ καςά ςα λξιπά ςχμ κειμέμχμ διαςάνεχμ. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή, ςηοόμςαπ ςιπ αουέπ ςηπ ίρηπ μεςαυείοιρηπ και ςηπ διατάμειαπ, ζηςά απϊ 

ςξσπ ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ, ϊςαμ ξι πληοξτξοίεπ ή η ςεκμηοίχρη πξσ ποέπει μα 

σπξβάλλξμςαι είμαι ή εμταμίζξμςαι ελλιπείπ ή λαμθαρμέμεπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ εκείμχμ ρςξ 

ΔΔΔΡ, ή ϊςαμ λείπξσμ ρσγκεκοιμέμα έγγοατα, μα σπξβάλλξσμ, μα ρσμπληοόμξσμ, μα 

απξρατημίζξσμ ή μα ξλξκληοόμξσμ ςιπ ρυεςικέπ πληοξτξοίεπ ή ςεκμηοίχρη, εμςϊπ ποξθερμίαπ 

ϊυι μικοϊςεοηπ ςχμ δέκα (10) ημεοόμ και ϊυι μεγαλϋςεοηπ ςχμ είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ 

ημεοξμημία κξιμξπξίηρηπ ρε ασςξϋπ ςηπ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ. Ζ ρσμπλήοχρη ή η απξρατήμιρη 

ζηςείςαι και γίμεςαι απξδεκςή σπό ςημ ποξϋπόθερη όςι δεμ ςοξπξπξιείςαι η ποξρτξοά ςξσ 

ξικξμξμικξύ τξοέα και όςι ατξοά ρε ρςξιυεία ή δεδξμέμα, ςχμ ξπξίχμ είμαι αμςικειμεμικά 

ενακοιβώριμξπ ξ ποξγεμέρςεοξπ υαοακςήοαπ ρε ρυέρη με ςξ πέοαπ ςηπ καςαληκςικήπ 

ποξθερμίαπ παοαλαβήπ ποξρτξοώμ. α αμχςέοχ ιρυύξσμ κας΄ αμαλξγίαμ και για ςσυόμ 



ΑΔΑ: ΩΜΕΗΟΡ1Υ-01Ρ



 

 

Διιακ. 1/22 διεθμήπ ηλεκςοξμικϊπ διαγχμιρμϊπ για ςημ αμάθερη παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ςχμ κςιοίχμ ςχμ Ρ.Ρ. α) Δσζόμχμ, β) 
Οοξμαυόμα και γ) Ιήπχμ-Ιαρςαμέχμ-Ξομεμίξσ για ςα έςη 2024-2025 

ελίδα 47 από 130 

 

 

ελλείπξσρεπ δηλώρειπ, σπό ςημ ποξϋπόθερη όςι βεβαιώμξσμ γεγξμόςα αμςικειμεμικώπ 

ενακοιβώριμα . 

Διδικϊςεοα : 

α) Ζ Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ενεςάζει αουικά ςημ ποξρκϊμιρη ςηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ, ρϋμτχμα 

με ςημ παοάγοατξ 1 ςξσ άοθοξσ 72. Ρε πεοίπςχρη παοάλειφηπ ποξρκϊμιρηπ, είςε ςηπ  εγγϋηρηπ 

ρσμμεςξυήπ ηλεκςοξμικήπ έκδξρηπ, μέυοι ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ, 

είςε ςξσ ποχςξςϋπξσ ςηπ έμςσπηπ εγγϋηρηπ ρσμμεςξυήπ, μέυοι ςημ ημεοξμημία και όοα 

απξρτοάγιρηπ, η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ρσμςάρρει ποακςικϊ ρςξ ξπξίξ ειρηγείςαι ςημ απϊοοιφη 

ςηπ ποξρτξοάπ χπ απαοάδεκςηπ.   

Ρςη ρσμέυεια εκδίδεςαι απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή απϊταρη, με ςημ ξπξία επικσοόμεςαι ςξ 

αμχςέοχ ποακςικϊ. Ζ απϊταρη απϊοοιφηπ ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ παοϊμςξπ εδατίξσ εκδίδεςαι ποιμ 

απϊ ςημ έκδξρη ξπξιαρδήπξςε άλληπ απϊταρηπ ρυεςικά με ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ ςηπ 

ξικείαπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ ρϋμβαρηπ και κξιμξπξιείςαι ρε ϊλξσπ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ, μέρχ 

ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ «Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ. 

Ιαςά ςηπ εμ λϊγχ απϊταρηπ υχοεί ποξδικαρςική ποξρτσγή, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ 

παοάγοατξ 3.4 ςηπ παοξϋραπ. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή επικξιμχμεί παοάλληλα με ςξσπ τξοείπ πξσ τέοξμςαι μα έυξσμ εκδόρει ςιπ 

εγγσηςικέπ επιρςξλέπ, ποξκειμέμξσ μα διαπιρςόρει ςημ εγκσοϊςηςά ςξσπ . 

β) Λεςά ςημ έκδξρη ςηπ αμχςέοχ απϊταρηπ η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ποξβαίμει αουικά ρςξμ 

έλεγυξ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ και εμ ρσμευεία ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ςευμικόμ 

ποξρτξοόμ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ  ςχμ ξπξίχμ ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ έκοιμε πλήοη. Ζ 

ανιξλϊγηρη γίμεςαι ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ παοξϋραπ και η διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ 

ξλξκληοόμεςαι με ςημ καςαυόοιρη ρε ποακςικϊ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ, ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ 

ελέγυξσ και ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ ρσμμεςξυήπ και ςχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ . 

γ) Ρςη ρσμέυεια η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ξικξμξμικόμ 

ποξρτξοόμ ςχμ ποξρτεοϊμςχμ, ςχμ ξπξίχμ ςα δικαιξλξγηςικά ρσμμεςξυήπ και η ςευμική 

ποξρτξοά κοίθηκαμ απξδεκςά, ρσμςάρρει ποακςικϊ ρςξ ξπξίξ καςαυχοίζξμςαι ξι ξικξμξμικέπ 

ποξρτξοέπ καςά ρειοά μειξδξρίαπ και ειρηγείςαι αιςιξλξγημέμα ςημ απξδξυή ή απϊοοιφή ςξσπ, 

ςημ καςάςανη ςχμ ποξρτξοόμ και ςημ αμάδεινη ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ.  

Δάμ ξι ποξρτξοέπ ταίμξμςαι αρσμήθιρςα υαμηλέπ ρε ρυέρη με ςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ, η 

αμαθέςξσρα αουή απαιςεί απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ 

«Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, μα ενηγήρξσμ ςημ ςιμή ή ςξ κϊρςξπ 

πξσ ποξςείμξσμ ρςημ ποξρτξοά ςξσπ, εμςϊπ απξκλειρςικήπ ποξθερμίαπ, καςά αμόςαςξ ϊοιξ 

είκξρι (20) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή 

εταομϊζξμςαι ςα άοθοα 88 και 89 μ. 4412/2016. Δάμ ςα παοευϊμεμα ρςξιυεία δεμ ενηγξϋμ καςά 

ςοϊπξ ικαμξπξιηςικϊ ςξ υαμηλϊ επίπεδξ ςηπ ςιμήπ ή ςξσ κϊρςξσπ πξσ ποξςείμεςαι, η ποξρτξοά 

απξοοίπςεςαι χπ μη καμξμική.  

Ρςημ πεοίπςχρη ιρϊςιμχμ ποξρτξοόμ η αμαθέςξσρα αουή επιλέγει ςξμ αμάδξυξ με κλήοχρη 

μεςανϋ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπέβαλαμ ιρϊςιμεπ ποξρτξοέπ. Ζ κλήοχρη γίμεςαι εμόπιξμ 
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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 απόταρη έγκοιρηπ ςχμ ποακςικώμ δεμ 

κξιμξπξιείςαι ρςξσπ ποξρτέοξμςεπ και εμρχμαςώμεςαι ρςημ απόταρη καςακύοχρηπ. 

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. [Ρε κάθε πεοίπςχρη η κοίρη ςηπ Α.Α. ρυεςικά με ςιπ αρσμήθιρςα 

υαμηλέπ ποξρτξοέπ και ςημ απξδξυή ή ϊυι ςχμ ρυεςικόμ ενηγήρεχμ εκ μέοξσπ ςχμ 

ποξρτεοϊμςχμ εμρχμαςόμεςαι ρςημ καςχςέοχ εμιαία απϊταρη  

Ρςημ πεοίπςχρη ιρϊςιμχμ ποξρτξοόμ η αμαθέςξσρα αουή επιλέγει ςξμ αμάδξυξ με κλήοχρη 

μεςανϋ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπέβαλαμ ιρϊςιμεπ ποξρτξοέπ. Ζ κλήοχρη γίμεςαι εμόπιξμ 

ςηπ Δπιςοξπήπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ και παοξσρία ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπέβαλαμ ςιπ 

ιρϊςιμεπ ποξρτξοέπ.   

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  
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3.2 Οοϊρκληρη σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ - Δικαιξλξγηςικά 
ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ 

 

Λεςά ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ποξρτξοόμ, η αμαθέςξσρα αουή απξρςέλλει ρυεςική ηλεκςοξμική  

ποϊρκληρη μέρχ ςξσ ρσρςήμαςξπ ρςξμ ποξρτέοξμςα, ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η 

καςακϋοχρη («ποξρχοιμϊ αμάδξυξ»), και ςξμ καλεί μα σπξβάλει εμςϊπ ποξθερμίαπ δέκα (10) 

ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ ρε ασςϊμ, ςα απξδεικςικά 

έγγοατα μξμιμξπξίηρηπ και ςα ποχςϊςσπα ή αμςίγοατα, ϊλχμ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ πξσ 

πεοιγοάτξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.5.2. ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, χπ απξδεικςικά ρςξιυεία για 

ςη μη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ διακήοσνηπ, καθόπ και για 

ςημ πλήοχρη ςχμ κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.4  ασςήπ. 

Διδικϊςεοα, ςξ ρϋμξλξ ςχμ ρςξιυείχμ και δικαιξλξγηςικόμ ςηπ χπ άμχ παοαγοάτξσ 

απξρςέλλξμςαι απϊ ασςϊμ ρε μξοτή ηλεκςοξμικόμ αουείχμ με μξοτϊςσπξ PDF, ρϋμτχμα με ςα 

ειδικόπ ξοιζϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 2.4.2.5 ςηπ παοξϋραπ. 

Δμςϊπ ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ και ςξ αογϊςεοξ έχπ ςημ 

ςοίςη εογάριμη ημέοα απϊ ςημ καςαληκςική ημεοξμημία ηλεκςοξμικήπ σπξβξλήπ ςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ, ποξρκξμίζξμςαι με εσθϋμη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, ρςημ 

αμαθέςξσρα αουή, ρε έμςσπη μξοτή και ρε κλειρςϊ τάκελξ, ρςξμ ξπξίξ αμαγοάτεςαι ξ 

απξρςξλέαπ, ςα ρςξιυεία ςξσ Διαγχμιρμξϋ και χπ παοαλήπςηπ η Δπιςοξπή Διαγχμιρμξϋ, ςα 

ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά, ςα ξπξία απαιςείςαι μα ποξρκξμιρθξϋμ ρε έμςσπη μξοτή (χπ 

ποχςϊςσπα ή ακοιβή αμςίγοατα), ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςιπ διαςάνειπ ςηπ χπ άμχ 

παοαγοάτξσ 2.4.2.5 .  

Αμ δεμ ποξρκξμιρθξϋμ ςα παοαπάμχ δικαιξλξγηςικά ή σπάουξσμ ελλείφειπ ρε ασςά πξσ 

σπoβλήθηκαμ, η αμαθέςξσρα αουή καλεί ςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ μα ποξρκξμίρει ςα ελλείπξμςα 

δικαιξλξγηςικά ή μα ρσμπληοόρει ςα ήδη σπξβληθέμςα ή μα παοάρυει διεσκοιμήρειπ, με ςημ 

έμμξια ςξσ άοθοξσ 102 ςξσ μ. 4412/2016, εμςϊπ δέκα (10) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ 

ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ ρε ασςϊμ. 

Ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ δϋμαςαι μα σπξβάλει αίςημα, μέρχ ςηπ λειςξσογικϊςηςαπ ςηπ 

«Δπικξιμχμίαπ» ςξσ ηλεκςοξμικξϋ διαγχμιρμξϋ ρςξ ΔΡΖΔΖΡ, ποξπ ςημ αμαθέςξσρα αουή, για 

παοάςαρη ςηπ χπ άμχ ποξθερμίαπ, ρσμξδεσϊμεμξ απϊ απξδεικςικά έγγοατα πεοί αίςηρηπ 

υξοήγηρηπ δικαιξλξγηςικόμ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή η αμαθέςξσρα αουή 

παοαςείμει ςημ ποξθερμία σπξβξλήπ ασςόμ, για ϊρξ υοϊμξ απαιςηθεί για ςη υξοήγηρή ςξσπ απϊ 

ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ. Ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ μπξοεί μα ανιξπξιεί ςη δσμαςϊςηςα ασςή 

ςϊρξ εμςϊπ ςηπ  αουικήπ ποξθερμίαπ για ςημ σπξβξλή δικαιξλξγηςικόμ ϊρξ και εμςϊπ ςηπ 

ποξθερμίαπ για ςημ ποξρκϊμιρη ελλειπϊμςχμ ή ςη ρσμπλήοχρη ήδη σπξβληθέμςχμ 

δικαιξλξγηςικόμ, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 102 ςξσ μ. 4412/2016, χπ αμχςέοχ ποξβλέπεςαι. 

Ζ παοξϋρα οϋθμιρη εταομϊζεςαι αμαλϊγχπ και ϊςαμ η αμαθέςξσρα αουή ζηςήρει ςημ ποξρκϊμιρη 

ςχμ δικαιξλξγηςικόμ καςά ςη διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ ή αιςήρεχμ ρσμμεςξυήπ 

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

παο. 5 ςξσ άοθοξσ 79  ςξσ μ. 4412/2016, ςηοξσμέμχμ ςχμ αουόμ ςηπ ίρηπ μεςαυείοιρηπ και ςηπ 

διατάμειαπ.  
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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 ςιπ παοαγοάτξσπ 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 με ςξ Δσοχπαψκϊ Δμιαίξ 

Έγγοατξ Ρϋμβαρηπ (ΔΔΔΡ) ϊςι πληοξί,  ξι ξπξίεπ μεςαβξλέπ επήλθαμ ή για ςιπ ξπξίεπ μεςαβξλέπ 

έλαβε γμόρη μεςά ςημ δήλχρη και μέυοι ςημ ημέοα ςηπ ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ (ξφιγεμείπ 

μεςαβξλέπ), δεμ καςαπίπςει σπέο ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ η εγγϋηρη ρσμμεςξυήπ ςξσ .  

Αμ καμέμαπ απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ δεμ σπξβάλλει αληθή ή ακοιβή δήλχρη ή δεμ ποξρκξμίρει 

έμα ή πεοιρρϊςεοα απϊ ςα απαιςξϋμεμα έγγοατα και δικαιξλξγηςικά ή δεμ απξδείνει ϊςι: α) δεμ 

βοίρκεςαι ρε μία απϊ ςιπ καςαρςάρειπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ και β) 

πληοξί ςα ρυεςικά κοιςήοια πξιξςικήπ επιλξγήπ ςα ξπξία έυξσμ καθξοιρςεί ρϋμτχμα με ςημ 

παοαγοάτξ 2.2.4 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, η διαδικαρία μαςαιόμεςαι.  

Ζ διαδικαρία ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ ξλξκληοόμεςαι με ςη ρϋμςανη ποακςικξϋ 

απϊ ςημ Δπιςοξπή ςξσ Διαγχμιρμξϋ, ρςξ ξπξίξ αμαγοάτεςαι η ςσυϊμ ρσμπλήοχρη 

δικαιξλξγηςικόμ ρϋμτχμα με ϊρα ξοίζξμςαι αμχςέοχ (παοάγοατξπ 3.1.2.1.) και ςη διαβίβαρή 

ςξσ ρςξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ για ςη λήφη απϊταρηπ είςε για ςημ 

καςακϋοχρη ςηπ ρϋμβαρηπ είςε για ςη μαςαίχρη ςηπ διαδικαρίαπ.  

 

3.3 Ιαςακϋοχρη - ρϋμαφη ρϋμβαρηπ 

 

3.3.1. α απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ καςακϋοχρηπ 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 
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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 αουήπ1. 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.2 

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, 

γ) ξλξκληοχθεί επιςσυόπ ξ ποξρσμβαςικϊπ έλεγυξπ απϊ ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ, ρϋμτχμα με ςα 

άοθοα 324 έχπ 327 ςξσ μ. 4700/2020, ξ ξπξίξπ απαιςείςαι ρςξ πλαίριξ ςηπ παοξϋραπ 

δ) 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 ςξσ 

ποξρσμβαςικξϋ ελέγυξσ ή 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 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 

                                                           
1
      Πρβλ άρκρο 16 παρ. 3 ΚΤΑ ΕΗΔΗ Προμικειεσ και Τπθρεςίεσ 

2
 Πρβλ. άρκρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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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.3 

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.4 

 

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  . 

                                                           
3
 Άρκρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του ν. 4782/2021. 

4
 Άρκρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του ν. 4782/2021. 
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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» 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. 
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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 

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. 
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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 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,  
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ε) ρςημ πεοίπςχρη ςχμ παο. 3 και 4 ςξσ άοθοξσ 97, πεοί υοϊμξσ ιρυϋξπ ποξρτξοόμ,  

ρς) για άλλξσπ επιςακςικξϋπ λϊγξσπ δημξρίξσ ρσμτέοξμςξπ, ϊπχπ ιδίχπ, δημϊριαπ σγείαπ ή 

ποξρςαρίαπ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ. 

 

4. ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

4.1 Δγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ-αρταλιρςήοιξ ρσμβϊλαιξ 

 

Για ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ/εχμ πξσ ατξοξϋμ ϊλα ςα ςμήμαςα απαιςείςαι η παοξυή 

εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 72 παο. 1 β) ςξσ μ. 4412/2016, ςξ ϋφξπ ςηπ 

ξπξίαπ αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 4% επί ςηπ εκςιμόμεμηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ ή ςξσ ςμήμαςξπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ υχοίπ μα ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ςα δικαιόμαςα ποξαίοερηπ, εκςϊπ ΤΟΑ, και 

καςαςίθεςαι  μέυοι και ςημ σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ..  

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ, ποξκειμέμξσ μα γίμει απξδεκςή , ποέπει μα πεοιλαμβάμει κας' 

ελάυιρςξμ ςα αματεοϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 12 ςξσ άοθοξσ 72 ςξσ μ. 4412/2016 ρςξιυεία, πλημ 

ασςξϋ ςηπ πεο. η (βλ. 2.1.5. ςηπ παοξϋραπ) και επιπλέξμ ςξμ ςίςλξ και ςξμ αοιθμϊ ςηπ ρυεςικήπ 

ρϋμβαρηπ ετϊρξμ ξ ςελεσςαίξπ είμαι γμχρςϊπ.  

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 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 αϋνηρηπ ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ λϊγχ αμαποξραομξγήπ ςιμόμ ξτειλϊμεμηπ ρςημ 

μεςαβξλή ςξσ καςόςαςξσ μιρθξϋ ςχμεογαζξμέμχμ καςά ςημ διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρη, ξ 

αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα καςαθέρει ποιμ ςημ έκδξρη ςηπ ρυεςικήπ απϊταρηπ, 

ρσμπληοχμαςική εγγϋηρη ςξ ϋφξπ ςηπ ξπξίαπ αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 4% επί ςξσ πξρξϋ ςηπ 

αϋνηρηπ ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, εκςϊπ ΤΟΑ.  

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ καςαπίπςει ρε πεοίπςχρη παοάβαρηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ, ϊπχπ 

ασςή ειδικϊςεοα ξοίζει.  

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ επιρςοέτεςαι ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ μεςά 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 παοξυή, η επιρςοξτή ςχμ εγγσήρεχμ καλήπ εκςέλερηπ και 

ποξκαςαβξλήπ γίμεςαι μεςά απϊ ςημ αμςιμεςόπιρη, ρϋμτχμα με ϊρα ποξβλέπξμςαι, ςχμ 

παοαςηοήρεχμ και ςξσ εκποϊθερμξσ. Αμ ξι σπηοερίεπ είμαι διαιοεςέπ και η παοάδξρη γίμεςαι, 

ρϋμτχμα με ςη ρϋμβαρη, ςμημαςικά, ξι εγγσήρειπ καλήπ εκςέλερηπ και ποξκαςαβξλήπ 

απξδερμεϋξμςαι ρςαδιακά, καςά ςξ πξρϊμ πξσ αμαλξγεί ρςημ ανία ςξσ ςμήμαςξπ ςηπ σπηοερίαπ 
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πξσ παοαλήτθηκε ξοιρςικά. Για ςη ρςαδιακή απξδέρμεσρή ςξσπ απαιςείςαι ποξηγξϋμεμη 

γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ρσλλξγικξϋ ξογάμξσ. Δάμ ρςξ ποχςϊκξλλξ παοαλαβήπ αματέοξμςαι 

παοαςηοήρειπ ή σπάουει εκποϊθερμη παοάδξρη, η παοαπάμχ ρςαδιακή απξδέρμεσρη γίμεςαι 

μεςά απϊ ςημ αμςιμεςόπιρη, ρϋμτχμα με ϊρα ποξβλέπξμςαι, ςχμ παοαςηοήρεχμ και ςξσ 

εκποϊθερμξσ.  

Ρςξ Οαοάοςημα 3 ςηπ Διακήοσνηπ πεοιλαμβάμξμςαι για ςη διεσκϊλσμρη ςχμ ξικξμξμικόμ 

τξοέχμ, και ϊυι δερμεσςικά, σπϊδειγμα εγγσηςικήπ επιρςξλήπ καλήπ εκςέλερηπ. 

Σπξυοέχρη ςξσ Αμαδϊυξσ πξσ ποξβλέπεςαι και ρςξ ρημείξ 7 ςηπ παοαγοάτξσ 6.5 ςηπ παοξϋραπ 

είμαι, καθ’ϊλη ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, μα διαθέςει γεμική αρτάλιρη αρςικήπ 

εσθϋμηπ έογξσ για ςημ έμαμςι ςοίςχμ αρςική εσθϋμη για σλικέπ ζημιέπ και ρχμαςικέπ βλάβεπ ..  

 Για ςξμ λϊγξ ασςϊ καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ θα ποξρκξμιρθεί Αρταλιρςήοιξ 

Ρσμβϊλαιξ Αρςικήπ Δσθϋμηπ ρε ιρυϋ, ρςξ ξπξίξ η Αμαθέςξσρα Αουή αματέοεςαι χπ 

«ρσμαρταλιζϊμεμξπ» και καλϋπςεςαι και η εκ ςξσ μϊμξσ εσθϋμη ςξσ αμαδϊυξσ, ρε 

πεοίπςχρη ρχμαςικόμ βλαβόμ πξσ θα ποξκληθξϋμ καςά ςη διάοκεια ςηπ εογαρίαπ, ςημ 

ξπξία έυει με ςημ ιδιϊςηςα ςξσ εογξδϊςη και πεοιλαμβάμει ςημ απϊ ςα άοθοα 657, 658 και 

932 ςξσ ιρυϋξμςξπ Α.Ι., ποξβλεπϊμεμη σπξυοέχρη ςξσ αρταλιρμέμξσ (εογξδϊςη) έμαμςι ςξσ 

ποξρχπικξϋ ςξσ ςξ ξπξίξ είμαι αρταλιρμέμξ ρςξμ Δ.Τ.Ι.Α. και θα απαρυξληθεί ρςη 

ρϋμβαρη. Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ αμχςέοχ ρσμβϊλαιξ λήγει εμςϊπ ςξσ υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ 

ςηπ ιρυϋξπ ςηπ ρϋμβαρηπ, δερμεϋεςαι μα ςξ αμαμεόρει ποιμ ςη λήνη ςξσ. 

 

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. 

Ρςη ρύμβαρη πξσ ρσμάπςεςαι πεοιλαμβάμξμςαι σπξυοεχςικά ςα ρςξιυεία α’ έχπ ρς’ ςηπ παο.1 ςξσ 

άοθοξσ 68 μ.3863/2010, όπχπ ιρυύει. 

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,  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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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, καθόπ και για ςξσπ σπεογξλάβξσπ πξσ υοηριμξπξιεί. Ρςξ ρσμτχμηςικϊ 

πεοιλαμβάμεςαι ρυεςική δερμεσςική δήλχρη ςϊρξ ςξσ αμαδϊυξσ ϊρξ και ςχμ σπεογξλάβχμ ςξσ. 

 

4.3.3. Ξ Αμάδξυξπ δερμεϋεςαι για ςημ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςηπ εογαςικήπ και αρταλιρςικήπ  

μξμξθερίαπ και ςηπ μξμξθερίαπ πεοί  σγείαπ  και  αρτάλειαπ  ςχμ  εογαζξμέμχμ  και  ποϊληφηπ  

ςξσ  επαγγελμαςικξϋ  κιμδϋμξσ. 

Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ακξλξσθεί πιρςά ςιπ ξδηγίεπ και ςιπ σπξδείνειπ ςχμ Σπηοεριόμ και 

μα παοέυει ρςιπ Σπηοερίεπ ξπξιερδήπξςε αματξοέπ και πληοξτξοίεπ ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικά µε 

ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

Ιαθ’ ϊλη ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, αλλά και μεςά ςη λήνη ή λϋρη ασςήπ ϊλα ςα 

ενξσριξδξςημέμα, απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ποϊρχπα ξτείλξσμ μα μημ αμακξιμόμξσμ ρε 

καμέμα, παοά μϊμξ ρςα ποϊρχπα πξσ δικαιξϋμςαι μα γμχοίζξσμ, πληοξτξοίεπ πξσ πεοιήλθαμ ρε 

ασςξϋπ και ατξοξϋμ ρε ςευμικά ή εμπξοικά ζηςήμαςα ή ςξσ Αμαδϊυξσ. 

Ξ Αμάδξυξπ οηςά εσθϋμεςαι για κάθε εμέογεια σπαλλήλχμ ςξσ, ςσυϊμ ρσµβξϋλχμ ή 

αμςιποξρόπχμ ή ποξρςηθέμςχμ ασςξϋ, ρσµπεοιλαµβαμξµέμξσ αμεναιοέςχπ ξπξιξσδήπξςε, πξσ 

θα υοηριµξπξιηθεί απϊ ασςϊμ για ςημ εκπλήοχρη ςχμ σπξυοεόρεχμ πξσ αμαλαµβάμει καθόπ και 

για ςιπ ςσυϊμ παοεπϊµεμεπ σπξυοεόρειπ. 

Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλίρει ςημ έγκαιοη και άοιρςηπ πξιϊςηςαπ παοξυή σπηοεριόμ, 

πξσ ρσμιρςξϋμ ςξ αμςικείµεμξ ςηπ παοξϋραπ ρϋµβαρηπ. Ρε πεοίπςχρη παοάδξρηπ 

ελλαςχμαςικήπ, ακαςάλληληπ ή κακήπ πξιϊςηςαπ σπηοεριόμ ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι με δικά ςξσ 

ένξδα μα ςημ αμςικαςαρςήρει. 

Ξ Αμα ́δξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρή ςξσ έμαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ 

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

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

ξλικόπ ή μεοικόπ η αμάγκη παοξυήπ σπηοεριόμ πξσ ατξοά η παοξϋρα ∆ιακήοσνη. 

Ζ Αμαθέςξσρα αουή ρε καμία πεοίπςχρη δεμ ξτείλει μα εναμςλήρει ςξ ρσμβαςικϊ πξρϊ, ρσμεπόπ 

ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρή ςξσ έμαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ 

– Ηοάκηπ για ασςϊ ςξμ λϊγξ. 

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 
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απξδεδειγμέμηπ ρσμπεοιτξοάπ ςηπ πξσ ρσμδέεςαι αιςιχδόπ με ποξκληθείρα ζημία ή παοάβαρη 

ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 

4.4 Σπεογξλαβία-εκυχοήρειπ 

 

4.4.1. Ξ Αμάδξυξπ δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ και εσθϋμεπ λϊγχ 

αμάθερηπ ςηπ εκςέλερηπ ςμήμαςξπ/ςμημάςχμ ςηπ ρϋμβαρηπ ρε σπεογξλάβξσπ. Ζ ςήοηρη ςχμ 

σπξυοεόρεχμ ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ μ. 4412/2016 απϊ σπεογξλάβξσπ δεμ αίοει ςημ 

εσθϋμη ςξσ κσοίξσ αμαδϊυξσ.  

Ηα αμαςίθεμςαι απξκλειρςικά ρε σπάλληλξ ςξσ Αμαδόυξσ ςα καθήκξμςα ςξσ σπαλλήλξσ-με 

οόλξ επόπςη με αμςικείμεμξ ςημ επίβλεφη ςηπ εκςέλερηπ ςηπ ρύμβαρηπ και επικξιμχμία με ςα 

όογαμα πξσ έυξσμ ξοιρθεί ειδικά για μα επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ ρύμβαρηπ και είμαι 

σπεύθσμα για ςημ παοακξλξύθηρη ςηπ ξοθήπ εκςέλερηπ ςχμ σπξυοεώρεχμ ςξσ Αμαδόυξσ. 

 

4.4.2. Ιαςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ ξ κϋοιξπ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αματέοει ρςημ 

αμαθέςξσρα αουή ςξ ϊμξμα, ςα ρςξιυεία επικξιμχμίαπ και ςξσπ μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςχμ 

σπεογξλάβχμ ςξσ, ξι ξπξίξι ρσμμεςέυξσμ ρςημ εκςέλερη ασςήπ, ετϊρξμ είμαι γμχρςά ςη 

ρσγκεκοιμέμη υοξμική ρςιγμή.  Δπιπλέξμ, σπξυοεξϋςαι μα γμχρςξπξιεί ρςημ αμαθέςξσρα αουή 

κάθε αλλαγή ςχμ πληοξτξοιόμ ασςόμ, καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ, καθόπ και ςιπ 

απαιςξϋμεμεπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με κάθε μέξ σπεογξλάβξ, ςξμ ξπξίξ ξ κϋοιξπ αμάδξυξπ 

υοηριμξπξιεί εμ ρσμευεία ρςημ εμ λϊγχ ρϋμβαρη, ποξρκξμίζξμςαπ ςα ρυεςικά 

ρσμτχμηςικά/δηλόρειπ ρσμεογαρίαπ. . Ρε πεοίπςχρη διακξπήπ ςηπ ρσμεογαρίαπ ςξσ Αμαδϊυξσ 

με σπεογξλάβξ/ σπεογξλάβξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ασςϊπ σπξυοεξϋςαι ρε άμερη γμχρςξπξίηρη ςηπ 

διακξπήπ ασςήπ ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ξτείλει δε μα διαρταλίρει ςημ ξμαλή εκςέλερη ςξσ 

ςμήμαςξπ/ ςχμ ςμημάςχμ ςηπ ρϋμβαρηπ είςε απϊ 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 ςη υοημαςξξικξμξμική 

επάοκεια-ςευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα, θα ποέπει μα αμςικαςαρςαθεί απϊ άλλξμ πξσ θα 

πληοξί ςιπ αμάλξγεπ απαιςήρειπ ςηπ διακήοσνηπ. 

4.4.3. Ζ αμαθέςξσρα αουή επαληθεϋει ςη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ για ςξσπ 

σπεογξλάβξσπ, ϊπχπ ασςξί πεοιγοάτξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.3 και με ςα απξδεικςικά μέρα 

ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.5.2 ςηπ παοξϋραπ, ετϊρξμ ςξ(α) ςμήμα(ςα) ςηπ ρϋμβαρηπ, ςξ(α) ξπξίξ(α) ξ 

αμάδξυξπ ποξςίθεςαι μα αμαθέρει σπϊ μξοτή σπεογξλαβίαπ ρε ςοίςξσπ, σπεοβαίμξσμ ρχοεσςικά  

ςξ πξρξρςϊ ςξσ δέκα ςξιπ εκαςϊ (10%) 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 ςημ 

αμςικαςάρςαρή ςξσ, καςά ςα ειδικϊςεοα αματεοϊμεμα ρςιπ παο. 5 και 6 ςξσ άοθοξσ 131 ςξσ μ. 

4412/2016.  
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Απαγξοεϋεςαι η εκυόοηρη ρε άλλξ ποϊρχπξ ςχμ εκ ςηπ ρσμβάρεχπ απξοοεξσρόμ 

σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ καθόπ και η εκυόοηρη ςχμ απαιςήρεόμ ςξσ ρε ξπξιξδήπξςε ςοίςξ 

Τσρικϊ ή Μξμικϊ ποϊρχπξ. 

Ιας’ εναίοερη, μπξοεί μα εκυχοήρει ρε ςοάπεζα ςηπ επιλξγήπ ςξσ, ρσμξλικά ή εμ μέοει ςιπ 

απαιςήρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη, για ςημ εκυόοηρη θα ποέπει μα σπάονει 

ποξηγξσμέμχπ έγγοατη ειδξπξίηρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

Δπίρηπ, ξ Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι μα αμαθέςει, μεςά ςημ αμάθερη ςηπ ρϋμβαρηπ, σπεογξλαβικά 

ρε ςοίςξσπ, μέοξπ ή ςξ ρϋμξλξ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξϋςε μα σπξκαθίρςαςαι απϊ ςοίςξ, 

υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη έγγοατη έγκοιρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 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 λϊγχ σπεογξλαβίαπ, ξϋςε η Αμαθέςξσρα Αουή 

ρσμδέεςαι ρσμβαςικά με ςα ςοίςα ασςά ποϊρχπα. Ξ εογξλάβξπ και ξ σπεογξλάβξπ εσθϋμξμςαι 

αλληλεγγϋχπ και ειπ ξλϊκληοξμ, έμαμςι ςχμ εογαζξμέμχμ για ςημ καςαβξλή ςχμ πάρηπ τϋρεχπ 

απξδξυόμ και αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ. 

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). 

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 

άλλξσπ λϊγξσπ ςηπ παοαγοάτξσ 4.6, πλημ ασςξϋ ςηπ πεο. (α), η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι μα 

ποξρκαλέρει ςξμ/ςξσπ επϊμεμξ/ξσπ, καςά ρειοά καςάςανηπ ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει-

ξσμ ρςημ παοξϋρα διαδικαρία αμάθερηπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ ρϋμβαρηπ και μα ςξσ/ςξσπ ποξςείμει 

μα αμαλάβει/ξσμ ςξ αμεκςέλερςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ, με ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ και 

ποξωπξθέρειπ και ρε ςίμημα πξσ δεμ θα σπεοβαίμει ςημ ποξρτξοά πξσ είυε σπξβάλει ξ έκπςχςξπ 

(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. Αμ ασςϊπ δεμ δευθεί ςημ ποϊςαρη 

ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, η αμαθέςξσρα αουή ποξρκαλεί ςξμ επϊμεμξ σπξφήτιξ καςά ρειοά 

καςάςανηπ, ακξλξσθόμςαπ καςά ςα λξιπά ςημ ίδια διαδικαρία. 

 

4.6 Δικαίχμα μξμξμεοξϋπ λϋρηπ 

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

καςαγγείλει ςη ρϋμβαρη καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερήπ ςηπ, ετϊρξμ: 
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α) η ρϋμβαρη έυει σπξρςεί ξσριόδη ςοξπξπξίηρη, καςά ςημ έμμξια ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 132 

ςξσ μ. 4412/2016, πξσ θα απαιςξϋρε μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ  

β) ξ αμάδξυξπ, καςά ςξ υοϊμξ ςηπ αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςελξϋρε ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ 

πξσ αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.3.1 και, χπ εκ ςξϋςξσ, θα έποεπε μα έυει απξκλειρςεί 

απϊ ςη διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

γ) η ρϋμβαρη δεμ έποεπε μα αμαςεθεί ρςξμ αμάδξυξ λϊγχ ρξβαοήπ παοαβίαρηπ ςχμ 

σπξυοεόρεχμ πξσ σπέυει απϊ ςιπ Ρσμθήκεπ και ςημ Ξδηγία 2014/24/ΔΔ, η ξπξία έυει 

αμαγμχοιρςεί με απϊταρη ςξσ Δικαρςηοίξσ ςηπ Έμχρηπ ρςξ πλαίριξ διαδικαρίαπ δσμάμει ςξσ 

άοθοξσ 258 ςηπ ΡΚΔΔ. 

δ) Σπϊ ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ ξοίζξσμ ξι κείμεμεπ διαςάνειπ, καςαγγέλλεςαι σπξυοεχςικά μια 

δημϊρια ρϋμβαρη καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερήπ ςηπ, ετϊρξμ ρσμςοέυει η πεοίπςχρη ςηπ παο. 5 

ή ςηπ παο. 7 ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ μ. 3863/2010 (Α' 115) ϊπχπ ιρυϋει. 

ε) 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, 

ρς) 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. 

ζ) 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. 

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

• Ξ  Αμάδξυξπ δεμ παοέυει ςιπ σπηοερίεπ με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοίζεςαι ρςη Ρϋμβαρη, παοά ςιπ 

ποξπ ςξϋςξ επαμειλημμέμεπ ξυλήρειπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

• Ξ Αμάδξυξπ εκυχοεί ςη Ρϋμβαρη ρε ςοίςξσπ (πλήμ οαπεζικόμ Θδοσμάςχμ) ή αμαθέςει 

εογαρίεπ σπεογξλαβικά σπεογξλαβικά υχοίπ ποξηγξϋμεμη εμημέοχρη και έγκοιρη ρϋμτχμα με 

ςα ϊρα ξοίζξμςαι ρςημ παοξϋρα διακήοσνη. 

 

 

5. ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ 

5.1 οϊπξπ πληοχμήπ 
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Ζ πληοχμή ςηπ ανίαπ ςχμ σπηοεριόμ ρςξμ Αμάδξυξ θα γίμεςαι ςμημαςικά αμά δίμημξ ρςξ 100% 

ςηπ ανίαπ με ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ μξμίμχμ παοαρςαςικόμ και δικαιξλξγηςικόμ πξσ ποξβλέπξμςαι 

απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 200 παο. 5 ςξσ μ. 4412/2016 , καθόπ και κάθε άλλξσ 

δικαιξλξγηςικξϋ πξσ ςσυϊμ ήθελε ζηςηθεί απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ πξσ διεμεογξϋμ ςξμ έλεγυξ 

και ςημ πληοχμή μεςά ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςηπ σπηοερίαπ απϊ ςημ Δπιςοξπή εκςέλερηπ και 

Οαοαλαβήπ ςηπ ρϋμβαρηπ κάθε Ρ.Ρ.. 

 Απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά για ςημ πληοχμή  είμαι:  

 

α) ιμξλϊγιξ Οαοξυήπ Σπηοεριόμ πξσ θα εκδίδεςαι και θα καςαςίθεςαι αμά δίμημξ και ρςξ 

ξπξίξ θα αμαγοάτεςαι ςξ ϋφξπ ςηπ αμά μήμα αμξιβήπ Ασςή θα είμαι για κάθε ςμήμα εκείμη 

πξσ ποξβλέπεςαι ρςη ρϋμβαρη και ρςημ ξικξμξμική ποξρτξοά και δεμ θα μεςαβάλλεςαι καθ’ 

ϊλη ςη διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ, με εναίοερη ςημ πεοίπςχρη αμαποξραομξγήπ ςιμόμ ςηπ 

παοαγοάτξσ 6.5 ςηπ παοξϋραπ, ρϋμτχμα και με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παοξϋρα Διακήοσνη. 

β) Οοχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ ςξσ ςμήμαςξπ (δίμημξ) πξσ ατξοά η πληοχμή, ρϋμτχμα με 
ςξ άοθοξ 219, πεοί παοαλαβήπ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ παοξυήπ γεμικόμ σπηοεριόμ.  

γ) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ 

 
Ζ  ενϊτληρη  ςξσ  ςιμξλξγίξσ  θα  γίμει  ρϋμτχμα  με ςη  διαδικαρία  πξσ  ποξβλέπεςαι  ρςξ  Μ. 

4270/2014 «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 

2011/85/ΔΔ) - δημϊριξ λξγιρςικϊ  και  άλλεπ  διαςάνειπ»,  ϊπχπ  ςοξπξπξιήθηκε  και  ιρυϋει,  ρε  

ρσμδσαρμϊ  με ςξ Μ. 4446/2016 «Οςχυεσςικϊπ Ιόδικαπ, Διξικηςική Δικαιξρϋμη, έλη-Οαοάβξλα, 

Ξικειξθελήπ απξκάλσφη τξοξλξγηςέαπ ϋληπ παοελθϊμςχμ εςόμ, Ζλεκςοξμικέπ ρσμαλλαγέπ, 

οξπξπξιήρειπ ςξσ μ. 4270/2014 και λξιπέπ διαςάνειπ» (ΤΔΙ 240/Α/22-12-2016). 

Ζ πληοχμή ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίμεςαι απϊ ςξ Οεοιτεοειακϊ αμείξ Αμάπςσνηπ Ιεμςοικήπ 

Λακεδξμίαπ για ςξσπ Ρσμξοιακξϋπ Ρςαθμξϋπ Δσζόμχμ και Οοξμαυόμα και απϊ ςξ Οεοιτεοειακϊ 

αμείξ Αμάπςσνηπ Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ και Ηοάκηπ για ςξμ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ Ιήπχμ –

Ιαρςαμέχμ -Ξομέμιξσ, καςϊπιμ σπξβξλήπ ςξσ ςιμξλξγίξσ ρςη Διεϋθσμρη Ξικξμξμικξϋ, μήμα 

Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ.  

 

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

ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 64 ςξσ Μ. 4172/13 (ΤΔΙ Α' 167/23-07-2013) και βαοϋμει 

ςξμ Αμάδξυξ. Ρημειόμεςαι ϊςι η αμχςέοχ παοακοάςηρη ατξοά ποξκαςαβξλή τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 

και ρσμφητίζεςαι καςά ςημ εςήρια τξοξλξγική δήλχρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. 

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

 

Ξ Αμάδξυξπ επιβαοϋμεςαι με κάθε μϊμιμη αρταλιρςική ειρτξοά και κοάςηρη σπέο Μξμικόμ 

Οοξρόπχμ ή άλλχμ Ξογαμιρμόμ ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 

Τ.Ο.Α., για ςημ παοάδξρη ςχμ σπηοεριόμ ρςξμ ςϊπξ και με ςξμ ςοϊπξ πξσ ποξβλέπεςαι ρςα 

έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. Θδίχπ βαοϋμεςαι με ςιπ ακϊλξσθεπ κοαςήρειπ  

 

α) Ιοάςηρη 0,1% (μηδέμ κϊμμα έμα ςξιπ εκαςϊ) σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 

ρϋμτχμα με ςημ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 7 ςξσ Μ. 4912/2022 (ΤΔΙ Α' 59/17-03-2022) 
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β) Ιοάςηρη ϋφξσπ 0,02% σπέο ςηπ αμάπςσνηπ και ρσμςήοηρηπ ςξσ ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ, η ξπξία 

σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ, εκςϊπ ΤΟΑ, ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ 

ρϋμβαρηπ. ξ πξρϊ ασςϊ παοακοαςείςαι ρε κάθε πληοχμή απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ρςξ ϊμξμα 

και για λξγαοιαρμϊ ςξσ Σπξσογείξσ Φητιακήπ Διακσβέομηρηπ, ρϋμτχμα με ςημ παο. 6 ςξσ 

άοθοξσ 36 ςξσ μ. 4412/20165. 

Ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςέλξπ υαοςξρήμξσ και ρςημ 

επ’ ασςξϋ ειρτξοά σπέο ΞΓΑ. 

Ζ δαπάμη για ςημ καθαοιϊςηςα ςχμ κςηοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ςχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ, ςχμ 

ξπξίχμ ςη διαυείοιρη έυει η Διεϋθσμρη Ξικξμξμικξϋ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - 

Ηοάκηπ, θα βαοϋμει ςα έρξδα ςηπ παο.3 ςξσ άοθοξσ 9 ςξσ Μ.2647/1998 (ΤΔΙ Α’ 237/1998), 

ρϋμτχμα με ςημ απϊταρη ςξσ Ρσμςξμιρςή Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ 

239848/08-11-2022 (ΑΔΑ: ΦΔΔΗΞΠ1Σ-ΛΖΔ,ΑΔΑΛ:22REQ011564854)) με θέμα «Έγκοιρη δαπάμηπ 

παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ςχμ κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ςχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ 

Δσζόμχμ, Οοξμαυόμα και Ιήπχμ – Ιαρςαμέχμ –Ξομέμιξ για ςημ υοξμική πεοίξδξ απϊ 01-01-2024 

έχπ 31-12-2025». 

5.2 Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ – Ισοόρειπ- Οξιμικέπ οήςοεπ 

 

5.2.1. Ξ αμάδξυξπ, με ςημ επιτϋλανη ςηπ ρσμδοξμήπ λϊγχμ αμχςέοαπ βίαπ, κηοϋρρεςαι 
σπξυοεχςικά έκπςχςξπ6 απϊ ςη ρϋμβαρη και απϊ κάθε δικαίχμα πξσ απξοοέει απϊ ασςήμ:   

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 παοάρυει ςιπ σπηοερίεπ ή δεμ σπξβάλει ςα παοαδξςέα ή δεμ ποξβεί ρςημ 
αμςικαςάρςαρή ςξσπ μέρα ρςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ ή ρςξμ υοϊμξ παοάςαρηπ πξσ ςξσ δξθεί, 
ρϋμτχμα με ςα ϊρα ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 217 πεοί διάοκειαπ ρϋμβαρηπ παοξυήπ σπηοερίαπ 
και ςημ παοάγοατξ 6.1 ςηπ παοξϋραπ , με ςημ επιτϋλανη ςηπ επϊμεμηπ παοαγοάτξσ. 

Ρςημ πεοίπςχρη ρσμδοξμήπ λϊγξσ έκπςχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ απϊ ςη 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 
ποξθερμία πξσ θα ξοιρθεί μέρχ ςηπ ποϊρκληρηπ και πάμςχπ ϊυι μικοϊςεοη ςχμ δεκαπέμςε 
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. 

Ξ αμάδξυξπ δεμ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ για λϊγξσπ πξσ ατξοξϋμ ρε σπαιςιϊςηςα ςξσ τξοέα 
εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ ή αμ ρσμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ. 

                                                           
5
 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 των Τπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
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Ρςξμ αμάδξυξ πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςη ρϋμβαρη, επιβάλλξμςαι, με απϊταρη ςξσ 
απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ, ςξ ξπξίξ 
σπξυοεχςικά καλεί ςξμ εμδιατεοϊμεμξ ποξπ παοξυή ενηγήρεχμ, αθοξιρςικά ξι παοακάςχ 
κσοόρειπ: 

α) ξλική καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

Δπιπλέξμ, ρε βάοξπ ςξσ αμαδϊυξσ μπξοεί μα επιβληθεί και ποξρχοιμϊπ απξκλειρμϊπ ςξσ απϊ ςξ 

ρϋμξλξ ςχμ ρσμβάρεχμ ποξμηθειόμ ή σπηοεριόμ ςχμ τξοέχμ πξσ εμπίπςξσμ ρςιπ διαςάνειπ ςξσ 

μ. 4412/2016, καςά ςα ειδικϊςεοα ποξβλεπϊμεμα ρςξ άοθοξ 74, πεοί απξκλειρμξϋ ξικξμξμικξϋ 

τξοέα απϊ δημϊριεπ ρσμβάρειπ. 

Ιαςά ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, η ποάνη επιβξλήπ ποξρςίμξσ ρςξμ Αμάδξυξ για 

παοαβάρειπ ςηπ εογαςικήπ μξμξθερίαπ πξσ υαοακςηοίζξμςαι απϊ ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ χπ 

«σφηλήπ» ή «πξλϋ σφηλήπ» ρξβαοϊςηςαπ για δεϋςεοη τξοά ξδηγεί σπξυοεχςικά ρςημ 

καςαγγελία ςηπ ρϋμβαρηπ απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή και ρςημ κήοσνη ςξσ χπ έκπςχςξσ (εδάτιξ 7 

άοθοξσ 68 ςξσ Μ. 3863/2010). 

 

5.2.2.  Αμ ξι σπηοερίεπ παοαρυεθξϋμ απϊ σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ μεςά ςη λήνη ςηπ διάοκειαπ 
ςηπ ρϋμβαρηπ και μέυοι λήνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ υξοηγήθηκε, επιβάλλξμςαι ειπ 
βάοξπ ςξσ πξιμικέπ οήςοεπ, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ7.  

 
Ξι πξιμικέπ οήςοεπ σπξλξγίζξμςαι χπ ενήπ: 

α) Ξι σπηοερίεπ ποέπει μα παοέυξμςαι επί καθημεοιμήπ βάρηπ, για καθσρςέοηρη ςηπ παοξυήπ 

σπηοεριόμ πξσ πεοιξοίζεςαι ρε υοξμικϊ διάρςημα μιαπ ημέοαπ, δηλαδή για ςημ ημέοα πξσ δεμ θα 

παοέυξμςαι σπηοερίεπ επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα δσξ κϊμμα πέμςε ςξιπ εκαςϊ (2,5%) επί ςηπ 

ρσμβαςικήπ ανίαπ υχοίπ ΤΟΑ ςχμ σπηοεριόμ πξσ παοαρυέθηκαμ εκποϊθερμα, 

β) για καθσρςέοηρη πξσ σπεοβαίμει ςημ μια ημέοα, και για κάθε ημέοα πξσ δεμ παοέυξμςαι 

σπηοερίεπ επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα πέμςε ςξιπ εκαςϊ (5%) υχοίπ ΤΟΑ επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ 

ςηπ ημέοαπ ασςήπ και για ϊρεπ ημέοεπ ρσμευίζεςαι η καθσρςέοηρη. 

γ) Ρςημ πεοίπςχρη ςηπ πλημμελξϋπ εκςέλερηπ (έλλειφη, παοάλειφη) ςχμ ρσμβαςικόμ 

σπξυοεόρεχμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ και μη ρσμμϊοτχρηπ καςϊπιμ και ςηπ ρυεςικήπ παοαςήοηρηπ και 

γμχρςξπξίηρηπ απϊ ςξσπ σπεϋθσμξσπ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, θα επιβάλλεςαι  

πξιμική οήςοα, πξσ θα ιρξϋςαι με πξρϊ πξσ θα αμέουεςαι έχπ και ςξ είκξρι ςξιπ εκαςϊ (20%) ςηπ 

μημιαίαπ δαπάμηπ υχοίπ ΤΟΑ . ξ ρϋμξλξ ςχμ πξιμικόμ οηςοόμ ασςήπ ςηπ πεοίπςχρηπ δεμ 

μπξοεί μα σπεοβαίμει ςξ δέκα ςξιπ εκαςϊ (10%) ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, εκςϊπ αμ αιςιξλξγημέμα 

η αμαθέςξσρα αουή απξταρίρει άλλχπ. Ρε πεοίπςχρη σπξςοξπήπ, η πιξ πάμχ οήςοα 

διπλαριάζεςαι, ςηπ Σπηοερίαπ διαςηοξϋρηπ ςξ δικαίχμα καςαγγελίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ και κήοσνηπ 

ςξσ Αμαδϊυξσ χπ έκπςχςξσ.» 

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

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

αμάδξυξ έκπςχςξ. 
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Ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ξι οήςοεπ και 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, δσμάμει ςχμ 

ϊοχμ ςχμ άοθοχμ 5.2 (Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ - Ισοόρειπ), 6.2. (Διάοκεια 

ρϋμβαρηπ), 6.4. (Απϊοοιφη παοαδξςέχμ – 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 δ΄ ςηπ παοαγοάτξσ 11 ςξσ άοθοξσ 221   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 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

 

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. 4412/20168. 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. 

 

6. ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ ΔΙΔΚΔΡΖΡ 

6.1  Διάοκεια ρϋμβαρηπ   
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6.1.1. Ζ διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι ρε είκξρι ςέρρεοιπ μήμεπ  και αουίζει απϊ ςημ 1η 

Θαμξσαοίξσ 2024 ή ρε κάθε πεοίπςχρη απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ και λήγει ςημ 31-12-2025. α 

παοαδξςέα ατξοξϋμ ςημ παοξυή σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ρε καθημεοιμή βάρη. Ζ  ρσμξλική 

διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι μεςά απϊ  αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ 

αμαθέςξσραπ αουήπ μέυοι ςξ 50% ασςήπ, ϋρςεοα απϊ ρυεςικϊ αίςημα ςξσ  αμαδϊυξσ πξσ 

σπξβάλλεςαι ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ διάοκειάπ ςηπ, ρε αμςικειμεμικά δικαιξλξγημέμεπ πεοιπςόρειπ 

πξσ δεμ ξτείλξμςαι ρε σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ9. Αμ λήνει η ρσμξλική διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ, 

υχοίπ μα σπξβληθεί εγκαίοχπ αίςημα παοάςαρηπ ή, αμ λήνει η παοαςαθείρα, καςά ςα αμχςέοχ, 

διάοκεια, υχοίπ μα σπξβληθξϋμ ρςημ αμαθέςξσρα αουή ςα παοαδξςέα ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ αμάδξυξπ 

κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ10  Αμ ξι σπηοερίεπ παοαρυεθξϋμ απϊ σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ μεςά ςη 

λήνη ςηπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, και μέυοι λήνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ υξοηγήθηκε 

επιβάλλξμςαι ειπ βάοξπ ςξσ πξιμικέπ οήςοεπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 218 ςξσ μ. 4412/2016 και ςξ 

άοθοξ 5.2.2 ςηπ παοξϋραπ. 

6.1.2. Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ µπξοεί μα διακϊφει ςη ρσματθείρα 

ρϋµβαρη, ποιμ απϊ ςη λήνη ςηπ, υχοίπ μα απαιςείςαι η καςαβξλή απξζημίχρηπ ρςξμ Αμάδξυξ, 

ετϊρξμ ποξκϋπςξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ ή εάμ εναρταλίρει ςιπ ποξσ̈πξθέρειπ κάλσφηπ ςχμ 

αμαγκόμ καθαοιϊςηςαπ ςχμ κςιοίχμ με δικά ςηπ μέρα. Οοξπ ςξϋςξ θα ειδξπξιήρει ςξμ Αμάδξυξ 

δεκαπέμςε (15) ημέοεπ μχοίςεοα. 

 

6.1.3. Ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρή ςξσ έμαμςι ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. ,ρε πεοίπςχρη 

σπαγχγήπ ςηπ ξικξμξμικήπ διαυείοιρηπ ςχμ Ρ.Ρ. ρε άλλξ τξοέα ή για ξπξιξδήπξςε  άλλξ λϊγξ 

εκλείφει ξλικόπ ή μεοικόπ η αμάγκη παοξυήπ σπηοεριόμ ςξσ Αμαδϊυξσ ξ ξπξίξπ ρσμβάλλεςαι 

ρςημ παοξϋρα. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή η εκςέλερη ςχμ εογαριόμ για ςα ρσγκεκοιμέμα κςίοια 

διακϊπςεςαι με απϊταρη ςξσ Ρσμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. έλξπ, ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε 

ςξσ ανίχρη  ρε πεοίπςχρη ποξρχοιμήπ διακξπήπ λειςξσογίαπ σπηοεριόμ για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ.  

 

6.2 Οαοακξλξϋθηρη ςηπ ρϋμβαρηπ-Οαοαλαβή ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ   

 

Ζ παοακξλξϋθηρη ςηπ εκςέλερηπ και η παοαλαβή ςχμ παοαδξςέχμ Ρϋμβαρηπ θα 

ποαγμαςξπξιηθεί για κάθε Ρ.Ρ. απϊ ςιπ ςοειπ (Ρ.Ρ. Δσζόμχμ, Ρ.Ρ. Οοξμαυόμα, Ρ.Ρ. Ιήπχμ-

Ιαρςαμέχμ-Ξομεμίξσ) αμςίρςξιυεπ Δπιςοξπέπ Οαοαλαβήπ πξσ ρσγκοξςξϋμςαι με απϊταρη ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 3 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ μ. 4412/2016. Ζ 

Δπιςοξπή μπξοεί μα ειρηγείςαι  ρςξ αομϊδιξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ δηλαδή ςημ Α.Δ.Λ.-Η., για 

ϊλα ςα ζηςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ρςημ ποξρήκξσρα εκςέλερη ϊλχμ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ και 

ρςημ εκπλήοχρη ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ, ρςη λήφη ςχμ επιβεβλημέμχμ μέςοχμ λϊγχ 

μη ςήοηρηπ ςχμ χπ άμχ ϊοχμ και ιδίχπ για ζηςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ρε ςοξπξπξίηρη ςξσ 

αμςικειμέμξσ και παοάςαρη ςηπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ μ. 

4412/2016.  

                                                           
9
 Η ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ 

τυχόν παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 
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 Πρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
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Ζ παοαλαβή ςχμ παοαδξςέχμ ςηπ παοξυήπ ςχμ σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ θα ποαγμαςξπξιείςαι αμά 

δίμημξ με ςημ παοάδξρη ςξσ ρυεςικξϋ ςιμξλξγίξσ.  

Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ διαδικαρία ελέγυξσ , η επιςοξπή παοαλαβήπ:  

 

α) είςε παοαλαμβάμει ςιπ ρυεςικέπ σπηοερίεπ ή παοαδξςέα, ετϊρξμ καλϋπςξμςαι ξι απαιςήρειπ 

ςηπ ρϋμβαρηπ υχοίπ έγκοιρη ή απϊταρη ςξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, α ρυεςικά ποχςϊκξλλα 

παοαλαβήπ ςχμ σπηοεριόμ εκδίδξμςαι εμςϊπ 10 ημεοόμ απϊ ςημ παοαλαβή ςξσ εκδιδξμέμξσ αμά 

δίμημξ ςιμξλξγίξσ  

 

β) είςε ειρηγείςαι για ςημ παοαλαβή με παοαςηοήρειπ ή ςημ απϊοοιφη ςχμ παοευξμέμχμ 

σπηοεριόμ ή παοαδξςέχμ, 

 
Δηλαδή αμ η επιςοξπή παοαλαβήπ κοίμει ϊςι ξι παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ δεμ αμςαπξκοίμξμςαι 

πλήοχπ ρςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ρσμςάρρεςαι ποχςϊκξλλξ ποξρχοιμήπ παοαλαβήπ, ςξ ξπξίξ 

αματέοει ςιπ παοεκκλίρειπ πξσ διαπιρςόθηκαμ απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ και γμχμξδξςεί αμ 

ξι αματεοϊμεμεπ παοεκκλίρειπ επηοεάζξσμ ςημ καςαλληλϊληςα ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ και 

ρσμεπόπ αμ μπξοξϋμ ξι ςελεσςαίεπ μα καλϋφξσμ ςιπ ρυεςικέπ αμάγκεπ. 

 Ρςημ πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί ϊςι δεμ επηοεάζεςαι η καςαλληλϊληςα, με αιςιξλξγημέμη 

απϊταρη ςξσ αομϊδιξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, μπξοεί μα εγκοιθεί η παοαλαβή ςχμ εμ 

λϊγχ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ, με έκπςχρη επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, η ξπξία θα ποέπει 

μα είμαι αμάλξγη ποξπ ςιπ διαπιρςχθείρεπ παοεκκλίρειπ. Λεςά ςημ έκδξρη ςηπ χπ άμχ 

απϊταρηπ, η επιςοξπή παοαλαβήπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί ρςημ ξοιρςική παοαλαβή ςχμ 

παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ςηπ ρϋμβαρηπ και μα ρσμςάνει ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ 

παοαλαβήπ, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςημ απϊταρη. ξ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ 

παοαλαβήπ εγκοίμεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ με απϊταρή ςξσ, η ξπξία 

κξιμξπξιείςαι σπξυοεχςικά και ρςξμ αμάδξυξ. 

 
 Αμ διαπιρςχθεί ϊςι επηοεάζεςαι η καςαλληλϊςηςα, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςξσ 

αομϊδιξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ απξοοίπςξμςαι ξι παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ, με ςημ 
επιτϋλανη ςχμ ξοιζξμέμχμ ρςξ άοθοξ 220 ςξσ Μ. 4412/16.  
 

Αμ παοέλθει υοξμικϊ διάρςημα μεγαλϋςεοξ ςχμ ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία 

σπξβξλήπ ςξσ παοαδξςέξσ απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα και δεμ έυει εκδξθεί ποχςϊκξλλξ 

παοαλαβήπ ςηπ πεοίπςχρηπ α ή ποχςϊκξλλξ με παοαςηοήρειπ ςηπ πεοίπςχρηπ β, θεχοείςαι ϊςι η 

παοαλαβή έυει ρσμςελερθεί ασςξδίκαια. 

Αμενάοςηςα απϊ ςημ, καςά ςα αμχςέοχ, ασςξδίκαιη παοαλαβή και ςημ πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ, 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι ξι ποξβλεπϊμεμξι απϊ ςη ρϋμβαρη έλεγυξι απϊ Δπιςοξπή 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 ρϋμβαρη και ρσμςάρρει ςα ρυεςικά ποχςϊκξλλα. Ζ 

εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ δεμ επιρςοέτεςαι ποιμ ςημ ξλξκλήοχρη ϊλχμ ςχμ 
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ποξβλεπϊμεμχμ ελέγυχμ και ςη ρϋμςανη ςχμ ρυεςικόμ ποχςξκϊλλχμ. Ξπξιαδήπξςε εμέογεια 

πξσ έγιμε απϊ ςημ αουική επιςοξπή παοαλαβήπ, δεμ λαμβάμεςαι σπϊφη.  

Όλα ςα ποχςϊκξλλα ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ κξιμξπξιξϋμςαι ρςξμ Αμάδξυξ 

6.3  Απϊοοιφη παοαδξςέχμ – Αμςικαςάρςαρη   

 

Ρε πεοίπςχρη ξοιρςικήπ απϊοοιφηπ ξλϊκληοξσ ή μέοξσπ ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ 

καθαοιϊςηςαπ, με έκπςχρη επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, με απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ μπξοεί 

μα εγκοίμεςαι αμςικαςάρςαρη ςχμ σπηοεριόμ, με άλλεπ πξσ μα είμαι ρϋμτχμεπ με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ, μέρα ρε ςακςή ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι απϊ ςημ απϊταρη ασςή. Αμ η αμςικαςάρςαρη 

γίμεςαι μεςά ςη λήνη ςηπ ρσμξλικήπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, η ποξθερμία πξσ ξοίζεςαι για ςημ 

αμςικαςάρςαρη δεμ μπξοεί μα είμαι μεγαλϋςεοη ςξσ 25% ςηπ ρσμξλικήπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ 

δε αμάδξυξπ σπϊκειςαι ρε πξιμικέπ οήςοεπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 218 ςξσ μ. 4412/2016 και ςημ 

παοάγοατξ 5.2.2 ςηπ παοξϋραπ, λϊγχ εκποϊθερμηπ παοάδξρηπ. 

Αμ ξ αμάδξυξπ δεμ αμςικαςαρςήρει ςιπ σπηοερίεπ ή/και ςα παοαδξςέα πξσ απξοοίτθηκαμ μέρα 

ρςημ ποξθερμία πξσ ςξσ ςάυθηκε και ετϊρξμ έυει λήνει η ρσμξλική διάοκεια, κηοϋρρεςαι 

έκπςχςξπ και σπϊκειςαι ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ κσοόρειπ. 

6.4 Σπξυοεόρειπ Αμαδϊυξσ 

 

1. Όρξμ ατξοά ςιπ σπηοερίεπ, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλίρει ςημ έγκαιοη και 

άοιρςηπ πξιϊςηςαπ παοξυή ςξσπ, ρϋμτχμα με ςιπ γεμικά παοαδεκςέπ ςευμικέπ, μεθϊδξσπ, 

διαδικαρίεπ και ςα ςευμικά μέρα, καθόπ και ςιπ γοαπςέπ και ποξτξοικέπ ξδηγίεπ πξσ μπξοεί μα 

δίμει η Αμαθέςξσρα Αουή. 

2. Ρςξ πλαίριξ ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ, μα διαθέρει ςιπ καςάλληλεπ σπξδξμέπ, ενξπλιρμϊ, 

αμθοόπιμξ δσμαμικϊ και γεμικϊςεοα ϊ,ςι απαιςείςαι, έρςχ κι αμ ασςϊ δεμ αματέοεςαι οηςά ρςημ 

παοξϋρα Διακήοσνη, όρςε μα ικαμξπξιηθξϋμ πλήοχπ ξι απαιςήρειπ ςξσ ρσμβαςικξϋ 

αμςικειμέμξσ. 

3. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρε κάθε πεοίπςχρη (ακϊμα και σπεογξλαβίαπ) μα διαθέςει 

σπάλληλξ με οϊλξ επϊπςη υχοίπ επιποϊρθεςη ξικξμξμική επιβάοσμρη για ςημ Αμαθέςξσρα 

αουή με αμςικείμεμξ ςημ επίβλεφη ςηπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ και επικξιμχμία με ςα 

ϊογαμα πξσ έυξσμ ξοιρθεί ειδικά για μα επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και είμαι 

σπεϋθσμα για ςημ παοακξλξϋθηρη ςηπ ξοθήπ εκςέλερηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ.  

 

4. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ϊλξσπ ςξσπ καμϊμεπ πσοαρτάλειαπ και αρτάλειαπ 

ρςξσπ υόοξσπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, καθόπ και ρςξ υόοξ πξσ θα ςξσ σπξδειυθεί απϊ ςημ 

Αμαθέςξσρα Αουή για ςημ τϋλανη ςχμ ποαγμάςχμ και σλικόμ ςξσ, για ςημ ξπξία είμαι και 

σπεϋθσμξπ. Δπίρηπ, χπ σπϊυοεξπ μα ςηοεί ςξσπ Ιαμξμιρμξϋπ Σγιειμήπ και Αρτάλειαπ, θα 

αμακξιμόμει αμέρχπ ρςημ Σπηοερία ςιπ ξδηγίεπ πξσ απεσθϋμξμςαι ή κξιμξπξιξϋμςαι ρε ασςϊμ 

καςά ςη διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ και ςα έγγοατα ςχμ διάτξοχμ Αομϊδιχμ Αουόμ ρυεςικά με ςξσπ 

εμ λϊγχ Ιαμξμιρμξϋπ. ϊρξ η Σπηοερία ϊρξ και κάθε Αομϊδια Αουή δικαιξϋμςαι μα 

παοακξλξσθξϋμ και μα ελέγυξσμ ςη ρσμμϊοτχρη ςξσ Αμαδϊυξσ με ςξσπ Ιαμξμιρμξϋπ Σγιειμήπ 

και Αρτάλειαπ. 
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5. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι για ςημ απαοέγκλιςη ςήοηρη ςχμ διαςάνεχμ ςηπ εογαςικήπ και 

αρταλιρςικήπ μξμξθερίαπ, ςηπ μξμξθερίαπ πεοί σγείαπ και αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ και 

ποϊληφηπ ςξσ εογαςικξϋ κιμδϋμξσ, καθόπ και εκείμχμ για ςη μη μϊμιμη είρξδξ και διαμξμή ςχμ 

αλλξδαπόμ ρςη υόοα. Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα  είμαι ρε θέρη ποξρκξμίρει αμςίγοατξ ςηπ 

σπξβληθείραπ αμά μήμα αμαλσςικήπ πεοιξδικήπ δήλχρηπ (Α.Ο.Δ.) για ςξ απαρυξλξϋμεμξ 

ποξρχπικϊ ςξσ Αμαδϊυξσ (ασςέπ πξσ έυξσμ σπξβληθεί) και αμςίγοατξ καςάρςαρηπ ποξρχπικξϋ 

για ςξσπ εογαζϊμεμξσπ πξσ απαρυξλήθηκαμ καςά ςημ εκςέλερή ςηπ ρϋμβαρηπ με ςημ ΑΔΛΗ, 

ϊπξςε ασςϊ ζηςηθεί απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. 

6. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα υοηριμξπξιεί απξκλειρςικά ποξρχπικϊ, ςξ ξπξίξ μα είμαι 

αρταλιρμέμξ έμαμςι αςσυήμαςξπ. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ 

ρυεςικά με ςημ αρτάλεια ςχμ εογαζξμέμχμ. Διεσκοιμίζεςαι οηςά ϊςι η Αμαθέςξσρα Αουή δεμ έυει 

καμία αρςική ή πξιμική εσθϋμη για κάθε ανίχρη εκ μέοξσπ ξιξσδήπξςε μιρθχςξϋ ςξσ Αμαδϊυξσ 

ςϊρξ καςά ςη μεςατξοά ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ, ϊρξ και καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςχμ 

σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ ςχμ κςιοίχμ, η δε σπξυοέχρή ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ εναμςλείςαι 

πλήοχπ με ςημ καςαβξλή ςηπ καςά μήμα αμξιβήπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

7. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι  καθ’ϊλη ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ μα διαθέςει 

εμ ιρυϋ αρταλιρςήοιξ ρσμβϊλαιξ αρςικήπ εσθϋμηπ έογξσ για ςημ έμαμςι ςοίςχμ αρςική 

εσθϋμη για σλικέπ ζημιέπ και ρχμαςικέπ βλάβεπ. ρςξ ξπξίξ η Αμαθέςξσρα Αουή αματέοεςαι 

χπ «ρσμαρταλιζϊμεμξπ». Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ αμχςέοχ ρσμβϊλαιξ λήγει εμςϊπ ςξσ 

υοξμικξϋ διαρςήμαςξπ ςηπ ιρυϋξπ ςηπ ρϋμβαρηπ, δερμεϋεςαι μα ςξ αμαμεόρει ποιμ ςη λήνη 

ςξσ. 

 

8. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα γμχρςξπξιεί εγγοάτχπ & εγκαίοχπ ρε κάθε μέλξπ ςξσ 

απαρυξλξϋμεμξσ ποξρχπικξϋ ςξσ ϊςι: ξσδεμία ενάοςηρη & εογαριακή ή άλλη μϊμιμη ρυέρη έυει 

η Αμαθέςξσρα Αουή έμαμςι ασςξϋ ςξσ ποξρχπικξϋ και ϊςι θα σπέυει ασςϊπ, ϊλεπ ςιπ εκ ςξσ μϊμξσ 

και ςηπ ρϋμβαρηπ πξιμικέπ εσθϋμεπ και σπξυοεόρειπ 

9. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι για ςημ απξκαςάρςαρη ςσυϊμ ζημιόμ πξσ θα ποξκληθξϋμ ρε 

ϊλξσπ εμ γέμει ςξσπ υόοξσπ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ, ςξμ ενξπλιρμϊ ασςξϋ ή ρε μηυαμήμαςα  και 

σλικά πξσ υοηριμξπξιεί, και εσθϋμεςαι απεοιϊοιρςα για κάθε ποάνη ή παοάλειφη ασςόμ. Ξ 

Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα γμχρςξπξιεί εγγοάτχπ & εγκαίοχπ ρε κάθε μέλξπ ςξσ 

απαρυξλξϋμεμξσ ποξρχπικξϋ ςξσ ϊςι: ξσδεμία ενάοςηρη & εογαριακή ή άλλη μϊμιμη ρυέρη έυει 

με ςημ Αμαθέςξσρα Αουή έμαμςι ασςξϋ ςξσ ποξρχπικξϋ και ϊςι θα σπέυει ασςϊπ, ϊλεπ ςιπ εκ ςξσ 

μϊμξσ και ςηπ ρϋμβαρηπ πξιμικέπ εσθϋμεπ και σπξυοεόρειπ. 

10. Ξι εογαρίεπ καθαοιρμξϋ θα εκςελξϋμςαι ρε υοϊμξ, με ςοϊπξ και με επαοκέπ (ρε αοιθμϊ 

και ρσυμϊςηςα), και άοιρςηπ επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ ποξρχπικϊ, σγιέπ, άφξγξσ ήθξσπ, 

ρσμπεοιτξοάπ απέμαμςι ρε ςοίςξσπ & ρςξ ποξρχπικϊ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ και 

ςξ ξπξίξ θα διαθέςει ςιπ μϊμιμεπ άδειεπ εογαρίαπ, θα είμαι αρταλιρμέμξ ρϋμτχμα με ςξ Μϊμξ και 

θα ςηοεί πιρςά ςιπ εμςξλέπ ςχμ αομξδίχμ ξογάμχμ & ςξμ καμξμιρμϊ λειςξσογίαπ ςηπ Αμαθέςξσραπ 

Αουήπ. 

11. Ξι εογαρίεπ θα εκςελξϋμςαι ρϋμτχμα με ςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα καθαοιρμξϋ και 

ποξρχπικξϋ για κάθε Ρ.Ρ., ςξ ξπξίξ σπξυοεξϋςαι μα καςαοςίρει ξ Αμάδξυξπ (λαμβάμξμςαπ 

σπϊφη και ρϋμτχμα με ςημ ρυεςική ποξρτξοά ςξσ) και μα σπξβάλλει, καςά ςημ σπξγοατή 

ςηπ ρϋμβαρηπ, ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή ποξπ έγκοιρη. Δπίρηπ, ποιμ ςημ έμαονη ςηπ παοξυήπ 

σπηοεριόμ ςηπ ρϋμβαρηπ ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξρκξμίζει ρςημ Απξκεμςοχμέμη 
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Διξίκηρη καςάρςαρη ςξσ ποξρχπικξϋ  πξσ θα απαρυξλήρει για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ 

με πλήοη ρςξιυεία, μϊμιμη παοαμξμή ρςη υόοα, αρτάλιρη για κάθε είδξσπ αςϋυημα και ϊ,ςι 

άλλξ ςξσ ζηςηθεί, καθόπ και αμάλξγη καςάρςαρη κάθε τξοά πξσ επέουεςαι αλλαγή ρςξ 

ποξρχπικϊ ασςϊ. 

 

12. θα ποέπει μα ποξρκξμίρει αμέρχπ μϊλιπ είμαι διαθέριμξ ποϊγοαμμα εογαρίαπ 

θεχοημέμξ απϊ ςημ Δπιθεόοηρη Δογαρίαπ. Αλλξδαπξί μπξοξϋμ μα απαρυξληθξϋμ μϊμξ 

ετϊρξμ έυξσμ άδεια μϊμιμηπ παοαμξμήπ και εογαρίαπ ρςημ Δλλάδα και ξμιλξϋμ (ρϋμτχμα με 

σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ σπξφητίξσ αμαδϊυξσ) καλά ςημ ελλημική γλόρρα, έςρι όρςε μα 

καςαμξξϋμ ςιπ ξδηγίεπ πξσ ςξσπ δίμξμςαι.  

 

13. Απϊ ςξμ Αμάδξυξ είμαι δσμαςϊ μα ζηςηθεί μα καςαθέςει κάθε μήμα και ρσγκεκοιμέμα ςξ 

υοξμικϊ διάρςημα μεςανϋ 25ηπ - 30ηπ ημέοαπ ρςημ Σπηοερία ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ πξσ ςηοείςαι 

η ρϋμβαρη, πίμακα ςξσ ποξρχπικξϋ πξσ θα εογαρθεί ςξμ επϊμεμξ μήμα. Αμςικαςάρςαρη ςξσ 

ποξρχπικξϋ πξσ διαςίθεςαι για ςημ καθαοιϊςηςα ςχμ Ρ.Ρ. επιςοέπεςαι μϊμξ καςϊπιμ ειδξπξίηρηπ 

και αιςιξλϊγηρηπ απϊ ςημ εςαιοεία με έγκοιρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Ζ ςελεσςαία διαςηοεί ςξ 

δικαίχμα μα ζηςήρει ςημ αμςικαςάρςαρη ποξρχπικξϋ, χπ ακαςάλληλξσ για αμάομξρςη 

ρσμπεοιτξοά ή για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ, ξπϊςε ξ αμάδξυξπ ξτείλει μα ποξβεί ρε αμςικαςάρςαρη 

άμερα και υχοίπ αμςιοοήρειπ με άλλξ ποϊρχπξ, αμάλξγηπ εμπειοίαπ και ποξρϊμςχμ.  

14. Ρςημ είρξδξ κάθε κςηοίξσ θα ςηοείςαι με τοξμςίδα ςξσ Αμαδϊυξσ, ημεοήριξ ειδικϊ έμςσπξ 

με ςξ υοϊμξ ποξρέλεσρηπ και απξυόοηρηπ ςξσ ποξρχπικξϋ, ςξ ξπξίξ ξ Aμάδξυξπ ξτείλει μα ςξ 

παοαδίδει κάθε μήμα ρςημ Σπηοερία.  

15. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ετξδιάζει ςξσπ εογαζϊμεμξσπ με αμςίγοατξ ςηπ καςάρςαρηπ 

ποξρχπικξϋ ή απϊρπαρμα ασςήπ ϊςαμ απαρυξλξϋμςαι εκςϊπ ςηπ έδοαπ ςηπ επιυείοηρηπ. 

16. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρςημ καςαβξλή ςχμ μξμίμχμ απξδξυόμ, ξι ξπξίεπ ρε καμία 

πεοίπςχρη δεμ μπξοεί μα είμαι καςόςεοεπ ςχμ ποξβλεπξμέμχμ απϊ ςημ εκάρςξςε ιρυϋξσρα 

Δθμική Γεμική Ρσλλξγική Ρϋμβαρη Δογαρίαπ (Δ.Γ.Ρ.Ρ.Δ.), ετϊρξμ δεμ στίρςαςαι κλαδική ΡΡΔ ή 

Διαιςηςική Απϊταρη, ςήοηρη ςξσ μξμίμξσ χοαοίξσ, αρταλιρςική κάλσφη, ϊοξι σγιειμήπ και 

αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ κ.λ.π. Δπίρηπ σπξυοεξϋςαι μα εκπληοόμει ϊλεπ ςιπ σπξυοεόρειπ 

απέμαμςι ρςξ Δημϊριξ για κάθε ςοίςξ. 

17. Ξι πάρηπ τϋρεχπ απξδξυέπ, μιρθξί, επιδϊμαςα, Δόοα Υοιρςξσγέμμχμ & Οάρυα, 

αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ ςξσ απαρυξλξϋμεμξσ ποξρχπικξϋ και λξιπέπ εογξδξςικέπ ειρτξοέπ, πξσ 

έυξσμ ρυέρη με ςιπ εμ λϊγχ ποξρτεοϊμεμεπ σπηοερίεπ, βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ. Ρε πεοίπςχρη 

απαρυϊληρηπ ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ πέοαμ ςξσ μϊμιμξσ χοαοίξσ πξσ θα ιρυϋει μϊμξμ ρε 

εναιοεςικέπ πεοιπςόρειπ, ξτείλει μα καςαβάλλει (ρςξ σπεοχοιακά απαρυξλξϋμεμξ ποξρχπικϊ) 

ακέοαιεπ ςιπ καςά μϊμξ απξζημιόρειπ. Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ δεμ έυει 

σπξυοέχρη καςαβξλήπ απξζημίχρηπ για σπεοχοιακή απαρυϊληρη ή ξπξιαδήπξςε άλλη αμξιβή 

ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

18. Ξ Αμάδξυξπ θα παοέυει ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ ςιπ μϊµιµεπ άδειεπ, οεπϊ κ.λ.π. και έυει ςημ 

σπξυοέχρη μα μεοιμμήρει όρςε μα καλϋπςει αμελληςί ςα κεμά, απϊ αρθέμειεπ ή αδικαιξλϊγηςεπ 

απξσρίεπ, για ςημ εκπλήοχρη ςχμ αμαλαμβαμξμέμχμ σπξυοεόρεχμ έμαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. 

19. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αμςικαθιρςά αμέρχπ κάθε έλλειφη, παοάλειφη (ϊπχπ 

απαρυϊληρη λιγϊςεοξσ ποξρχπικξϋ απϊ ςα ποξβλεπϊμεμα) ή πλημμελή εογαρία πξσ θα 
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παοαςηοείςαι και γμχρςξπξιείςαι ρ’ ασςϊμ απϊ ςξσπ σπεϋθσμξσπ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Δάμ ξ Αμάδξυξπ δεμ τοξμςίζει, ρϋμτχμα με ςα αμχςέοχ, για ςημ 

απξκαςάρςαρη ςηπ έλλειφηπ ή παοάλειφηπ ή πλημμελξϋπ εογαρίαπ, θα ςξσ επιβάλλεςαι πξιμική 

οήςοα πξσ θα ιρξϋςαι με πξρϊ πξσ θα αμέουεςαι έχπ και ςξ είκξρι ςξιπ εκαςϊ (20%) ςηπ μημιαίαπ 

δαπάμηπ, αμάλξγα με ςημ βαοϋςηςα ςηπ ποάνεχπ ή παοαλείφεχπ καςά ςημ ελεϋθεοη κοίρη ςχμ 

αομξδίχμ ξογάμχμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, παοακοαςξϋμεμη απϊ ςημ μημιαία αμξιβή. Ρε 

πεοίπςχρη σπξςοξπήπ, η πιξ πάμχ οήςοα διπλαριάζεςαι, ςηπ Σπηοερίαπ διαςηοξϋρηπ ςξ 

δικαίχμα καςαγγελίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ και κήοσνηπ ςξσ Αμαδϊυξσ έκπςχςξσ. ξ ρϋμξλξ ςχμ 

πξιμικόμ οηςοόμ ασςήπ ςηπ πεοίπςχρηπ δεμ μπξοεί μα σπεοβαίμει ςξ δέκα ςξιπ εκαςϊ (10%) ςηπ 

ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, εκςϊπ αμ αιςιξλξγημέμα η αμαθέςξσρα αουή απξταρίρει άλλχπ. 

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

και ςιπ σπξδείνειπ ςχμ Σπηοεριόμ και μα παοέυει ρςιπ Σπηοερίεπ ξπξιερδήπξςε αματξοέπ και 

πληοξτξοίεπ ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικά µε ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋµβαρηπ. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι 

καςά ςη διάοκεια ςηπ ρϋµβαρηπ μα ακξλξσθεί πιρςά ςιπ ξδηγίεπ και ςιπ σπξδείνειπ ςχμ Σπηοεριόμ 

και μα παοέυει ρςιπ Σπηοερίεπ ξπξιερδήπξςε αματξοέπ και πληοξτξοίεπ ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικά µε 

ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋµβαρηπ και μα ρσμεογαρςεί µε ξπξιαδήπξςε Σπηοερία ή και κάθε ςοίςξ, µε 

ςξμ ςοϊπξ πξσ θα ςξσ σπξδειυθεί. 

21. Ιαθ’ ϊλη ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, αλλά και μεςά ςη λήνη ή λϋρη ασςήπ ϊλα ςα 

ενξσριξδξςημέμα, απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ποϊρχπα ξτείλξσμ μα μημ αμακξιμόμξσμ ρε 

καμέμα, παοά μϊμξ ρςα ποϊρχπα πξσ δικαιξϋμςαι μα γμχοίζξσμ, πληοξτξοίεπ πξσ πεοιήλθαμ ρε 

ασςξϋπ και ατξοξϋμ ρε ςευμικά ή εμπξοικά ζηςήμαςα ή ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

 

 

6.5 Αμαποξραομξγή ςιμήπ 

 

Ρςημ πεοίπςχρη ϊπξσ καςά ςημ διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ μεςαβληθεί ξ καςόςαςξπ 

μιρθϊπ ςχμεογαζξμέμχμ, η ςιμή αμαποξραομϊζεςαι σπξυοεχςικά, σπϊ ςξσπ πεοιξοιρμξϋπ ςξσ 

άοθοξσ 132 ςξσ Μ.4412/16, ρϋμτχμα με ςξμ ςϋπξ: 

 

 = ποξρτξοάπ Υ (1+α) 

 

Όπξσ α: ςξ πξρξρςϊ μεςαβξλήπ ςξσ καςόςαςξσ μιρθξϋ εογαζϊμεμξσ ρε ρυέρη με ασςϊμ πξσ ίρυσε 

καςά ςημ καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ, 

 ποξρτξοάπ: η ςιμή ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα ρςξμ ξπξίξ αμαςίθεςαι 

η ρϋμβαρη και 

: η αμαποξραομξρμέμη ςιμή. 

 

καθόπ και με ςξσπ λξιπξϋπ ϊοξσπ και ποξωπξθέρειπ πξσ ξοίζξμςαι ρςημ παο. 10α ςξσ αοθο. 53 

ςξσ Μ.4412/16. 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ εμςϊπ ςηπ ρσμβαςικήπ πεοιϊδξσ θερμξθεςηθξϋμ δσξ ή πεοιρρϊςεοεπ 

ασνήρειπ καςόςαςξσ μιρθξϋ η αμξιβή θα αμαποξραομϊζεςαι βάρει ςξσ ςϋπξσ: 𝛵ςιμή δεϋςεοηπ 
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αμαποξραομξγήπ = 𝛵𝜋𝜌𝜊𝜍𝜑𝜊𝜌ά𝜎 × (1 + 𝛼) × (1 + α1) κ.ς.λ., ϊπξσ α1 ςξ πξρξρςϊ ςηπ δεϋςεοηπ 

καςά ρειοά αϋνηρηπ. 

Ξι χπ άμχ αμαποξραομξγέπ λαμβάμξσμ υόοα ετϊρξμ η αμαθέςξσρα αουή διαθέςει επαοκείπ 

πιρςόρειπ. Για ςημ εταομξγή ςηπ αμαποξραομξγήπ δεμ απαιςείςαι η ςοξπξπξίηρη ςηπ 

ρϋμβαρηπ ατξϋ η αμαποξραομξγή, ποξβλέπεςαι σπξυοεχςικά απϊ ςιπ ξικείεπ μξμξθεςικέπ 

διαςάνειπ και ρσμεπόπ δερμεϋει και ςα δϋξ μέοη.  

Αμ δεμ σπάουξσμ διαθέριμεπ πιρςόρειπ, ρςξ πλαίριξ ςηπ ςήοηρηπ ςχμ αουόμ ςξσ διξικηςικξϋ 

δικαίξσ και ςηπ εταομξγήπ ςξσπ σπέο ςξσ διξικξϋμεμξσ, η οήςοα αμαποξραομξγήπ δϋμαςαι μα 

εταομξρθεί , με αμαποξραομξγή (αϋνηρη) ςχμ ςιμόμ ςηπ παοευϊμεμηπ σπηοερίαπ και με 

παοάλληλη και αμάλξγη μείχρη ςξσ ϊγκξσ ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ποξκειμέμξσ μα είμαι 

επαοκείπ ξι ήδη διαςιθέμεμεπ πιρςόρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ στιρςάμεμη μξμική δέρμεσρη. 

Ρςημ πεοίπςχρη ασςή απαιςείςαι ςοξπξπξίηρη ςηπ ρϋμβαρηπ ρςξ πλαίριξ ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ 

μ. 4412/2016. 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ 1: Αμαλσςική πεοιγοατή τσρικξϋ αμςικειμέμξσ (εςοαγχμικά μέςοα, εγκαςαρςάρειπ καθαοιρμξϋ, ποξγοάμμαςα 
καθαοιϊςηςαπ) και πίμακαπ ρσμμϊοτχρηπ 

ΟΘΜΑΙΑΡ ΡΣΛΛΞΠΤΩΡΖΡ 

ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΑΟΑΘΖΡΖΡ ΑΟΑΘ. ΑΟΑΜ. ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 

1. ΑΟΑΘΞΣΛΔΜΔΡ ΔΠΓΑΡΘΔΡ    

 
1.1 ΙΑΗΖΛΔΠΘΜΔΡ ΔΠΓΑΡΘΔΡ ΡΔ ΓΠΑΤΔΘΑΙΞΣΡ ΙΑΘ ΙΞΘΜΞΥΠΖΡΞΣΡ ΥΩΠΞΣΡ 

   

Ρκξϋπιρμα ϊλχμ ςχμ ενχςεοικόμ υόοχμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ. 

Ιαθαοιρμϊπ ϊλχμ ςχμ ερχςεοικόμ υόοχμ γοατείχμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ και ιδίχπ: 

άδειαρμα και Ιαθαοιρμϊ καλαθιόμ αυοήρςχμ, σγοϊ νερκϊμιρμα ςχμ γοατείχμ και ςχμ 

αμςικειμέμχμ επί ασςόμ (ρσρκεσέπ κλπ.), καθαοιρμϊ ελεϋθεοχμ επιταμειόμ (εομάοια 

κςλ.), καθαοιρμϊπ βερςιαοίξσ (μεοξυϋςεπ, μςξσλάπια κςλ.), ρκξϋπιρμα και 

ρτξσγγάοιρμα δαπέδχμ, με απξλσμαμςικά σγοά, αταίοερη απξςσπχμάςχμ απϊ 

σαλϊπξοςεπ ειρϊδχμ και ενϊδχμ, Απξκξμιδή ςχμ απξοοιμμάςχμ. 

Ιάθε εογαρία πξσ κοίμεςαι απαοαίςηςη για ςημ εσποϊρχπη εικϊμα ςξσ Ρσμξοιακξϋ 

Ρςαθμξϋ, ειδικά ρςξσπ ενχςεοικξϋπ υόοξσπ ασςξϋ.  

ΜΑΘ   

 
1.2 ΙΑΗΖΛΔΠΘΜΔΡ ΔΠΓΑΡΘΔΡ ΡΔ ΥΩΠΞΣΡ ΣΓΘΔΘΜΖΡ 

   

Γεμικϊπ καθαοιρμϊπ  WC ερχςεοικόμ και ενχςεοικόμ υόοχμ και απξλϋμαμρη ςξϋςχμ 

καθόπ και ςχμ υόοχμ σγιειμήπ (μεςά ςξμ καθαοιρμϊ με απξοοσπαμςικϊ θα ποέπει μα 

απξλσμαίμξμςαι με υλχοίμη).Ρκξϋπιρμα και ρτξσγγάοιρμα/απξλϋμαμρη δαπέδξσ με 

απξλσμαμςικϊ διάλσμα, Άδειαρμα και καθάοιρμα/πλϋριμξ/απξλϋμαμρη δξυείχμ 

απξοοιμμάςχμ και πιγκάλ. Ολϋριμξ/ςοίφιμξ/απξλϋμαμρη ςχμ ειδόμ σγιειμήπ (λεκάμεπ, 

μιπςήοεπ, μπαςαοίεπ) με απξλσμαμςικϊ/υλόοιξ, Ιαθαοιρμϊπ/ςοίφιμξ ςξίυχμ/πλακιδίχμ 

με παμιά ποξεμπξςιρμέμα ρε απξλσμαμςικϊ διάλσμα, Ιαθαοιρμϊπ θηκόμ υειοξπεςρεςόμ 

και ραπξσμξθηκόμ, Ιαθαοιρμϊπ καθοεπςόμ. ξπξθέςηρη υαοςιξϋ σγείαπ, αμςικαςάρςαρη 

ΜΑΘ   
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ή ρσμπλήοχρη ραπξσμιξϋ, υειοξπεςρεςόμ, ρακξσλόμ απξοοιμμάςχμ.  

 Ηα ποέπει μα εκςελείςαι καθαοιϊςηςα και απξλϋμαμρη ςχμ δαπέδχμ και ςχμ υόοχμ 

σγιειμήπ WC κξιμξϋ και WC ενχςεοικόμ υόοχμ ςοειπ τξοέπ ημεοηρίχπ, και ξπξςεδήπξςε 

άλλξςε κοιθεί απαοαίςηςξ απϊ ςξμ Σπεϋθσμξ λειςξσογίαπ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ. 

 Ξ Αμάδξυξπ αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη μα επιμελείςαι ιδιαιςέοχπ ςηπ καθαοιϊςηςαπ 

ςχμ ενχςεοικόμ WC ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ, όρςε μα βοίρκξμςαι πάμςξςε ρε εσποεπή 

καςάρςαρη.  

Ξ Αμάδξυξπ αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη μα επιμελείςαι ςηπ καθαοιϊςηςαπ ςχμ υόοχμ 

ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ και καςά ςη διάοκεια Ισοιακόμ και ημεοόμ αογίαπ. 

ΜΑΘ   

1.3 ΔΒΔΞΛΑΔΘΑΘΔΡ ΔΠΓΑΡΘΔΡ     

Γεμικϊπ καθαοιρμϊπ και απξλϋμαμρη ςχμ ερχςεοικόμ υόοχμ. Ιαθαοιρμϊπ ϊλχμ ςχμ 

σαλξπιμάκχμ ςξσ κςηοιακξϋ ρσγκοξςήμαςξπ..Ιαθαοιρμϊπ επίπλχμ ρςξσπ υόοξσπ 

σπξδξυήπ. Ιάθε άλλη εογαρία πξσ επιβάλλεςαι για ςξμ πλήοη και ξλξκληοχμέμξ 

καθαοιρμϊ. 

ΜΑΘ   

1.4 ΛΖΜΘΑΘΔΡ ΔΠΓΑΡΘΔΡ    

Ολϋριμξ ρςα πξδϊμακςοα . Ιαθαοιρμϊπ ενχςεοικόμ κξστχμάςχμ και θσοόμ Ολϋριμξ 
παοαθϋοχμ, νερκϊμιρμα πεορίδχμ / βεμεςικόμ ρςξο με αμςιρςαςικά ή ποξεμπξςιρμέμα 
παμιά. Ιαθάοιρμα/σγοϊ ςοίφιμξ ςχμ ςξίυχμ και ςχμ ρξβαςεπί. 

ΜΑΘ   

1.5 ΔΙΑΙΔΡ-ΔΘΔΘΙΔΡ ΔΠΓΑΡΘΔΡ 
Ξι απξθήκεπ ςχμ ειδόμ καθαοιϊςηςαπ (υόοξι ϊπξσ τσλάρρξμςαι ξ ενξπλιρμϊπ και ςα 

σλικά καθαοιρμξϋ) θα ποέπει μα καθαοίζξμςαι μια τξοά ςημ εβδξμάδα (μέοα παοά 

μέοα) και μα απξλσμαίμξμςαι μία τξοά ςημ εβδξμάδα . Όπξςε απαιςηθεί 

ξπξιαδήπξςε εογαρία για ςημ εσποεπή εικϊμα ςχμ ενχςεοικόμ ή ενχςεοικόμ υόοχμ  

ςξσ Ρ.Ρ. 

ΜΑΘ 
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2.1 Όλα ςα απαοαίςηςα μηυαμικά μέρα και ξ λξιπϊπ ενξπλιρμϊπ καθαοιρμξϋ, 

καθόπ και ςα αμαγκαία ποξψϊμςα και σλικά καθαοιρμξϋ και απξλϋμαμρηπ, 

βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ (εμδεικςικά αματέοξμςαι:  

 Υλχοίμη, Σγοϊ καθαοιρμξϋ παςόμαςξπ, Σγοϊ καθαοιρμξϋ ςζαμιόμ, Ρακξϋλεπ 

για καλάθια γοατείξσ, Ιαθαοιρςικϊ αλάςχμ, Ιαθαοιρςικϊ λεκάμηπ ςξσαλέςαπ 

Υαοςί σγείαπ, Ιοεμξράπξσμξ. Αμςιρςαςικά και απξοοξτηςικά παμιά διατϊοχμ 

υοχμάςχμ , Ρτξσγγαοάκια καθαοιρμξϋ αμςίρςξιυχμ υοχμάςχμ και 

διατξοεςικξϋ ςϋπξσ, Γάμςια ξικιακξϋ ςϋπξσ διατϊοχμ υοχμάςχμ, 

Απξοοσπαμςικϊ ςξίυχμ και δαπέδχμ, απξοοσπαμςικϊ σαλξπιμάκχμ, 

απξοοσπαμςικϊ και απξλσμαμςικϊ ειδόμ σγιειμήπ, εμόρειπ υλχοίξσ και υλόοιξ 

ρε διρκία. Ρακξϋλεπ πλαρςικέπ απξοοιμμάςχμ μαϋοξσ υοόμαςξπ, αμθεκςικέπ, 

μεγάλεπ και μικοέπ, ξι ξπξίεπ τέοξσμ απαοαιςήςχπ ςαιμίεπ πεοίδερηπ και ϊ,ςι 

άλλξ ςσυϊμ απαιςηθεί 

 Ιξσβάδεπ. Ρτξσγγαοίρςοεπ διατϊοχμ ςϋπχμ και αμςίρςξιυα κξμςάοια Ράοχθοα 

νηοξϋ καθαοιρμξϋ (ρκξϋπεπ) και αμςίρςξιυα κξμςάοια. Ταοάρια Ιαθαοιρςήοεπ 

πεορίδχμ Σαλξκαθαοιρςήοεπ διατϊοχμ διαρςάρεχμ με ςα εναοςήμαςά ςξσπ 

Φεκαρςήοεπ Ιαοϊςρια καθαοιρμξϋ, ςα ξπξία υοηριμξπξιξϋμςαι για νερκϊμιρμα 

και σγοϊ ςοίφιμξ, με ρςηοίγμαςα για κξμςάοια και ράκξ απξοοιμμάςχμ, με 

ρϋρςημα 2 κξσβάδχμ και με ςα αμςίρςξιυα παμιά καθαοιρμξϋ,. ξ καοϊςρι θα 

διαθέςει επίρηπ βάρη για ρακξϋλεπ απξοοιμμάςχμ. Ρςξ καοϊςρι θα σπάουξσμ 

οάτια για ςα σλικά καθαοιρμξϋ (απξοοσπαμςικά και απξλσμαμςικά) και ςιπ 

αμςαλλακςικέπ ρακξϋλεπ απξοοιμμάςχμ. Ιαοϊςρια ρτξσγγαοίρμαςξπ, με κάδξσπ 

ρτξσγγαοίρμαςξπ (μπλε και κϊκκιμξσπ) διπλξϋ ρσρςήμαςξπ, ςα ξπξία θα 

διαθέςξσμ δϋξ κξσβάδεπ υχοηςικϊςηςαπ έχπ 25 λίςοχμ, με ποϊρθεςη ποέρα 

ρςσφίμαςξπ. Οιμακίδεπ δαπέδξσ με ςημ έμδεινη «ΟΠΞΡΞΥΖ ΒΠΔΓΛΔΜΞ ΟΑΩΛΑ» 

για ςημ απξτσγή αςσυημάςχμ και ϊ,ςι ςσυϊμ απαιςηθεί 

 Ζλεκςοικέπ ρκξϋπεπ επαγγελμαςικξϋ ςϋπξσ, με ειδικϊ τίλςοξ καςακοάςηρηπ 

ρκϊμηπ. Οιερςικϊ μηυάμημα μεοξϋ για ςξμ καθαοιρμϊ σπϊ πίερη επιταμειόμ, 

ϊπχπ ενχςεοικξί υόοξι, πεζξδοϊμια, οάμπεπ, ποξαϋλια, κ.λπ. , Ζλεκςοξκίμηςεπ 

ΜΑΘ 
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μηυαμέπ πλϋρηπ δαπέδχμ για σγοϊ καθαοιρμϊ και ρςέγμχμα δαπέδχμ, ρε 

μεγάλεπ επιτάμειεπ. Ληυαμέπ πλσρίμαςξπ μξκεςόμ, Κάρςιυα, Λπαλαμςέζεπ και 

ϊ,ςι άλλξ ςσυϊμ απαιςηθεί 

Για ςη τϋλανη ςχμ εογαλείχμ και σλικόμ καθαοιϊςηςαπ η Αμαθέςξσρα Αουή είμαι 

σπξυοεχμέμη μα παοέυει καςάλληλξ υόοξ απξθήκεσρηπ. Απαγξοεϋεςαι η 

απξθήκεσρη ςχμ καοξςριόμ καθαοιϊςηςαπ ρε ειρϊδξσπ κλιμακξρςαρίχμ και 

ενϊδξσπ κιμδϋμξσ, ρε απξυχοηςήοια και ποξθαλάμξσπ ασςόμ. Οοέπει μα 

τσλάρρξμςαι, ϊπχπ και ςα σλικά καθαοιϊςηςαπ, ρε υόοξ πξσ έυει ξοιρθεί ειδικά 

για ςημ απξθήκεσρή ςξσπ. 

2.2 Ξ υοηριμξπξιξϋμεμξπ ενξπλιρμϊπ και ςα απαιςξϋμεμα ποξψϊμςα καθαοιρμξϋ 

και απξλϋμαμρηπ ποέπει μα είμαι καιμξϋοια, αμεςαυείοιρςα και 

καςαρκεσαρμέμα– παοαρκεσαρμέμα ρϋμτχμα με ςιπ ποϊρταςεπ επιρςημξμικέπ 

επιςαγέπ και ενελίνειπ. Ξ ενξπλιρμϊπ και ςα σλικά καθαοιρμξϋ, μα είμαι ποόςηπ 

πξιϊςηςαπ και πλέξμ καςάλληλξπ/α για ςιπ αμάγκεπ ςηπ Σπηοερίαπ και για ςιπ 

επιτάμειεπ πξσ ποξξοίζξμςαι (πλακάκια κεοαμικά, νϋλιμεπ και άλλεπ επιτάμειεπ, 

ςζάμια, κλπ.) α αμαγκαία ρκεϋη, εογαλεία και σλικά καθαοιρμξϋ μα μημ 

ποξκαλξϋμ τθξοέπ (βοαυσυοϊμια και μακοξυοϊμια) ρςιπ εγκαςαρςάρειπ και ρςξμ 

ενξπλιρμϊ ςξσ κςιοίξσ. α μηυαμήμαςα καθαοιρμξϋ θα ποέπει μα βοίρκξμςαι ρε 

άοιρςη καςάρςαρη ςϊρξ απϊ άπξφη λειςξσογίαπ ϊρξ και απϊ εμτάμιρη και μα 

είμαι ϊρξ ςξ δσμαςϊμ αθϊοσβα. ξ ποξρχπικϊ καθαοιϊςηςαπ θα ποέπει μα 

γμχοίζει ςη υοήρη ςξσ ενξπλιρμξϋ και ςχμ καθαοιρςικόμ πξσ υοηριμξπξιεί. Ρε 

πεοίπςχρη βλάβηπ ςχμ μηυαμημάςχμ, ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ςα 

αμςικαςαρςήρει αμέρχπ, όρςε η εκςέλερη ςξσ αμαλητθέμςξπ έογξσ μα είμαι 

αποϊρκξπςη. 

ΜΑΘ 

 

  

2.3 Δπίρηπ, ςα απξοοσπαμςικά ποξψϊμςα δεμ θα είμαι επιβλαβή για ςημ σγεία ςξσ 

ποξρχπικξϋ και ςχμ επιρκεπςόμ και δεμ θα αμαδϋξσμ δσράοερςεπ ξρμέπ. Όλα 

ςα απξοοσπαμςικά και απξλσμαμςικά θα έυξσμ εςικέςα ρςημ ξπξία θα 

αμαγοάτεςαι απϊ ςξμ καςαρκεσαρςή η δοαρςική ξσρία και η πεοιεκςικϊςηςά ςηπ 

ρςξ διάλσμα. Δεμ θα υοηριμξπξιξϋμςαι απξοοσπαμςικά με ςημ επχμσμία 

ΜΑΘ 
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καλλσμςικϊ δαπέδξσ. α ποξψϊμςα καθαοιρμξϋ μα παοέυξμςαι ρςξ ποξρχπικϊ 

ςξσ ρσμεογείξσ καθαοιρμξϋ ρςη ρσρκεσαρία και με ςη ρϋμθερη – διάλσρη ςηπ 

εςαιοείαπ παοαγχγήπ ςξσπ, ρσμξδεσϊμεμα απϊ δξρξμεςοηςή. Ζ διάλσρη ςχμ 

παοαρκεσαζϊμεμχμ διαλσμάςχμ (ποξπ υοήρη) ςχμ ποξψϊμςχμ καθαοιρμξϋ μα 

γίμεςαι ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ςηπ εςαιοείαπ παοαρκεσήπ ςχμ ποξψϊμςχμ. 

Δπίρηπ, θα πληοξϋμ ςιπ ενήπ ποξωπξθέρειπ (θα καςαςεθεί ρυεςική σπεϋθσμη 

δήλχρη) 

 Οληοξϋμ ςιπ διαςάνειπ ςηπ ιρυϋξσραπ εσοχπαψκήπ και εθμικήπ μξμξθερίαπ Ηα 

είμαι αοίρςηπ πξιϊςηςαπ και δεμ ποξκαλξϋμ τθξοά ρςξσπ υόοξσπ και ςα 

αμςικείμεμα, ξϋςε εμπεοιέυξσμ ξσρίεπ πξσ ςανιμξμξϋμςαι χπ επικίμδσμεπ 

βάρει ςξσ Δθμικξϋ Ληςοόξσ Υημικόμ Οοξψϊμςχμ. 

 Ηα αμαγοάτξσμ ςημ τοάρη: «Λακοιά απϊ παιδιά» και  «ηλέτχμξ Ιέμςοξσ 

Δηληςηοιάρεχμ 210 7793777» ρςημ εςικέςα ςχμ ποξψϊμςχμ (άοθοξ 3 ςηπ ΙΣΑ 

129/2016). 

 Ηα σπάουει ποξπ διάθερη ρςξ Ιέμςοξ Δηληςηοιάρεχμ ςξ δελςίξ ρςξιυείχμ 

ρσρςαςικόμ, για κάθε απξοοσπαμςικϊ αμενάοςηςα απϊ ςημ ςανιμϊμηρή ςξσ 

(άοθοξ 9, παο. 3, Ιαμ. (ΔΙ) 648/2004 και  άοθοξ 3, παο. 3 ςηπ Σ.Α. 

381/2005). 

 Απξλσμαμςικά και λξιπά βιξκςϊμα ποξψϊμςα πξσ θα υοηριμξπξιηθξϋμ: Ηα 

διαθέςξσμ εςικέςα και ςευμικϊ τσλλάδιξ υοήρηπ και άδεια κσκλξτξοίαπ απϊ 

ςξμ Δ.Ξ.Τ.  

    

3. ΛΔΗΞΔΞΘ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ    

3.1 ξ ποξρχπικϊ καθαοιϊςηςαπ θα ποέπει μα τξοά καςάλληλη και ξμξιϊμξοτη 

ρςξλή εογαρίαπ, η ξπξία εγκοίμεςαι και παοέυεςαι απϊ ςξμ εογξδϊςη, θα διαςηοείςαι 

καθαοή, εσποεπήπ και ρε άοιρςη καςάρςαρη. Ηα τξοά επίρηπ γάμςια υξμδοά 

ξικιακξϋ ςϋπξσ διατϊοχμ υοχμάςχμ ςα ξπξία θα πλέμξμςαι με ζερςϊ μεοϊ και 

ραπξϋμι και θα ρςεγμόμξμςαι ποιμ ναμαυοηριμξπξιηθξϋμ. Ηα τξοά επίρηπ 

ΜΑΘ   
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παπξϋςρια με αμςιξλιρθηςικέπ ρϊλεπ. απαγξοεϋεςαι μα αγγίζει με ςα γάμςια 

ξπξιαδήπξςε αμςικείμεμα άρυεςα με ασςά πξσ καθαοίζει εκείμη ςη ρςιγμή (πϊμξλα, 

ςηλετχμικέπ ρσρκεσέπ , ποξρχπικά αμςικείμεμα κ.λ.π.). 

3.2  Ζ διαδικαρία καθαοιϊςηςαπ και απξλϋμαμρηπ ρσμιρςάςαι μα αουίζει πάμςα απϊ 

ςξμ λιγϊςεοξ ακάθαοςξ υόοξ ποξπ ςξμ πεοιρρϊςεοξ ακάθαοςξ υόοξ. α 

απξυχοηςήοια ποέπει μα καθαοίζξμςαι ρςξ ςέλξπ. Απαγξοεϋεςαι η υοήρη ζερςξϋ 

μεοξϋ ρςξσπ κξσβάδεπ ρτξσγγαοίρμαςξπ. Απαγξοεϋεςαι η αμάμινη απξοοσπαμςικξϋ 

και απξλσμαμςικξϋ ρςξμ ίδιξ κξσβά. Ηα υοηριμξπξιξϋμςαι διατξοεςικξί κάδξι 

ρτξσγγαοίρμαςξπ διπλξϋ ρσρςήμαςξπ για γοατεία-κξιμϊυοηρςξσπ υόοξσπ, 

διατξοεςικξί για W.C. καθόπ και ρτξσγγαοίρςοεπ διατξοεςικέπ για γοατεία-

κξιμϊυοηρςξσπ υόοξσπ και διατξοεςικέπ για W.C. Λεςά ςξ ρτξσγγάοιρμα θα 

ςξπξθεςείςαι ρςξ δάπεδξ η πιμακίδα με ςημ έμδεινη <<ΟΠΞΡΞΥΖ ΒΠΔΓΛΔΜΞ 

ΟΑΩΛΑ>> για ςημ απξτσγή αςσυημάςχμ. 

ΜΑΘ   

3.3 Ηα ςηοείςαι ρυξλαρςικά η υοήρη ςχμ διατξοεςικξϋ υοόμαςξπ παμιόμ και 

γαμςιόμ για ςξμ καθαοιρμϊ διατξοεςικόμ υόοχμ και αμςικειμέμχμ. Ξι 

ρτξσγγαοίρςοεπ θα είμαι επίρηπ διατξοεςικξϋ υοόμαςξπ ή αμ είμαι ςξσ ιδίξσ, ςα 

κξμςάοια θα είμαι διατξοεςικξϋ υοόμαςξπ ή μαοκαοιρμέμα. α καοϊςρια 

καθαοιϊςηςαπ και ξι κξσβάδεπ θα διαςηοξϋμςαι πάμςα καθαοά. Ξι ρτξσγγαοίρςοεπ, 

ςα παμιά και ςα γάμςια θα καθαοίζξμςαι πάμςα μεςά ςη υοήρη ςξσπ. Ηα πλέμξμςαι με 

ζερςϊ μεοϊ και απξοοσπαμςικϊ, θα νεπλέμξμςαι καλά, θα βσθίζξμςαι ρε διάλσμα 

υλχοίμηπ 5% και θα ρςεγμόμξμςαι. Δεμ θα διαςηοξϋμςαι πξςέ σγοά. 

ΜΑΘ   

3.4 α απξοοίμμαςα θα ρσλλέγξμςαι καθημεοιμά και ϊπξςε άλλξςε απαιςηθεί. ξ 

ποξρχπικϊ καθαοιϊςηςαπ θα ποέπει μα ρσλλέγει ςα κξιμά αρςικξϋ υαοακςήοα 

απξοοίμμαςα ρε μαϋοεπ ρακξϋλεπ πξσ θα τέοξσμ ςαιμίεπ πεοίδερηπ και θα ςα 

μεςατέοει ρςξσπ υόοξσπ απξκξμιδήπ ένχ απϊ ςα κςήοια ρςξσπ καςάλληλξσπ υόοξσπ 

πξσ είμαι ρσγκεκοιμέμξι και ξοιρμέμξι για ςξμ λϊγξ ασςϊ. 

ΜΑΘ   
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4. Ξ ΙΑΗΔ ΣΟΞΦΖΤΘΞΡ ΑΜΑΔΞΥΞΡ ΣΟΞΥΠΔΞΣΑΘ ΜΑ ΙΑΑΗΔΡΔΘ Α ΟΑΠΑΙΑΩ 

ΛΑΕΘ ΛΔ ΖΜ ΟΠΞΡΤΞΠΑ ΞΣ 

   

4.1 Διατημιρςικϊ βιβλιάοιξ ή τσλλάδιξ ςηπ εςαιοείαπ (prospectus) για ςα 

ρσγκεκοιμέμα μηυαμήμαςα και ενξπλιρμϊ πξσ θα πεοιέυει ςα γεμικά υαοακςηοιρςικά 

ςξσπ. 

ΜΑΘ   

4.2 Σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ σπξφητίξσ Αμαδϊυξσ, α) ϊςι θα ποξρκξμίρει ςξμ 

ενξπλιρμϊ ςημ ποξηγξϋμεμη ςηπ έμαονηπ ιρυϋξπ ςηπ ρϋμβαρηπ και ςα μηυαμήμαςα 

αμέρχπ μϊλιπ απαιςηθξϋμ και ϊςι β) εγγσάςαι ςημ καλή λειςξσογία ςχμ 

μηυαμημάςχμ, ϊπχπ επίρηπ ϊςι ςξ ποξρχπικϊ, ςξ ξπξίξ θα υειοίζεςαι ςα 

μηυαμήμαςα, έυει εκπαιδεσςεί και γμχοίζει ςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ και υειοιρμξϋ 

ςξσπ, καθόπ και ςα ποξρςαςεσςικά μέςοα αρταλείαπ ποξρχπικξϋ και σλικξϋ. 

ΜΑΘ 

 

  

4.3 Σπεϋθσμη δήλχρη ρςημ ξπξία αμαγμχοίζει ϊςι επιρκέτθηκε ςξσπ υόοξσπ ςχμ 

Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ, και έλεγνε ςιπ εγκαςαρςάρειπ, ξι ξπξίεπ πληοξϋμ ϊλεπ ςιπ 

ποξωπξθέρειπ για ςημ αποϊρκξπςη και αρταλή εογαρία ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ, όρςε 

μα μημ σπάουει κίμδσμξπ αςσυήμαςξπ.  

 
ΜΑΘ 

  

4.4 Ξ Αμάδξυξπ σπξβάλει σπεϋθσμη δήλχρη ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ Μ 

1599/1986, ϊςι διαθέςει ςευμικϊ αρταλείαπ, ρϋμτχμα με ςη διάςανη ςξσ άοθοξσ 8 

ςξσ Μ 3850/10. 

ΜΑΘ   
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Α. εςοαγχμικά Λέςοα ςχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ 

μήμα 1: Ρσμξοιακϊπ Ρςαθμϊπ Δσζόμχμ: 

Ιαθαοιϊςηςα ςχμ κςηοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ρσμξλικήπ επιτάμειαπ 2.150 ς.μ. πεοίπξσ, πξσ 

απξςελξϋμςαι απϊ ςξσπ ενήπ επιμέοξσπ υόοξσπ: 

 Ιεμςοικϊ Ιςήοιξ Δλέγυξσ πξσ ρςεγάζξμςαι η αρςσμξμία, η διεϋθσμρη ςξσ ςελχμείξσ, ςξ 

Γοατείξ Α.Δ.Λ-Η. κ.λπ. 630 ς.μ. πεοίπξσ, 

 WC κεμςοικξϋ κςιοίξσ ελέγυξσ, 140 ς.μ. πεοίπξσ, 

 Οεοίπςεοα – Container ελέγυξσ ςχμ λχοίδχμ ειρϊδξσ και ενϊδξσ απϊ ςη υόοα, 200 ς.μ. 

πεοίπξσ, 

 Ρςέγαρςοα ςηπ αρςσμξμίαπ και ςηπ διεϋθσμρηπ ςξσ ςελχμείξσ και ςχμ ενχςεοικόμ wc., 

1.230 ς.μ. πεοίπξσ. 

 

Δπιπλέξμ, απαιςείςαι καθαοιϊςηςα (απξκξμιδή απξοοιμμάςχμ κ.λπ.) ρςξσπ : 

 Δνχςεοικξϋπ υόοξσπ ςηπ ειρϊδξσ και ενϊδξσ (ξδϊρςοχμα ενϊδξσ τξοςηγόμ) ςηπ υόοαπ,  

 Σπαίθοιξσπ υόοξσπ ρςάθμεσρηπ (parking).  

 

μήμα 2: Ρσμξοιακϊπ Ρςαθμϊπ Οοξμαυόμα: 

Ιαθαοιϊςηςα ϊλχμ ςχμ ενχςεοικόμ υόοχμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ, ξδξρςοόμαςξπ, 

πεζξδοξμίξσ, ποαμή καςά μήκξπ ςξσ ξδξρςοόμαςξπ, έκςαρηπ 50 ρςοεμμάςχμ πεοίπξσ 

 Γοατεία κεμςοικξϋ κςιοίξσ ελέγυχμ και WC ποξρχπικξϋ 170 ς.μ. 

 Οεοίπςεοα – Container ελέγυξσ ςχμ λχοίδχμ ειρϊδξσ και ενϊδξσ απϊ ςη υόοα, 40 

ς.μ. πεοίπξσ, 

 

μήμα 3: Ρσμξοιακϊπ Ρςαθμϊπ Ιήπχμ-Ιαρςαμέχμ-Ξομεμίξσ 

Ρσμξοιακϊπ Ρςαθμϊπ Ιήπχμ: 

Ιαθαοιϊςηςα ςχμ κςηοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ρσμξλικήπ επιτάμειαπ 1.050 ς.μ. πεοίπξσ. Ξι  

εγκαςαρςάρειπ ασςέπ απξςελξϋμςαι απϊ ςξσπ ενήπ επιμέοξσπ υόοξσπ: 

 Ιεμςοικϊ Ιςήοιξ Δλέγυξσ πξσ ρςεγάζξμςαι η αρςσμξμία και η διεϋθσμρη ςξσ ςελχμείξσ, ςξ 

Γοατείξ Α.Δ.Λ-Η. κ.λπ. & υόοξι σγιειμήπ WC, 
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 Ιςήοιξ ελέγυξσ εμπξοεσμαςικξϋ ρςαθμξϋ, 

 WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ απϊ ςη υόοα, 

 Οεοίπςεοα ελέγυξσ. 

 

Ρσμξοιακϊπ Ρςαθμϊπ Ιαρςαμέχμ: 

Ιαθαοιϊςηςα ςχμ κςηοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ρσμξλικήπ επιτάμειαπ 150 ς.μ. πεοίπξσ. Ξι 

εγκαςαρςάρειπ ασςέπ απξςελξϋμςαι απϊ ςξσπ ενήπ επιμέοξσπ υόοξσπ: 

 Ιεμςοικϊ Ιςήοιξ Δλέγυξσ πξσ ρςεγάζξμςαι η αρςσμξμία και η διεϋθσμρη ςξσ ςελχμείξσ & 

WC, 

 

Ρσμξοιακϊπ Ρςαθμϊπ Ξομέμιξσ: 

Ιαθαοιϊςηςα ςχμ κςηοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ρσμξλικήπ επιτάμειαπ 300 ς.μ. πεοίπξσ. Ξι 

εγκαςαρςάρειπ ασςέπ απξςελξϋμςαι απϊ ςξσπ ενήπ επιμέοξσπ υόοξσπ: 

 Ιεμςοικϊ Ιςήοιξ Δλέγυξσ πξσ ρςεγάζξμςαι η αρςσμξμία και η διεϋθσμρη ςξσ ςελχμείξσ & 

WC ποξρχπικξϋ, 
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Β. Οοϊγοαμμα Ιαθαοιϊςηςαπ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ 

 Λ Ζ Λ Α 1 

ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΙΑΗΑΠΘΞΖΑΡ ΔΣΕΩΜΩΜ 

ΓΘΑ ΞΣΡ ΛΖΜΔΡ ΘΑΜΞΣΑΠΘΞ-ΛΑΘΞ (ΔΩΜ 2024 ΙΑΘ 2025) ΙΑΘ ΞΙΩΒΠΘΞ-ΔΔΙΔΛΒΠΘΞ 

2024-2025 ΔΖΚΑΔΖ ΓΘΑ ΡΣΜΞΚΘΙΆ 16 ΛΖΜΔΡ ΓΘΑ ΞΚΔΡ ΘΡ ΖΛΔΠΔΡ ΑΣΩΜ 

(ΙΑΗΖΛΔΠΘΜΔΡ, ΡΑΒΒΑΞΙΣΠΘΑΙΑ ΙΑΘ ΑΠΓΘΔΡ) 

Για κάθε ημέοα ςξσ χπ άμχ διαρςήμαςξπ ςξ χοάοιξ εογαρίαπ και ξ ποξςειμϊμεμξπ 

αοιθμϊπ αςϊμχμ πξσ κας’ ελάυιρςξμ ποέπει μα απαρυξλξϋμςαι είμαι ξ ενήπ: 

Α/Α Οεοιγοατή Δογαριόμ 
Ωοάοιξ 
Δογ 

Άςξμα 

1 Ιεμςοικϊ κςήοιξ ελέγυξσ- κςήοιξ ελέγυξσ εμπξοεσμαςικξϋ ρςαθμξϋ 07 - 13 1 

2 
WC ειρϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμμάςχμ απϊ ενχςεοικξϋπ 
υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – πεοίπςεοα ελέγυξσ 

07 - 13 1 

3 
WC ενϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμμάςχμ απϊ ενχςεοικξϋπ 
υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – πεοίπςεοα ελέγυξσ 

07 - 13 1 

4 
Ρσμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρε ϊλα ςα κςήοια και ςα πεοίπςεοα 
ελέγυξσ, ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- πεοιβάλλξμςα υόοξσ 

13 - 19 1 

5 
Ρσμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρε ϊλα ςα κςήοια και ςα πεοίπςεοα 
ελέγυξσ, ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- πεοιβάλλξμςα υόοξσ 

16 -22 1 

ΡΣΜΞΚΘΙΑ ΟΔΜΔ (5) ΑΞΛΑ ΛΔ ΔΝΑΩΠΖ ΔΠΓΑΡΘΑ ΞΚΔΡ ΘΡ ΖΛΔΠΔΡ ΩΜ ΟΠΞΑΜΑΤΔΠΗΔΜΩΜ 
ΔΔΙΑΔΝΘ ΛΖΜΩΜ  

ΓΘΑ ΞΣΡ ΛΖΜΔΡ ΘΞΣΜΘΞ-ΡΔΟΔΛΒΠΘΞ (2024 ΙΑΘ 2025) ΔΖΚΑΔΖ 8 ΛΖΜΔΡ ΓΘΑ ΞΚΔΡ ΘΡ 
ΖΛΔΠΔΡ ΑΣΩΜ (ΙΑΗΖΛΔΠΘΜΔΡ, ΡΑΒΒΑΞΙΣΠΘΑΙΑ ΙΑΘ ΑΠΓΘΔΡ) 

Για κάθε ημέοα ςξσ χπ άμχ διαρςήμαςξπ ςξ χοάοιξ εογαρίαπ και ξ ποξςειμϊμεμξπ 

αοιθμϊπ αςϊμχμ πξσ κας’ ελάυιρςξμ ποέπει μα απαρυξλξϋμςαι είμαι ξ ενήπ 

Α/Α Οεοιγοατή Δογαριόμ Ωοάοιξ 
Δογ 

Άςξμα 

1 Ιεμςοικϊ κςήοιξ ελέγυξσ- κςήοιξ ελέγυξσ εμπξοεσμαςικξϋ ρςαθμξϋ 07 - 13 1 

2 
WC ειρϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμμάςχμ απϊ ενχςεοικξϋπ 
υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – πεοίπςεοα ελέγυξσ 

07 - 13 1 

3 
WC ενϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμμάςχμ απϊ ενχςεοικξϋπ 
υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ-πεοίπςεοα ελέγυξσ 

07 - 13 1 

4 

ξ/ςα άςξμξ/α αμαλϊγχπ ςηπ ςξσοιρςικήπ κίμηρηπ δϋμαςαι μα 
απαρυξλείςαι/ξσμςαι διαζεσκςικά ή και ρςξσπ παοακάςχ δσξ ςξμείπ 
WC ειρϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμμάςχμ απϊ ενχςεοικξϋπ 
υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – πεοίπςεοα ελέγυξσ  
WC ενϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμμάςχμ απϊ ενχςεοικξϋπ 

07-15 

Ιας’ 
ελάυιρςξμ 
έμα άςξμξ ή 
εμαλλακςικά 
δσξ ή 
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υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – πεοίπςεοα ελέγυξσ πεοιρρϊςεοα 

5 
Ρσμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρε ϊλα ςα κςήοια και ςα πεοίπςεοα 
ελέγυξσ, ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- πεοιβάλλξμςα υόοξσ 

13 - 19 1 

6 
Ρσμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρε ϊλα ςα κςήοια και ςα πεοίπςεοα 
ελέγυξσ, ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- πεοιβάλλξμςα υόοξσ 

16 -22 1 

ΡΣΜΞΚΘΙΑ ΟΔΜΔ (5) ΑΞΛΑ ΛΔ ΔΝΑΩΠΖ ΔΠΓΑΡΘΑ ΙΑΘ ΔΟΘΟΠΞΡΗΔΩΡ ΞΙΩ ΩΠΔΡ ΔΠΓΑΡΘΑΡ ΟΞΣ ΗΑ 
ΟΑΠΔΥΞΜΑΘ ΑΟΞ ΈΜΑ Ή ΟΔΠΘΡΡΞΔΠΑ ΑΞΛΑ ΓΘΑ ΞΚΔΡ ΘΡ ΖΛΔΠΔΡ ΩΜ ΟΠΞΑΜΑΤΔΠΗΔΜΩΜ 
ΞΙΩ ΛΖΜΩΜ 

 

ΛΖΛΑ 2 
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΙΑΗΑΠΘΞΖΑΡ ΟΠΞΛΑΥΩΜΑ 

ΓΘΑ ΞΣΡ ΛΖΜΔΡ ΘΑΜΞΣΑΠΘΞ-ΛΑΘΞ (ΔΩΜ 2024 ΙΑΘ 2025) ΙΑΘ ΞΙΩΒΠΘΞ-ΔΔΙΔΛΒΠΘΞ 2024-
2025 ΔΖΚΑΔΖ ΓΘΑ ΡΣΜΞΚΘΙΆ 16 ΛΖΜΔΡ ΓΘΑ ΞΚΔΡ ΘΡ ΖΛΔΠΔΡ ΑΣΩΜ (ΙΑΗΖΛΔΠΘΜΔΡ, 

ΡΑΒΒΑΞΙΣΠΘΑΙΑ ΙΑΘ ΑΠΓΘΔΡ) 

Για κάθε ημέοα ςξσ χπ άμχ διαρςήμαςξπ ςξ χοάοιξ εογαρίαπ και ξ ποξςειμϊμεμξπ αοιθμϊπ 
αςϊμχμ ςα ξπξία και κας’ ελάυιρςξμ ποέπει μα απαρυξλξϋμςαι είμαι ξ ενήπ 

Α/Α Οεοιγοατή Δογαριόμ Ωοάοιξ 
Δογ. 

Άςξμα 

1 
WC ειρϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμμάςχμ απϊ ενχςεοικξϋπ 

υόοξσπ, ποαμή και υόοξσπ ποαρίμξσ – πεοίπςεοα ελέγυξσ. 

07.00 – 

15.00 

Ιας’ ελάυιρςξμ 

έμα άςξμξ ή 

εμαλλακςικά δσξ 

ή πεοιρρϊςεοα 

2 
WC ενϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμμάςχμ απϊ ενχςεοικξϋπ 

υόοξσπ, ποαμή και υόοξσπ ποαρίμξσ – πεοίπςεοα ελέγυξσ 

07.00 – 

15.00 

Ιας’ ελάυιρςξμ 

έμα άςξμξ ή 

εμαλλακςικά δσξ 

ή πεοιρρϊςεοα 

3 Ιεμςοικϊ κςίοιξ ελέγυξσ, WC ποξρχπικξϋ, πεοίπςεοα ελέγυξσ 
11.00 – 
15.00 

1 

4 
Ρσμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- πεοιβάλλξμςα 
υόοξσ 

15.00 – 
19.00 

1 

ΡΣΜΞΚΘΙΑ ΖΛΔΠΖΡΘΩΡ 16 ΩΠΔΡ ΔΠΓΑΡΘΑΡ ΟΞΣ ΗΑ ΟΑΠΔΥΞΜΑΘ ΑΟΞ ΔΣΞ, ΔΡΡΔΠΑ Ή ΟΔΠΘΡΡΞΔΠΑ 
ΑΞΛΑ ΙΑΘ ΔΟΘΟΠΞΡΗΔΩΡ (2) ΔΣΞ ΑΞΛΑ ΛΔ ΔΠΑΩΠΖ ΔΠΓΑΡΘΑ ΓΘΑ ΞΚΔΡ ΘΡ ΖΛΔΠΔΡ ΖΡ 
ΡΣΛΒΑΘΙΖΡ ΟΔΠΘΞΔΞΣ ΩΜ ΔΔΙΑΞΙΩ (18) ΛΖΜΩΜ 

ΓΘΑ ΞΣΡ ΛΖΜΔΡ ΘΞΣΜΘΞ-ΡΔΟΔΛΒΠΘΞ (2024 ΙΑΘ 2025) ΔΖΚΑΔΖ 8 ΛΖΜΔΡ ΓΘΑ ΞΚΔΡ ΘΡ 
ΖΛΔΠΔΡ ΑΣΩΜ (ΙΑΗΖΛΔΠΘΜΔΡ, ΡΑΒΒΑΞΙΣΠΘΑΙΑ ΙΑΘ ΑΠΓΘΔΡ) 

1 
WC ειρϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμμάςχμ απϊ ενχςεοικξϋπ 

υόοξσπ, ποαμή και υόοξσπ ποαρίμξσ – πεοίπςεοα ελέγυξσ. 

07.00 – 

15.00 

Ιας’ ελάυιρςξμ 

έμα άςξμξ ή 

εμαλλακςικά δσξ 

ή πεοιρρϊςεοα 

2 
WC ενϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμμάςχμ απϊ ενχςεοικξϋπ 

υόοξσπ, ποαμή και υόοξσπ ποαρίμξσ – πεοίπςεοα ελέγυξσ 

07.00 – 

15.00 

Ιας’ ελάυιρςξμ 

έμα άςξμξ ή 

εμαλλακςικά δσξ 

ή πεοιρρϊςεοα 
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3 Ιεμςοικϊ κςίοιξ ελέγυξσ, WC ποξρχπικξϋ, πεοίπςεοα ελέγυξσ 
09.00 – 
15.00 

2 ΑΞΛΑ 

4 
Ρσμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- πεοιβάλλξμςα 
υόοξσ 

15.00 – 
19.00 

1 ΑΞΛΞ 

ΡΣΜΞΚΘΙΑ ΖΛΔΠΖΡΘΩΡ 16 ΩΠΔΡ ΔΠΓΑΡΘΑΡ ΟΞΣ ΗΑ ΟΑΠΔΥΞΜΑΘ ΑΟΞ ΔΣΞ, ΔΡΡΔΠΑ Ή ΟΔΠΘΡΡΞΔΠΑ 
ΑΞΛΑ ΙΑΘ ΔΟΘΟΠΞΡΗΔΩΡ (2) ΑΞΛΑ ΛΔ ΔΝΑΩΠΖ ΔΠΓΑΡΘΑ ΙΑΘ ΔΜΑ (1) ΑΞΛΞ ΛΔ ΔΠΑΩΠΖ ΔΠΓΑΡΘΑ 
ΓΘΑ ΞΚΔΡ ΘΡ ΖΛΔΠΔΡ ΖΡ ΡΣΛΒΑΘΙΖΡ ΟΔΠΘΞΔΞΣ ΩΜ ΞΙΩ (8) ΛΖΜΩΜ 

 

ΛΖΛΑ 3 

ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΙΑΗΑΠΘΞΖΑΡ ΙΖΟΩΜ  
ΓΘΑ ΞΣΡ ΛΖΜΔΡ ΘΑΜΞΣΑΠΘΞ-ΛΑΊΞ (2024 ΙΑΘ 2025) ΙΑΘ ΞΙΩΒΠΘΞ-ΔΔΙΔΛΒΠΘΞ ΔΩΜ 2024 
ΙΑΘ 2025 ΔΖΚΑΔΖ ΓΘΑ ΡΣΜΞΚΘΙΆ 16 ΛΖΜΔΡ ΓΘΑ ΞΚΔΡ ΘΡ ΖΛΔΠΔΡ ΑΣΩΜ (ΙΑΗΖΛΔΠΘΜΔΡ, 

ΡΑΒΒΑΞΙΣΠΘΑΙΑ ΙΑΘ ΑΠΓΘΔΡ) 

Για κάθε ημέοα ςξσ παοαπάμχ διαρςήμαςξπ ςξ απαιςξϋμεμξ χοάοιξ εογαρίαπ και  ξ 
ποξςειμϊμεμξπ αοιθμϊπ αςϊμχμ ςα ξπξία και κας’ ελάυιρςξμ ποέπει μα απαρυξλξϋμςαι 
είμαι ξ ενήπ: 

Α/Α Οεοιγοατή Δογαριόμ 
Ωοάοιξ 
Δογαρίαπ 

Άςξμα 

1 
Ιεμςοικϊ κςήοιξ ελέγυξσ- κςήοιξ ελέγυξσ εμπξοεσμαςικξϋ 
ρςαθμξϋ 

07 - 11 1 

2 
WC ειρϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμμάςχμ απϊ ενχςεοικξϋπ 
υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – πεοίπςεοα ελέγυξσ 

07 - 11 1 

3 
WC ενϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμμάςχμ απϊ ενχςεοικξϋπ 
υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – πεοίπςεοα ελέγυξσ 

07 - 11 1 

4 
Ρσμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρε ϊλα ςα κςήοια και ςα πεοίπςεοα 
ελέγυξσ, ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- πεοιβάλλξμςα υόοξσ 

11 - 15 1 

5 
Ρσμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρε ϊλα ςα κςήοια και ςα πεοίπςεοα 
ελέγυξσ, ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- πεοιβάλλξμςα υόοξσ 

14 -18 1 

6 
Ρσμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρε ϊλα ςα κςήοια και ςα πεοίπςεοα 
ελέγυξσ, ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- πεοιβάλλξμςα υόοξσ 18 -22 1 

ΡΣΜΞΚΘΙΑ ΔΝΘ (6) ΑΞΛΑ ΛΔ ΔΠΑΩΠΖ ΔΠΓΑΡΘΑ ΞΚΔΡ ΘΡ ΖΛΔΠΔΡ ΩΜ ΟΠΞΑΜΑΤΔΠΗΔΜΩΜ ΔΔΙΑΔΝΘ 
ΛΖΜΩΜ 

ΓΘΑ ΞΣΡ ΛΖΜΔΡ ΘΞΣΜΘΞ-ΡΔΟΔΛΒΠΘΞ (2024 ΙΑΘ 2025) ΔΖΚΑΔΖ 8 ΛΖΜΔΡ ΓΘΑ ΞΚΔΡ ΘΡ 
ΖΛΔΠΔΡ ΑΣΩΜ (ΙΑΗΖΛΔΠΘΜΔΡ, ΡΑΒΒΑΞΙΣΠΘΑΙΑ ΙΑΘ ΑΠΓΘΔΡ) 

Για κάθε ημέοα ςξσ παοαπάμχ διαρςήμαςξπ ςξ απαιςξϋμεμξ χοάοιξ εογαρίαπ και  ξ 
ποξςειμϊμεμξπ αοιθμϊπ αςϊμχμ ςα ξπξία και κας’ ελάυιρςξμ ποέπει μα απαρυξλξϋμςαι είμαι 
ξ ενήπ: 

Α/Α Οεοιγοατή Δογαριόμ 
Ωοάοιξ 
Δογαρίαπ 

Άςξμα 
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1 
Ιεμςοικϊ κςήοιξ ελέγυξσ- κςήοιξ ελέγυξσ εμπξοεσμαςικξϋ 
ρςαθμξϋ 

07 - 11 1 

2 
WC ειρϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμμάςχμ απϊ ενχςεοικξϋπ 
υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – πεοίπςεοα ελέγυξσ 

07 - 11 1 

3 
WC ενϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμμάςχμ απϊ ενχςεοικξϋπ 
υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – πεοίπςεοα ελέγυξσ 

07 - 11 1 

4 

ξ/ςα άςξμξ/α αμαλϊγχπ ςηπ ςξσοιρςικήπ κίμηρηπ δϋμαςαι μα 
απαρυξλείςαι/ξσμςαι διαζεσκςικά ή και ρςξσπ παοακάςχ δσξ 
ςξμείπ 
WC ειρϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμμάςχμ απϊ ενχςεοικξϋπ 
υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – πεοίπςεοα ελέγυξσ  
WC ενϊδξσ ρςη υόοα -ρσλλξγή απξοοιμμάςχμ απϊ ενχςεοικξϋπ 
υόοξσπ και υόοξσπ ποαρίμξσ – πεοίπςεοα ελέγυξσ 

07 - 15 

Ιας’ 
ελάυιρςξμ 
έμα άςξμξ ή 
εμαλλακςικά 
δσξ ή 
πεοιρρϊςεοα 

5 
Ιαθαοιϊςηςα ρε ϊλα ςα κςήοια και ςα πεοίπςεοα ελέγυξσ, ρςα 
WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- πεοιβάλλξμςα υόοξσ 

11 - 15 1 

6 
Ρσμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρε ϊλα ςα κςήοια και ςα πεοίπςεοα 
ελέγυξσ, ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- πεοιβάλλξμςα υόοξσ 

14 -18 1 

7 
Ρσμςήοηρη καθαοιϊςηςαπ ρε ϊλα ςα κςήοια και ςα πεοίπςεοα 
ελέγυξσ, ρςα WC ειρϊδξσ και ενϊδξσ- πεοιβάλλξμςα υόοξσ 

18 -22 1 

ΡΣΜΞΚΘΙΑ ΔΝΘ (6) ΑΞΛΑ ΛΔ ΔΠΑΩΠΖ ΔΠΓΑΡΘΑ ΙΑΘ ΔΟΘΟΠΞΡΗΔΩΡ 8 ΩΠΔΡ ΔΠΓΑΡΘΑΡ ΑΜΑ ΖΛΔΠΑ ΟΞΣ 
ΗΑ ΟΠΞΡΤΔΠΞΜΑΘ ΑΟΞ ΔΜΑΜ Ή ΔΜΑΚΚΑΙΘΙΑ ΔΣΞ Ζ ΟΔΠΘΡΡΞΔΠΞΣΡ ΔΠΓΑΕΞΛΔΜΞΣΡ ΞΚΔΡ ΘΡ 
ΖΛΔΠΔΡ ΩΜ ΟΠΞΑΜΑΤΔΠΗΔΜΩΜ ΞΙΩ ΛΖΜΩΜ 

 

ΛΖΛΑ 3 

ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΙΑΗΑΠΘΞΖΑΡ ΙΑΡΑΜΔΩΜ 

ΓΘΑ ΞΣΡ ΛΖΜΔΡ ΘΑΜΞΣΑΠΘΞ-ΛΑΊΞ (2024 ΙΑΘ 2025) ΙΑΘ ΞΙΩΒΠΘΞ-ΔΔΙΔΛΒΠΘΞ 2024 ΙΑΘ 
2025 ΔΖΚΑΔΖ ΓΘΑ ΡΣΜΞΚΘΙΆ 16 ΛΖΜΔΡ ΓΘΑ ΞΚΔΡ ΘΡ ΖΛΔΠΔΡ ΑΣΩΜ (ΙΑΗΖΛΔΠΘΜΔΡ, 

ΡΑΒΒΑΞΙΣΠΘΑΙΑ ΙΑΘ ΑΠΓΘΔΡ) 

Α/Α Οεοιγοατή Δογαριόμ 
Ωοάοιξ 
Δογαρίαπ 

Άςξμα 

1 Ιεμςοικϊ κςήοιξ ελέγυξσ, ενχςεοικά WC, πεοιβάλλξμ υόοξπ 09 - 11 1 

 ΡΣΜΞΚΘΙΑ ΔΜΑ (1) ΑΞΛΞ ΛΔ ΔΣΩΠΖ ΔΠΓΑΡΘΑ ΞΚΔΡ ΘΡ ΖΛΔΠΔΡ ΩΜ ΟΠΞΑΜΑΤΔΠΗΔΜΩΜ 
ΔΔΙΑΔΝΘ ΛΖΜΩΜ 

 ΓΘΑ ΞΣΡ ΛΖΜΔΡ ΘΞΣΜΘΞ-ΡΔΟΔΛΒΠΘΞ (2024 KAI 2025) ΔΖΚΑΔΖ 8 ΛΖΜΔΡ ΓΘΑ ΞΚΔΡ 
ΘΡ ΖΛΔΠΔΡ ΑΣΩΜ (ΙΑΗΖΛΔΠΘΜΔΡ, ΡΑΒΒΑΞΙΣΠΘΑΙΑ ΙΑΘ ΑΠΓΘΔΡ) 

1 Ιεμςοικϊ κςήοιξ ελέγυξσ, ενχςεοικά WC, πεοιβάλλξμ υόοξπ 09 - 11 1 

2 Ιεμςοικϊ κςήοιξ ελέγυξσ, ενχςεοικά WC, πεοιβάλλξμ υόοξπ 13-15 1 

 ΡΣΜΞΚΘΙΑ ΔΣΞ (2) ΑΞΛΑ ΛΔ ΔΘΩΠΖ ΔΠΓΑΡΘΑ ΞΚΔΡ ΘΡ ΖΛΔΠΔΡ ΓΘΑ ΞΚΞ Ξ ΔΘΑΡΖΛΑ ΩΜ 
ΟΠΞΑΜΑΤΔΠΗΔΜΩΜ ΞΙΩ ΛΖΜΩΜ 
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ΛΖΛΑ 3 

ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ ΙΑΗΑΠΘΞΖΑΡ ΞΠΛΔΜΘΞ 

ΓΘΑ ΞΣΡ ΛΖΜΔΡ ΘΑΜΞΣΑΠΘΞ-ΛΑΊΞ (2024 ΙΑΘ 2025) ΙΑΘ ΞΙΩΒΠΘΞ-ΔΔΙΔΛΒΠΘΞ 2024 ΙΑΘ 
2025 ΔΖΚΑΔΖ ΓΘΑ ΡΣΜΞΚΘΙΆ 16 ΛΖΜΔΡ ΓΘΑ ΞΚΔΡ ΘΡ ΖΛΔΠΔΡ ΑΣΩΜ (ΙΑΗΖΛΔΠΘΜΔΡ, 

ΡΑΒΒΑΞΙΣΠΘΑΙΑ ΙΑΘ ΑΠΓΘΔΡ) 

Α/Α Οεοιγοατή Δογαριόμ 
Ωοάοιξ 

Δογαρίαπ 
Άςξμα 

1 Ιεμςοικϊ κςήοιξ ελέγυξσ, ενχςεοικά WC, πεοιβάλλξμ υόοξπ 
 

09 - 13 

 

1 

2 Ιεμςοικϊ κςήοιξ ελέγυξσ, ενχςεοικά WC, πεοιβάλλξμ υόοξπ 16 - 20 1 

 
ΡΣΜΞΚΘΙΑ ΔΣΞ (2) ΑΞΛΑ ΛΔ ΔΠΑΩΠΖ ΔΠΓΑΡΘΑ ΞΚΔΡ ΘΡ ΖΛΔΠΔΡ ΩΜ 

ΟΠΞΑΜΑΤΔΠΗΔΜΩΜ ΔΔΙΑΔΝΘ ΛΖΜΩΜ 

ΓΘΑ ΞΣΡ ΛΖΜΔΡ ΘΞΣΜΘΞ-ΡΔΟΔΛΒΠΘΞ (ΔΩΜ 2024 ΙΑΘ 2025) ΔΖΚΑΔΖ 8 ΛΖΜΔΡ ΓΘΑ ΞΚΔΡ 
ΘΡ ΖΛΔΠΔΡ ΑΣΩΜ (ΙΑΗΖΛΔΠΘΜΔΡ, ΡΑΒΒΑΞΙΣΠΘΑΙΑ ΙΑΘ ΑΠΓΘΔΡ) 

1 Ιεμςοικϊ κςήοιξ ελέγυξσ, ενχςεοικά WC, πεοιβάλλξμ υόοξπ 
 

09 - 13 

 

1 

2 Ιεμςοικϊ κςήοιξ ελέγυξσ, ενχςεοικά WC, πεοιβάλλξμ υόοξπ 12- 16 1 

   3 Ιεμςοικϊ κςήοιξ ελέγυξσ, ενχςεοικά WC, πεοιβάλλξμ υόοξπ 16 - 20 1 

 
ΡΣΜΞΚΘΙΑ TΠΘΑ (3) ΑΞΛΑ ΛΔ ΔΠΑΩΠΖ ΔΠΓΑΡΘΑ ΞΚΔΡ ΘΡ ΖΛΔΠΔΡ ΓΘΑ ΞΚΞ Ξ ΔΘΑΡΖΛΑ 

ΩΜ ΟΠΞΑΜΑΤΔΠΗΔΜΩΜ ΞΙΩ ΛΖΜΩΜ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ 2–  Σπϊδειγμα ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ 

 
Οοξπ: 

ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 

ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ /Λ. ΡΣΜΞΠΘΑΙΩΜ ΡΑΗΛΩΜ 

 

 

Σπϊδειγμα Οίμακα Ξικξμξμικήπ Οοξρτξοάπ 

Ρϋμτχμα με ςη αο. 01/2022 Διακήοσνη διεμέογειαπ αμξικςξϋ διεθμή μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ για ςημ 

παοξυή σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ: 1)Δσζόμχμ, 2)Οοξμαυόμα 

και 3)Ιήπχμ – Ιαρςαμέχμ – Ξομεμίξσ, για ςα έςη 2024-2025. 

 

ΟΘΜΑΙΑΡ Α 
ΑΤΞΠΑ Α ΛΖΛΑΑ (Ρ.Ρ. ΔΣΕΩΜΩΜ, Ρ.Ρ. ΟΠΞΛΑΥΩΜΑ,Ρ.Ρ ΙΖΟΩΜ-

ΙΑΡΑΜΔΩΜ-ΞΠΛΔΜΘΞΣ) 
ΓΘΑ Ξ ΛΖΛΑ 3 ΗΑ ΙΑΑΔΗΔΊ ΡΣΛΟΚΖΠΩΛΔΜΞΡ ΙΑΘ ΦΖΤΘΑΙΑ 

ΣΟΞΓΔΓΠΑΛΛΔΜΞΡ Ξ ΟΑΠΩΜ ΟΘΜΑΙΑΡ ΓΘΑ ΙΑΗΔΜΑΜ ΑΟΞ ΞΣΡ Ρ.Ρ.  
Α) ΙΖΟΩΜ Β) ΙΑΡΑΜΔΩΜ ΙΑΘ Γ) ΞΠΛΔΜΘΞΣ 

Α.ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

ΤΝΟΡΙΑΚΟ ΣΑΘΜΟ  

Για τουσ μήνεσ Ιανουάριοσ-Μάιοσ και Οκτώβριοσ-Δεκζμβριοσ 2024 και 2025 

 (ςυνολικά δεκαζξι μήνεσ) 
υνολικόσ Αρικμόσ εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ανά θμζρα (κα 
γίνει αναφορά και ςτον αρικμό των ατόμων που κα ζχουν φυςικι 
παρουςία 

 

Ϊρεσ εργαςίασ ανά θμζρα και θμζρεσ εργαςίασ ανά εβδομάδα αναλυτικά 
για κάκε ζναν από τουσ εργαηομζνουσ που κα απαςχολθκοφν κατά τθν 
δεκαεξάμθνθ περίοδο 

 

υνολικζσ Ϊρεσ εργαςίασ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν εντόσ των 
παραπάνω δεκαζξι μθνϊν 

 

Σετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο  

υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ Εργαηομζνων (να επιςυναφκεί αντίγραφο)  

Για τουσ μήνεσ Ιοφνιοσ-επτζμβριοσ 2024 και 2025 (ςυνολικά οκτώ μήνεσ) 

υνολικόσ Αρικμόσ εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ανά θμζρα  

Ϊρεσ εργαςίασ ανά θμζρα και θμζρεσ εργαςίασ ανά εβδομάδα αναλυτικά 
για κάκε ζναν από τουσ εργαηομζνουσ που κα απαςχολθκοφν κατά τθν 
οκτάμθνθ περίοδο 
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υνολικζσ Ϊρεσ εργαςίασ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν εντόσ των 
παραπάνω οκτϊ μθνϊν 

 

Σετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο  

υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ Εργαηομζνων (να επιςυναφκεί αντίγραφο)  

Β. ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΚΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

Υψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ πάςθσ φφςεωσ νόμιμων αποδοχϊν 
(περιλαμβάνεται το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν των 
εργαηομζνων) για όλθ τθν ςυμβατικι περίοδο) 

  

Υψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ για επίδομα αδείασ, δϊρο 
Χριςτουγζννων – Πάςχα και κόςτοσ αντικατάςταςθσ, (περιλαμβάνεται το 
φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν των εργαηομζνων για όλθ τθν 
ςυμβατικι περίοδο) 

  

Υψοσ ειςφοράσ για τον ειδικό λογαριαςμό παιδικϊν καταςκθνϊςεων   

Υψοσ εργοδοτικϊν ειςφορϊν των εργαηομζνων για όλθ τθν ςυμβατικι 
περίοδο 

  

υνολικό εργατικό κόςτοσ για όλθ τθν ςυμβατικι περίοδο   

Γ. ΤΝΟΛΙΚΑ ΚΟΣΟ Ε ΕΤΡΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

Διοικθτικό κόςτοσ παροχισ των υπθρεςιϊν   

Κόςτοσ Αναλωςίμων   

Εργολαβικό κζρδοσ   

ΝΟΜΙΜΕ ΤΠΕΡ ΔΗΜΟΙΟΤ & ΣΡΙΣΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ
11

   

(Β+Γ) Αμοιβι αναδόχου για είκοςι τζςςερισ (24) μήνεσ χωρίσ ΦΠΑ    

 

Ζ παοξϋρα ξικξμξμική ποξρτξοά ιρυϋει μέυοι και ςοιακϊριεπ ενήμςα ημέοεπ (360) ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη 
ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. Δηλόμχ ϊςι απξδέυξμαι πλήοχπ και αμεπιτϋλακςα ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ 
ςηπ Διακήοσνηπ. 

        ………..(όπξπ)…….(Ζμεοξμημία)  

  Ξ ποξρτέοχμ  

Σπξγοατή 

  

(Ξμξμαςεπώμσμξ) 

 

Ρτοαγίδα Δςαιοείαπ 
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 Δπιρημαίμεςαι ϊςι: καςά ςημ εκκαθάοιρη ςχμ ςιμξλξγίχμ θα εταομξρςξϋμ ξι ποξβλεπϊμεμεπ κοαςήρειπ ρςημ 
παοάγοατξ 5.1 ςηπ Διακήοσνηπ 1/22  
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ 3 –  Σπξδείγμαςα εγγσηςικόμ επιρςξλόμ (ρσμμεςξυήπ και εκςέλερηπ) 

Τπόδειγμα εγγυητικήσ επιςτολήσ ςυμμετοχήσ 

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) ................. 12 

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 αμαδϊυχμ παοξυήπ σπηοεριόμ 

καθαοιϊςηςαπ ρςξμ/ρςξσπ Ρ.Ρ. υυυυυ για πεοίξδξ είκξρι ςερράοχμ μημόμ (2024-2025) ρσ ́μτχμα με ςημ σπ ́ 

αοιθμ. 1/2022 Διακήοσνη ́ ραπ. 

Ζ παοξϋσα εγγϋηρη καλϋπςει μξ ́μξ ςιπ απξ ́ ςη ρσμμεςξυη ́ ρςξμ αμχςε ́οχ διαγχμιρμξ ́ απξοοε ́ξσρεπ 

σπξυοεχ ́ρειπ ςηπ εμ λξ ́γχ εςαιοει ́απ καθ’ ξ ́λξ ςξμ υοξ ́μξ ιρυσ ́ξπ ςηπ.ξ παοαπα ́μχ πξρξ ́ ςηοξσ ́με ρςη 

δια ́θερη ́ ραπ και θα καςαβληθει ́ ξλικα ́ η ́ μεοικα ́ υχοι ́π καμι ́α απξ ́ με ́οξσπ μαπ αμςι ́οοηρη η ́ ε ́μρςαρη και 

υχοι ́π μα εοεσμηθει ́ αμ ποα ́γμαςι σπα ́ουει η ́ αμ ει ́μαι μξ ́μιμη η ́ μη η απαι ́ςηρη ́ ραπ με ́ρα ρε πέμςε (5) ημε ́οεπ 

απξ ́ απλη ́ ε ́γγοατη ειδξπξι ́ηρη ́ ραπ. Ρε πεοίπςχρη πξσ μέοξπ μϊμξμ ςηπ ξτειλήπ, σπέο ςηπ ξπξίαπ δίδεςαι 

η παοξϋρα εγγϋηρη δεμ ενξτληθεί εμποϊθερμα και εμταμίρεςε ςημ παοξϋρα ρϋμτχμα με ςα παοαπάμχ 

ποξπ μεοική καςαβξλή, ςϊςε θα ρτοαγίρξσμε ςημ παοξϋρα εγγσηςική επιρςξλή μαπ για ςξ αμςίρςξιυξ ποξπ 

ςξ αμενϊτληςξ πξρϊ ςηπ κϋοιαπ ξτειλήπ, πξσ θα ραπ καςαβάλξσμε αμέρχπ καςά ςα αμχςέοχ, η δε 

παοξϋρα εγγσηςική επιρςξλή μαπ θα ραπ επιρςοατεί και θα ρσμευίρει μα ιρυϋει έκςξςε για ςξ 

σπξλειπϊμεμξ πξρϊ πξσ ασςή καλϋπςει. Ρε πεοι ́πςχρη καςα ́πςχρηπ ςηπ εγγσ ́ηρηπ ςξ πξρξ ́ ςηπ καςα ́πςχρηπ 

σπξ ́κειςαι ρςξ εκα ́ρςξςε ιρυσ ́ξμ ςε ́λξπ υαοςξρη ́μξσ.Απξδευξ ́μαρςε μα παοαςει ́μξσμε ςημ ιρυσ ́ ςηπ εγγσ ́ηρηπ 

σ ́ρςεοα απξ ́ ε ́γγοατξ ςηπ Σπηοερι ́απ ραπ με ςημ ποξσ ̈πξ́θερη ξ ́ςι ςξ ρυεςικξ ́ αι ́ςημα ́ ραπ θα μαπ σπξβληθει ́ 

ποιμ απξ ́ ςημ ημεοξμημι ́α λη ́νηπ ςηπ. 

• Ζ παοξσ ́ρα ιρυϋει μέυοι  

Βεβαιξϋςαι σπεϋθσμα ϊςι ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ μαπ επιρςξλόμ πξσ έυξσμ δξθεί ρςξ Δημϊριξ και 

Μ.Ο.Δ.Δ. ρσμσπξλξγίζξμςαπ και ςξ πξρϊ ςηπ παοξϋραπ, δεμ σπεοβαίμει ςξ ϊοιξ ςχμ εγγσήρεχμ πξσ έυει 

καθξοιρθεί απϊ ςξ Σπξσογείξ Ξικξμξμικόμ για ςημ οάπεζα μαπ. 

ΡΖΛΔΘΩΡΖ ΓΘΑ ΖΜ ΠΑΟΔΕΑ Ξ υοϊμξπ ιρυϋξπ ςηπ παοξϋραπ ποέπει μα είμαι μεγαλϋςεοξπ καςά έμα (1) 

μήμα ςξσ υοϊμξσ ιρυϋξπ ςηπ ποξρτξοάπ, ϊπχπ ρυεςικά αματέοεςαι ρςη Διακήοσνη. 

 

                                                           
12

υμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ 
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Τπόδειγμα εγγυητικήσ επιςτολήσ καλήσ εκτζλεςησ 

 
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) ................. 13 

αςξμικά και για κάθε έμα απϊ ασςά και χπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπϊυοεχμ μεςανϋ ςξσπ, εκ ςηπ 

ιδιϊςηςάπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ,  

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

Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, πξσ διενήυθη ρςιπ ……/…./…… για ςημ επιλξγή αμαδϊυχμ παοξυήπ σπηοεριόμ 

καθαοιϊςηςαπ ρςξμ/ρςξσπ Ρ.Ρ. υυυυυ για πεοίξδξ είκξρι ςερράοχμ μημόμ (2024-2025) ρϋκτχμα με ςημ 

σπ ́ αοιθμ. 1/2022 Διακήοσνη ́ ραπ. ρσμξλικήπ ανίαπ (ρσμπληοόμεςε ςξ ρσμξλικϊ ρσμβαςικϊ ςίμημα με 

διεσκοίμιρη εάμ πεοιλαμβάμει ή ϊυι ςξ ΤΟΑ) ………………………….. 

Απϊ ασςήμ ςημ εγγϋηρη θα απαλλάνξσμε ςξμ εμδιατεοϊμεμξ πελάςη μαπ μεςά ςημ επιρςοξτή ςηπ 

παοξϋραπ ή με βάρη έγγοατη εμςξλή ραπ. 

ξ αμχςέοχ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ςηοείςαι ρςη διάθερή ραπ, ςξ ξπξίξ και σπξυοεξϋμαρςε μα ραπ 

καςαβάλξσμε ξλικά ή μεοικά υχοίπ καμία απϊ μέοξσπ μαπ αμςίοοηρη ή έμρςαρη και υχοίπ μα εοεσμηθεί 

ςξ βάριμξ ή μη ςηπ απαίςηρήπ ραπ, μέρα ρε πέμςε (5) ημέοεπ απϊ ςημ έγγοατη ειδξπξίηρή ραπ. Δπίρηπ, 

αμαλαμβάμξσμε ςημ σπξυοέχρη μα καςαβάλξσμε ξοιρμέμξ πξρϊ με μϊμη ςη δήλχρη εκείμξσ ποξπ ςξμ 

ξπξίξ απεσθϋμεςαι η παοξϋρα. 

Ζ παοξϋρα ιρυϋει μϊμξ για ςημ καλή εκςέλερη ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ ςξσ χπ άμχ διαγχμιρμξϋ για ςξμ 

ξπξίξ εγγσϊμαρςε, μέυοιπ ϊςξσ ασςή μαπ επιρςοατεί ή μέυοιπ ϊςξσ λάβξσμε έγγοατη δήλχρή ραπ ϊςι 

μπξοξϋμε μα θεχοήρξσμε ςημ οάπεζά μαπ απαλλαγμέμη απϊ κάθε ρυεςική σπξυοέχρη. 

Σπξυοεξϋμεθα μα ποξβξϋμε ρςημ παοάςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ παοξϋραπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ έγγοατξ ςηπ 

αομϊδιαπ Σπηοερίαπ, πξσ θα σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ εγγϋηρηπ. 

Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ πάγιξ 

ςέλξπ υαοςξρήμξσ. 

 

Ζ παοξϋρα ιρυϋει μέυοι /   / 

Ζ παοξυή εγγσηςικόμ επιρςξλόμ έκδξρηπ ςηπ οάπεζάπ μαπ δεμ έυει σπαυθεί ρε καμέμα πεοιξοιρμϊ 

πξρξςικξϋ ξοίξσ με ςιπ ρυεςικέπ Σπξσογικέπ διαςάνειπ (ή δηλόμξσμε ξμξίχπ με ςημ παοξϋρα ϊςι δεμ 

στίρςαςαι παοάβαρη ςχμ διαςάνεχμ για ϊοιξ ςηπ οάπεζάπ μαπ ρε ρυέρη με ςιπ εγγσηςικέπ επιρςξλέπ). 
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υμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ 4 – Ρυέδιξ ρϋμβαρηπ 

  

                                      

         

      

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΖΛΞΙΠΑΘΑ 
ΑΟΞΙΔΜΠΩΛΔΜΖ ΔΘΞΘΙΖΡΖ ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 

ΓΔΜΘΙΖ ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΔΡΩΔΠΘΙΖΡ ΚΔΘΞΣΠΓΘΑΡ 
ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ 

ΛΖΛΑ ΡΣΜΞΠΘΑΙΩΜ ΡΑΗΛΩΜ 
 

 

 

ΡΣΛΒΑΡΖ ΑΠ. …. / 2021 

 

Οαοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ςχμ κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ςχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ 
Δσζόμχμ/Οοξμαυόμα/Ιήπχμ- Ιαρςαμέχμ –Ξομεμίξσ υχοικήπ αομξδιϊςηςαπ Απξκεμςοχμέμηπ 
Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ για ςημ πεοίξδξ Θαμξσάοιξπ 2024-Δεκέμβοιξπ 2025 
 

(ξ παοόμ ρυέδιξ μπξοεί μα ποξραομξρςεί αμαλόγχπ ςχμ απξςελερμάςχμ ςξσ διαγχμιρμξύ ρςα δεδξμέμα 

κάθε Ρσμξοιακξύ Ρςαθμξύ). 

 

Ρςη Ηερραλξμίκη, ρήμεοα ....................., ςξσ μημϊπ…………………., ςξσ έςξσπ 20, ημέοα ..................., 

ρςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, Ιαθ. Πχρίδη 11, .Ι. 54655 Ηερραλξμίκη, ξι 

παοακάςχ ρσμβαλλϊμεμξι 

 

Ατεμϊπ 

 

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

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

ρσμβάλλεςαι ρςημ παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμη απϊ ςξμ Ρσμςξμιρςή ασςήπ   πξσ ρςξ ενήπ υάοιμ 

ρσμςξμίαπ θα καλείςαι «Αμαθέςξσρα Αουή»  

 

και ατεςέοξσ 

 

ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ................... με ςημ επχμσμία «.....................................................» πξσ 

εδοεϋει ρςημ………………………… (πεοιξυή), ………………………………… (ξδϊπ, αοιθμϊπ), .Ι. ......, με Α.Τ.Λ. 

.................... & Δ.Ξ.Σ. ......................, ςηλ. ................., ταν ..............., πξσ ρσμβάλλεςαι ρςημ 

παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμη για ςημ σπξγοατή ςηπ απϊ .......................... (ξμξμαςεπόμσμξ 

εκποξρόπξσ), πξσ ρςξ ενήπ υάοιμ ρσμςξμίαπ θα καλείςαι «Αμάδξυξπ», 

 

και έυξμςαπ σπϊφη: 

ημ αο. ............. απϊταρη ςξσ Ρσμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., με ςημ ξπξία καςακσοόθηκε ρςξμ Αμάδξυξ ςξ 

απξςέλερμα ςξσ αμξικςξϋ διεθμξϋπ ηλεκςοξμικξϋ μειξδξςικξϋ διαγχμιρμξϋ  για ςημ επιλξγή Αμαδϊυξσ 

παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ κςηοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ςχμ Ρσμξοιακόμ 

Ρςαθμόμ Δσζόμχμ, Οοξμαυόμα & Ιήπχμ-Ιαρςαμέχμ-Ξομεμίξσ (Διακήοσνη αο. 01/2022) για 

είκξριςεςοάμημη πεοίξδξ (Θαμξσάοιξπ 2024-Δεκέμβοιξπ 2025), και ρςημ ςιμή ςηπ ξικξμξμικήπ ςξσ 

ποξρτξοάπ, 

 

ρσμτχμήθηκαμ και έγιμαμ αμξιβαία απξδεκςά ςα ακϊλξσθα :  
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Άοθοξ 1 

Αμςικείμεμξ ςηπ Ρϋμβαρηπ – Οοξδιαγοατέπ 

 

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

παοέυει σπηοερίεπ καθαοιρμξϋ, ςχμ κςηοίχμ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ  ..................... αομξδιϊςηςαπ 

Α.Δ.Λ.-Η. για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ εςόμ 2024-2025, ρσμξλικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ 

...........................................,  (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ  Τ.Ο.Α., ςχμ κοαςήρεχμ σπέο ςοίςχμ και 

ςηπ παοακοάςηρηπ τϊοξσ ειρξδήμαςξπ).  

(Ηα μπει ρσμημμέμα η αμαλσςική Οεοιγοατή για ςξ κςίοιξ ή κςίοια πξσ θα παοέυει σπηοερίεπ καθαοιρμξύ ξ 
Αμάδξυξπ, όπχπ ασςή αμαλσςικά παοξσριάζεςαι ρςξ Οαοάοςημα 1 –Αμαλσςική πεοιγοατή τσρικξύ 
αμςικειμέμξσ). 
 

Άοθοξ 2 

Ξικξμξμική ποξρτξοά (ρςξιυεία ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ Μ. 3863/10) 

 

Ζ ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ με ςα ρςξιυεία ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ Μ. 3863/10 πξσ σπξβλήθηκε ρςξμ 

τάκελξ ηλεκςοξμικήπ ποξρτξοάπ  πεοιλαμβάμεςαι ρςξμ πίμακα πξσ ακξλξσθεί (ρσμπληοόμξμςαι ςα 

ρςξιυεία ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ Αμαδϊυξσ νευχοιρςά για κάθε έμαμ απϊ ςξσπ Ρσμξοιακξϋπ Ρςαθμξϋπ 

Δσζόμχμ, Οοξμαυόμα, Ιήπχμ, Ιαρςαμέχμ, Ξομεμίξσ 

 

 

Άοθοξ 3 

Διάοκεια Ρϋμβαρηπ 
 

Ζ διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι ρε είκξρι ςέρρεοιπ μήμεπ  και αουίζει απϊ ςημ 1η Θαμξσαοίξσ 2024 ή ρε 

κάθε πεοίπςχρη απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ και λήγει ςημ 31-12-2025.  α παοαδξςέα ατξοξϋμ ςημ παοξυή 

σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ρε καθημεοιμή βάρη.  

Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ µπξοεί μα διακϊφει ςη ρσματθείρα ρϋµβαρη, ποιμ απϊ 

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

αμχςέοαπ βίαπ ή εάμ εναρταλίρει ςιπ ποξσ ̈πξθέρειπ κάλσφηπ ςχμ αμαγκόμ καθαοιϊςηςαπ ςχμ κςιοίχμ με 

δικά ςηπ μέρα. Οοξπ ςξϋςξ θα ειδξπξιήρει ςξμ Αμάδξυξ δεκαπέμςε (15) ημέοεπ μχοίςεοα. 

 

Ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρή ςξσ έμαμςι ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. ,ρε πεοίπςχρη σπαγχγήπ ςηπ 

ξικξμξμικήπ διαυείοιρηπ ςχμ Ρ.Ρ. ρε άλλξ τξοέα ή για ξπξιξδήπξςε  άλλξ λϊγξ εκλείφει ξλικόπ ή μεοικόμ 

η αμάγκη παοξυήπ σπηοεριόμ ςξσ Αμαδϊυξσ ξ ξπξίξπ ρσμβάλλεςαι ρςημ παοξϋρα. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή η 

εκςέλερη ςχμ εογαριόμ για ςα ρσγκεκοιμέμα κςίοια διακϊπςεςαι με απϊταρη ςξσ Ρσμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. 

έλξπ, ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ςξσ ανίχρη  ρε πεοίπςχρη ποξρχοιμήπ διακξπήπ λειςξσογίαπ 

σπηοεριόμ για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ.  

 

Άοθοξ 4 

Δκςέλερη- Όοξι εκςέλερηπ ρϋμβαρηπ 
 

Ζ ρϋμβαρη θεχοείςαι ϊςι εκςελέρςηκε ϊςαμ:  

 Οαοαρυέθηκαμ ξι σπηοερίεπ καθαοιϊςηςαπ ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα καθ’ ϊλη ςημ διάοκεια ςηπ 

ρϋμβαρηπ 

 Δκδϊθηκαμ ςα ποχςϊκξλλα παοάδξρηπ-παοαλαβήπ µε ςα ξπξία πιρςξπξιείςαι η ξοιρςική και πξιξςική 

παοαλαβή ςχμ σγοόμ κασρίμχμ.  
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 Έγιμε η απξπληοχμή ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ, ατξϋ ποξηγξσμέμχπ επιβλήθηκαμ ςσυϊμ κσοόρειπ ή 

εκπςόρειπ.  

 Δκπληοόθηκαμ και ξι ςσυϊμ λξιπέπ ρσμβαςικέπ σπξυοεόρειπ και απϊ ςα δϋξ ρσμβαλλϊμεμα μέοη και 

απξδερμεϋθηκαμ ξι ρυεςικέπ εγγσήρειπ καςά ςα ποξβλεπϊμεμα απϊ ςη ρϋμβαρη. 

 

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. 

Δπίρηπ, ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ςιπ διαςάνειπ ςηπ μξμξθερίαπ πεοί σγείαπ και αρτάλειαπ ςχμ 

εογαζξμέμχμ και ποϊληφηπ ςξσ επαγγελμαςικξϋ κιμδϋμξσ.  

 

 

Άοθοξ 5 

Οαοακξλξϋθηρη και Οαοαλαβή  

 

Ζ παοακξλξϋθηρη ςηπ εκςέλερηπ και η παοαλαβή ςχμ παοαδξςέχμ Ρϋμβαρηπ θα ποαγμαςξπξιηθεί για 

κάθε Ρ.Ρ. απϊ ςιπ ςοειπ (Ρ.Ρ. Δσζόμχμ, Ρ.Ρ. Οοξμαυόμα,Ρ.Ρ. Ιήπχμ-Ιαρςαμέχμ-Ξομεμίξσ) αμςίρςξιυεπ 

Δπιςοξπέπ Οαοαλαβήπ πξσ ρσγκοξςξϋμςαι με απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ ρϋμτχμα με ςημ 

παοάγοατξ 3 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ μ. 4412/2016. Ζ Δπιςοξπή μπξοεί μα ειρηγείςαι  ρςξ αομϊδιξ 

απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ δηλαδή ςημ Α.Δ.Λ.-Η., για ϊλα ςα ζηςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ρςημ ποξρήκξσρα 

εκςέλερη ϊλχμ ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ και ρςημ εκπλήοχρη ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ αμαδϊυξσ, ρςη λήφη 

ςχμ επιβεβλημέμχμ μέςοχμ λϊγχ μη ςήοηρηπ ςχμ χπ άμχ ϊοχμ και ιδίχπ για ζηςήμαςα πξσ ατξοξϋμ ρε 

ςοξπξπξίηρη ςξσ αμςικειμέμξσ και παοάςαρη ςηπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςξσ άοθοξσ 132 

ςξσ μ. 4412/2016.  

Ζ παοαλαβή ςχμ παοαδξςέχμ ςηπ παοξυήπ ςχμ σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ θα ποαγμαςξπξιείςαι αμά δίμημξ 

με ςημ παοάδξρη ςξσ ρυεςικξϋ ςιμξλξγίξσ.  

Λεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ διαδικαρία ελέγυξσ , η επιςοξπή παοαλαβήπ:  

 

α) είςε παοαλαμβάμει ςιπ ρυεςικέπ σπηοερίεπ ή παοαδξςέα, ετϊρξμ καλϋπςξμςαι ξι απαιςήρειπ ςηπ 

ρϋμβαρηπ υχοίπ έγκοιρη ή απϊταρη ςξσ απξταιμξμέμξσ ξογάμξσ, α ρυεςικά ποχςϊκξλλα παοαλαβήπ 

ςχμ σπηοεριόμ εκδίδξμςαι εμςϊπ 5 ημεοόμ απϊ ςημ παοαλαβή ςξσ εκδιδξμέμξσ αμά δίμημξ ςιμξλξγίξσ  

 

β) είςε ειρηγείςαι για ςημ παοαλαβή με παοαςηοήρειπ ή ςημ απϊοοιφη ςχμ παοευξμέμχμ σπηοεριόμ ή 

παοαδξςέχμ, 

 
Δηλαδή αμ η επιςοξπή παοαλαβήπ κοίμει ϊςι ξι παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ δεμ αμςαπξκοίμξμςαι πλήοχπ ρςξσπ 

ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ρσμςάρρεςαι ποχςϊκξλλξ ποξρχοιμήπ παοαλαβήπ, ςξ ξπξίξ αματέοει ςιπ 

παοεκκλίρειπ πξσ διαπιρςόθηκαμ απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ και γμχμξδξςεί αμ ξι αματεοϊμεμεπ 

παοεκκλίρειπ επηοεάζξσμ ςημ καςαλληλϊληςα ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ και ρσμεπόπ αμ μπξοξϋμ ξι 

ςελεσςαίεπ μα καλϋφξσμ ςιπ ρυεςικέπ αμάγκεπ. 

 Ρςημ πεοίπςχρη πξσ διαπιρςχθεί ϊςι δεμ επηοεάζεςαι η καςαλληλϊληςα, με αιςιξλξγημέμη 

απϊταρη ςξσ αομϊδιξσ απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, μπξοεί μα εγκοιθεί η παοαλαβή ςχμ εμ λϊγχ 

παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ, με έκπςχρη επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ, η ξπξία θα ποέπει μα είμαι 
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αμάλξγη ποξπ ςιπ διαπιρςχθείρεπ παοεκκλίρειπ. Λεςά ςημ έκδξρη ςηπ χπ άμχ απϊταρηπ, η 

επιςοξπή παοαλαβήπ σπξυοεξϋςαι μα ποξβεί ρςημ ξοιρςική παοαλαβή ςχμ παοευϊμεμχμ 

σπηοεριόμ ςηπ ρϋμβαρηπ και μα ρσμςάνει ρυεςικϊ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ, ρϋμτχμα με 

ςα αματεοϊμεμα ρςημ απϊταρη. ξ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ εγκοίμεςαι απϊ ςξ αομϊδιξ 

απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ με απϊταρή ςξσ, η ξπξία κξιμξπξιείςαι σπξυοεχςικά και ρςξμ αμάδξυξ. 

 
 Αμ διαπιρςχθεί ϊςι επηοεάζεςαι η καςαλληλϊςηςα, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςξσ αομϊδιξσ 

απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ απξοοίπςξμςαι ξι παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ, με ςημ επιτϋλανη ςχμ 
ξοιζξμέμχμ ρςξ άοθοξ 220 ςξσ Μ. 4412/16.  

 

Αμ παοέλθει υοξμικϊ διάρςημα μεγαλϋςεοξ ςχμ ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςξσ 

παοαδξςέξσ απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα και δεμ έυει εκδξθεί ποχςϊκξλλξ παοαλαβήπ ςηπ πεοίπςχρηπ α ή 

ποχςϊκξλλξ με παοαςηοήρειπ ςηπ πεοίπςχρηπ β, θεχοείςαι ϊςι η παοαλαβή έυει ρσμςελερθεί ασςξδίκαια. 

Αμενάοςηςα απϊ ςημ, καςά ςα αμχςέοχ, ασςξδίκαιη παοαλαβή και ςημ πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ, 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι ξι ποξβλεπϊμεμξι απϊ ςη ρϋμβαρη έλεγυξι απϊ Δπιςοξπή 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 ρϋμβαρη και ρσμςάρρει ςα ρυεςικά ποχςϊκξλλα. Ζ εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ δεμ 

επιρςοέτεςαι ποιμ ςημ ξλξκλήοχρη ϊλχμ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ ελέγυχμ και ςη ρϋμςανη ςχμ ρυεςικόμ 

ποχςξκϊλλχμ. Ξπξιαδήπξςε εμέογεια πξσ έγιμε απϊ ςημ αουική επιςοξπή παοαλαβήπ, δεμ λαμβάμεςαι 

σπϊφη.  

Όλα ςα ποχςϊκξλλα ςηπ παοξϋραπ παοαγοάτξσ κξιμξπξιξϋμςαι ρςξμ Αμάδξυξ 

 

 

Άοθοξ 6 

Αμξιβή Αμαδϊυξσ 

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

(ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α.). για ϊλξ ςξ διάρςημα ςχμ είκξρι ςερράοχμ μημόμ ρϋμτχμα με ςημ 

ξικξμξμική ςξσ ποξρτξοά 

Ζ αμά δίμημξ αμξιβή, θα είμαι ασςή πξσ ποξκϋπςει απϊ ςξ έγγοατξ αμάλσρηπ κϊρςξσπ πξσ σπξβλήθηκε 

ρςξμ τάκελξ ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ  ρςξ ξπξίξ καςαγοάτεςαι η αμά μήμα ανία ςηπ ποξρτξοάπ. Ζ αμά 

μήμα αμξιβή δεμ θα μεςαβάλλεςαι καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ, παοά μϊμξ ρϋμτχμα  με ςα 

ξοιζϊμεμα ρςημ παοάγοατξ 4.5 ςηπ Διακήοσνηπ 1/22. 

 

Άοθοξ 7 

οϊπξπ Οληοχμήπ Αμαδϊυξσ 

 

Ζ πληοχμή ςηπ ανίαπ ςχμ σπηοεριόμ ρςξμ Αμάδξυξ θα γίμεςαι ςμημαςικά αμά δίμημξ ρςξ 100% ςηπ ανίαπ με 

ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ μξμίμχμ παοαρςαςικόμ και δικαιξλξγηςικόμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ 

άοθοξσ 200 παο. 5 ςξσ μ. 4412/2016 , καθόπ και κάθε άλλξσ δικαιξλξγηςικξϋ πξσ ςσυϊμ ήθελε ζηςηθεί 

απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ πξσ διεμεογξϋμ ςξμ έλεγυξ και ςημ πληοχμή μεςά ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςηπ 

σπηοερίαπ απϊ ςημ Δπιςοξπή εκςέλερηπ και Οαοαλαβήπ ςηπ ρϋμβαρηπ κάθε Ρ.Ρ.. 

 Απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά για ςημ πληοχμή  είμαι:  

 



ΑΔΑ: ΩΜΕΗΟΡ1Υ-01Ρ



 

 

Διιακ. 1/22 διεθμήπ ηλεκςοξμικϊπ διαγχμιρμϊπ για ςημ αμάθερη παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ςχμ κςιοίχμ ςχμ Ρ.Ρ. α) Δσζόμχμ, β) 
Οοξμαυόμα και γ) Ιήπχμ-Ιαρςαμέχμ-Ξομεμίξσ για ςα έςη 2024-2025 

ελίδα 96 από 130 

 

 

α) ιμξλϊγιξ Οαοξυήπ Σπηοεριόμ πξσ θα εκδίδεςαι και θα καςαςίθεςαι αμά δίμημξ και ρςξ ξπξίξ θα 

αμαγοάτεςαι ςξ ϋφξπ ςηπ αμά μήμα αμξιβήπ ξ ξπξίξ για κάθε ςμήμα θα είμαι ασςϊ πξσ ποξβλέπεςαι ρςη 

ρϋμβαρη και ρςημ ξικξμξμική ποξρτξοά και δεμ θα μεςαβάλλεςαι καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ, με 

εναίοερη ςημ πεοίπςχρη αμαποξραομξγήπ ςξσ άοθοξσ 4.5. ςηπ παοξϋραπ, ρϋμτχμα και με ςα ξοιζϊμεμα 

ρςημ παοξϋρα Διακήοσνη. 

β) Οοχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ ςξσ ςμήμαςξπ (δίμημξ) πξσ ατξοά η πληοχμή, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 

219, πεοί παοαλαβήπ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ παοξυήπ γεμικόμ σπηοεριόμ.  

γ) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ 

Ζ  ενϊτληρη  ςξσ  ςιμξλξγίξσ  θα  γίμει  ρϋμτχμα  με ςη  διαδικαρία  πξσ  ποξβλέπεςαι  ρςξ  Μ. 4270/2014 

«Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) - δημϊριξ 

λξγιρςικϊ  και  άλλεπ  διαςάνειπ»,  ϊπχπ  ςοξπξπξιήθηκε  και  ιρυϋει,  ρε  ρσμδσαρμϊ  με ςξ Μ. 4446/2016 

«Οςχυεσςικϊπ Ιόδικαπ, Διξικηςική Δικαιξρϋμη, έλη-Οαοάβξλα, Ξικειξθελήπ απξκάλσφη τξοξλξγηςέαπ 

ϋληπ παοελθϊμςχμ εςόμ, Ζλεκςοξμικέπ ρσμαλλαγέπ, οξπξπξιήρειπ ςξσ μ. 4270/2014 και λξιπέπ 

διαςάνειπ» (ΤΔΙ 240/Α/22-12-2016). 

Ζ πληοχμή ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίμεςαι απϊ ςξ Οεοιτεοειακϊ αμείξ Αμάπςσνηπ Ιεμςοικήπ Λακεδξμίαπ για 

ςξμ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ Δσζόμχμ και Οοξμαυόμα και απϊ ςξ Οεοιτεοειακϊ αμείξ Αμάπςσνηπ Αμαςξλικήπ 

Λακεδξμίαπ και Ηοάκηπ για ςξμ Ρσμξοιακϊ Ρςαθμϊ Ιήπχμ –Ιαρςαμέχμ -Ξομέμιξσ, καςϊπιμ σπξβξλήπ ςξσ 

ςιμξλξγίξσ ρςη Διεϋθσμρη Ξικξμξμικξϋ, μήμα Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ.  

Ρςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ ανίαπ ςχμ σπηοεριόμ, γίμεςαι παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 8%, ρϋμτχμα με ςιπ 

διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 64 ςξσ Μ. 4172/13 (ΤΔΙ Α' 167/23-07-2013) και βαοϋμει ςξμ Αμάδξυξ. Ρημειόμεςαι 

ϊςι η αμχςέοχ παοακοάςηρη ατξοά ποξκαςαβξλή τϊοξσ ειρξδήμαςξπ και ρσμφητίζεςαι καςά ςημ εςήρια 

τξοξλξγική δήλχρη ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα. 

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

Ξ Αμάδξυξπ επιβαοϋμεςαι με κάθε μϊμιμη αρταλιρςική ειρτξοά και κοάςηρη σπέο Μξμικόμ Οοξρόπχμ ή 

άλλχμ Ξογαμιρμόμ ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., για ςημ 

παοάδξρη ςχμ σπηοεριόμ ρςξμ ςϊπξ και με ςξμ ςοϊπξ πξσ ποξβλέπεςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. Θδίχπ 

βαοϋμεςαι με ςιπ ακϊλξσθεπ κοαςήρειπ:  

 

α) Ιοάςηρη 0,1% (μηδέμ κϊμμα έμα ςξιπ εκαςϊ) σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ ρϋμτχμα με 

ςημ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 7 ςξσ Μ. 4912/2022 (ΤΔΙ Α' 59/17-03-2022). Ζ κοάςηρη ασςή σπξλξγίζεςαι επί ςηπ 

ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ή 

ςοξπξπξιηςικήπ ρϋμβαρηπ». 

 

β) Ιοάςηρη ϋφξσπ 0,02% σπέο ςηπ αμάπςσνηπ και ρσμςήοηρηπ ςξσ ΞΟΡ ΔΡΖΔΖΡ, η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί 

ςηπ ανίαπ, εκςϊπ ΤΟΑ, ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ. ξ πξρϊ ασςϊ 

παοακοαςείςαι ρε κάθε πληοχμή απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ρςξ ϊμξμα και για λξγαοιαρμϊ ςξσ Σπξσογείξσ 

Φητιακήπ Διακσβέομηρηπ, ρϋμτχμα με ςημ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ μ. 4412/2016 . 

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

ασςξϋ ειρτξοά σπέο ΞΓΑ. 

Ζ δαπάμη για ςημ καθαοιϊςηςα ςχμ κςηοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ςχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ, ςχμ ξπξίχμ ςη 

διαυείοιρη έυει η Διεϋθσμρη Ξικξμξμικξϋ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ, θα βαοϋμει 

ςα έρξδα ςηπ παο.3 ςξσ άοθοξσ 9 ςξσ Μ.2647/1998 (ΤΔΙ Α’ 237/1998), ρϋμτχμα με ςημ απϊταρη 

Ρσμςξμιρςή Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ ρϋμτχμα με ςημ απϊταρη ςξσ Ρσμςξμιρςή 

Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ 239848/08-11-2022 (ΑΔΑ: ΦΔΔΗΞΠ1Σ-
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ΛΖΔ,ΑΔΑΛ:22REQ011564854)) με θέμα «Έγκοιρη δαπάμηπ παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ςχμ 

κςιοιακόμ εγκαςαρςάρεχμ ςχμ Ρσμξοιακόμ Ρςαθμόμ Δσζόμχμ, Οοξμαυόμα και Ιήπχμ – Ιαρςαμέχμ –

Ξομέμιξ για ςημ υοξμική πεοίξδξ απϊ 01-01-2024 έχπ 31-12-2025». 

 

Άοθοξ 8  

Δγγσηςική Δπιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ 

 

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

 

Ωπ εγγϋηρη για ςημ ςήοηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ, ξ Αμάδξυξπ καςαθέςει με ςημ σπξγοατή ςηπ 

Ρϋμβαρηπ ςημ αοιθ. ……………………ΔΓΓΣΖΘΙΖ ΔΟΘΡΞΚΖ Ιαλήπ Δκςέλερηπ ςηπ ……………οάπεζαπ ή ςξ σπ’ 

αο….. Γοαμμάςιξ Ρϋρςαρηπ Οαοακαςαθήκηπ έκδξρηπ ςξσ αμείξσ Οαοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ, πξρξϋ 

………….Δσοό (…………..€), ςξ ξπξίξ αμςιρςξιυεί ρε πξρξρςϊ 4% ςηπ ρσμξλικήπ ρσμβαςικήπ ανίαπ υχοίπ ΤΟΑ.  

Ζ εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ θα επιρςοατεί ρςξμ Αμάδξυξ μεςά ςημ Ξοιρςική Οαοαλαβή ςηπ 

Οοξμηθείαπ και ςημ εκπλήοχρη ϊλχμ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ σπξυοεόρεόμ ςξσ.  

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή ξσδεμία εσθϋμη τέοει ρε πεοίπςχρη μη έγκαιοηπ επιρςοξτήπ ςηπ εγγσηςικήπ 

επιρςξλήπ, λϊγχ καθσρςέοηρηπ ςηπ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ ή ςηπ μη έγκαιοηπ αμαζήςηρηπ ασςήπ απϊ ςξμ 

Αμάδξυξ.  

 

 

 

Άοθοξ 9  

Σπεογξλαβία- Δκυόοηρη Απαιςήρεχμ  

 

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.  

Ηα αμαςίθεμςαι απξκλειρςικά ρε σπάλληλξ ςξσ Αμαδόυξσ ςα καθήκξμςα ςξσ σπαλλήλξσ-με οόλξ 

επόπςη με αμςικείμεμξ ςημ επίβλεφη ςηπ εκςέλερηπ ςηπ ρύμβαρηπ και επικξιμχμία με ςα όογαμα πξσ 

έυξσμ ξοιρθεί ειδικά για μα επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ ρύμβαρηπ και είμαι σπεύθσμα για ςημ 

παοακξλξύθηρη ςηπ ξοθήπ εκςέλερηπ ςχμ σπξυοεώρεχμ ςξσ Αμαδόυξσ. 

 

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. Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ αμάδξυξπ έυει ρςηοιυθεί ρςιπ ικαμϊςηςεπ ςξσ 

σπεογξλάβξσ ϊρξμ ατξοά ςη υοημαςξξικξμξμική επάοκεια-ςευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα, θα 

ποέπει μα αμςικαςαρςαθεί απϊ άλλξμ πξσ θα πληοξί ςιπ αμάλξγεπ απαιςήρειπ ςηπ διακήοσνηπ. 

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. 
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Ιας’ εναίοερη, μπξοεί μα εκυχοήρει ρε ςοάπεζα ςηπ επιλξγήπ ςξσ, ρσμξλικά ή εμ μέοει ςιπ απαιςήρειπ πξσ 

ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ παοξϋρα Ρϋμβαρη, για ςημ εκυόοηρη θα ποέπει μα σπάονει ποξηγξσμέμχπ έγγοατη 

ειδξπξίηρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

 

Άοθοξ 10 

Σπξυοεόρειπ Αμαδϊυξσ 

 

1. Όρξμ ατξοά ςιπ σπηοερίεπ, ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλίρει ςημ έγκαιοη και άοιρςηπ 

πξιϊςηςαπ παοξυή ςξσπ, ρϋμτχμα με ςιπ γεμικά παοαδεκςέπ ςευμικέπ, μεθϊδξσπ, διαδικαρίεπ και ςα 

ςευμικά μέρα, καθόπ και ςιπ γοαπςέπ και ποξτξοικέπ ξδηγίεπ πξσ μπξοεί μα δίμει η Αμαθέςξσρα 

Αουή. 

2. Ρςξ πλαίριξ ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ, μα διαθέρει ςιπ καςάλληλεπ σπξδξμέπ, ενξπλιρμϊ, 

αμθοόπιμξ δσμαμικϊ και γεμικϊςεοα ϊ,ςι απαιςείςαι, έρςχ κι αμ ασςϊ δεμ αματέοεςαι οηςά ρςημ 

παοξϋρα Διακήοσνη, όρςε μα ικαμξπξιηθξϋμ πλήοχπ ξι απαιςήρειπ ςξσ ρσμβαςικξϋ αμςικειμέμξσ. 

3. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρε κάθε πεοίπςχρη (ακϊμα και σπεογξλαβίαπ) μα διαθέςει σπάλληλξ με 

οϊλξ επϊπςη υχοίπ επιποϊρθεςη ξικξμξμική επιβάοσμρη για ςημ Αμαθέςξσρα αουή με αμςικείμεμξ 

ςημ επίβλεφη ςηπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ και επικξιμχμία με ςα ϊογαμα πξσ έυξσμ ξοιρθεί ειδικά 

για μα επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και είμαι σπεϋθσμα για ςημ παοακξλξϋθηρη ςηπ 

ξοθήπ εκςέλερηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

4. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ϊλξσπ ςξσπ καμϊμεπ πσοαρτάλειαπ και αρτάλειαπ ρςξσπ υόοξσπ 

εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, καθόπ και ρςξ υόοξ πξσ θα ςξσ σπξδειυθεί απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή 

για ςημ τϋλανη ςχμ ποαγμάςχμ και σλικόμ ςξσ, για ςημ ξπξία είμαι και σπεϋθσμξπ. Δπίρηπ, χπ 

σπϊυοεξπ μα ςηοεί ςξσπ Ιαμξμιρμξϋπ Σγιειμήπ και Αρτάλειαπ, θα αμακξιμόμει αμέρχπ ρςημ 

Σπηοερία ςιπ ξδηγίεπ πξσ απεσθϋμξμςαι ή κξιμξπξιξϋμςαι ρε ασςϊμ καςά ςη διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ 

και ςα έγγοατα ςχμ διάτξοχμ Αομϊδιχμ Αουόμ ρυεςικά με ςξσπ εμ λϊγχ Ιαμξμιρμξϋπ. ϊρξ η 

Σπηοερία ϊρξ και κάθε Αομϊδια Αουή δικαιξϋμςαι μα παοακξλξσθξϋμ και μα ελέγυξσμ ςη 

ρσμμϊοτχρη ςξσ Αμαδϊυξσ με ςξσπ Ιαμξμιρμξϋπ Σγιειμήπ και Αρτάλειαπ. 

5. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι για ςημ απαοέγκλιςη ςήοηρη ςχμ διαςάνεχμ ςηπ εογαςικήπ και 

αρταλιρςικήπ μξμξθερίαπ, ςηπ μξμξθερίαπ πεοί σγείαπ και αρτάλειαπ ςχμ εογαζξμέμχμ και 

ποϊληφηπ ςξσ εογαςικξϋ κιμδϋμξσ, καθόπ και εκείμχμ για ςη μη μϊμιμη είρξδξ και διαμξμή ςχμ 

αλλξδαπόμ ρςη υόοα. Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα  είμαι ρε θέρη ποξρκξμίρει αμςίγοατξ ςηπ 

σπξβληθείραπ αμά μήμα αμαλσςικήπ πεοιξδικήπ δήλχρηπ (Α.Ο.Δ.) για ςξ απαρυξλξϋμεμξ 

ποξρχπικϊ ςξσ Αμαδϊυξσ (ασςέπ πξσ έυξσμ σπξβληθεί) και αμςίγοατξ καςάρςαρηπ ποξρχπικξϋ 

για ςξσπ εογαζϊμεμξσπ πξσ απαρυξλήθηκαμ καςά ςημ εκςέλερή ςηπ ρϋμβαρηπ με ςημ ΑΔΛΗ, ϊπξςε 

ασςϊ ζηςηθεί απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. 

6. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα υοηριμξπξιεί απξκλειρςικά ποξρχπικϊ, ςξ ξπξίξ μα είμαι 

αρταλιρμέμξ έμαμςι αςσυήμαςξπ. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςηοεί ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ ρυεςικά 

με ςημ αρτάλεια ςχμ εογαζξμέμχμ. Διεσκοιμίζεςαι οηςά ϊςι η Αμαθέςξσρα Αουή δεμ έυει καμία 

αρςική ή πξιμική εσθϋμη για κάθε ανίχρη εκ μέοξσπ ξιξσδήπξςε μιρθχςξϋ ςξσ Αμαδϊυξσ ςϊρξ 

καςά ςη μεςατξοά ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ, ϊρξ και καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςχμ σπηοεριόμ 

καθαοιρμξϋ ςχμ κςιοίχμ, η δε σπξυοέχρή ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ εναμςλείςαι πλήοχπ με ςημ 

καςαβξλή ςηπ καςά μήμα αμξιβήπ ςξσ Αμαδϊυξσ. 

7. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι  καθ’ϊλη ςη διάοκεια εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ μα διαθέςει εμ ιρυϋ 

αρταλιρςήοιξ ρσμβϊλαιξ αρςικήπ εσθϋμηπ έογξσ για ςημ έμαμςι ςοίςχμ αρςική εσθϋμη για 

σλικέπ ζημιέπ και ρχμαςικέπ βλάβεπ. ρςξ ξπξίξ η Αμαθέςξσρα Αουή αματέοεςαι χπ 

«ρσμαρταλιζϊμεμξπ». Ρε πεοίπςχρη πξσ ςξ αμχςέοχ ρσμβϊλαιξ λήγει εμςϊπ ςξσ υοξμικξϋ 

διαρςήμαςξπ ςηπ ιρυϋξπ ςηπ ρϋμβαρηπ, δερμεϋεςαι μα ςξ αμαμεόρει ποιμ ςη λήνη ςξσ. 

8. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα γμχρςξπξιεί εγγοάτχπ & εγκαίοχπ ρε κάθε μέλξπ ςξσ 
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απαρυξλξϋμεμξσ ποξρχπικξϋ ςξσ ϊςι: ξσδεμία ενάοςηρη & εογαριακή ή άλλη μϊμιμη ρυέρη έυει η 

Αμαθέςξσρα Αουή έμαμςι ασςξϋ ςξσ ποξρχπικξϋ και ϊςι θα σπέυει ασςϊπ, ϊλεπ ςιπ εκ ςξσ μϊμξσ και 

ςηπ ρϋμβαρηπ πξιμικέπ εσθϋμεπ και σπξυοεόρειπ 

9. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι για ςημ απξκαςάρςαρη ςσυϊμ ζημιόμ πξσ θα ποξκληθξϋμ ρε ϊλξσπ εμ 

γέμει ςξσπ υόοξσπ ςξσ Ρσμξοιακξϋ Ρςαθμξϋ, ςξμ ενξπλιρμϊ ασςξϋ ή ρε μηυαμήμαςα  και σλικά πξσ 

υοηριμξπξιεί, και εσθϋμεςαι απεοιϊοιρςα για κάθε ποάνη ή παοάλειφη ασςόμ. Ξ Αμάδξυξπ 

σπξυοεξϋςαι μα γμχρςξπξιεί εγγοάτχπ & εγκαίοχπ ρε κάθε μέλξπ ςξσ απαρυξλξϋμεμξσ 

ποξρχπικξϋ ςξσ ϊςι: ξσδεμία ενάοςηρη & εογαριακή ή άλλη μϊμιμη ρυέρη έυει με ςημ Αμαθέςξσρα 

Αουή έμαμςι ασςξϋ ςξσ ποξρχπικξϋ και ϊςι θα σπέυει ασςϊπ, ϊλεπ ςιπ εκ ςξσ μϊμξσ και ςηπ 

ρϋμβαρηπ πξιμικέπ εσθϋμεπ και σπξυοεόρειπ. 

10. Ξι εογαρίεπ καθαοιρμξϋ θα εκςελξϋμςαι ρε υοϊμξ, με ςοϊπξ και με επαοκέπ (ρε αοιθμϊ και 

ρσυμϊςηςα), και άοιρςηπ επαγγελμαςικήπ καςάοςιρηπ ποξρχπικϊ, σγιέπ, άφξγξσ ήθξσπ, 

ρσμπεοιτξοάπ απέμαμςι ρε ςοίςξσπ & ρςξ ποξρχπικϊ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ και 

ςξ ξπξίξ θα διαθέςει ςιπ μϊμιμεπ άδειεπ εογαρίαπ, θα είμαι αρταλιρμέμξ ρϋμτχμα με ςξ Μϊμξ και 

θα ςηοεί πιρςά ςιπ εμςξλέπ ςχμ αομξδίχμ ξογάμχμ & ςξμ καμξμιρμϊ λειςξσογίαπ ςηπ Αμαθέςξσραπ 

Αουήπ. 

11. Ξι εογαρίεπ θα εκςελξϋμςαι ρϋμτχμα με ςξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα καθαοιρμξϋ και ποξρχπικξϋ 

για κάθε Ρ.Ρ., ςξ ξπξίξ σπξυοεξϋςαι μα καςαοςίρει ξ Αμάδξυξπ (λαμβάμξμςαπ σπϊφη και 

ρϋμτχμα με ςημ ρυεςική ποξρτξοά ςξσ) και μα σπξβάλλει, καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ, 

ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή ποξπ έγκοιρη. Δπίρηπ, ποιμ ςημ έμαονη ςηπ παοξυήπ σπηοεριόμ ςηπ 

ρϋμβαρηπ ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ποξρκξμίζει ρςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη καςάρςαρη 

ςξσ ποξρχπικξϋ  πξσ θα απαρυξλήρει για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ με πλήοη ρςξιυεία, 

μϊμιμη παοαμξμή ρςη υόοα, αρτάλιρη για κάθε είδξσπ αςϋυημα και ϊ,ςι άλλξ ςξσ ζηςηθεί, 

καθόπ και αμάλξγη καςάρςαρη κάθε τξοά πξσ επέουεςαι αλλαγή ρςξ ποξρχπικϊ ασςϊ. 

12. θα ποέπει μα ποξρκξμίρει αμέρχπ μϊλιπ είμαι διαθέριμξ ποϊγοαμμα εογαρίαπ θεχοημέμξ απϊ 

ςημ Δπιθεόοηρη Δογαρίαπ. Αλλξδαπξί μπξοξϋμ μα απαρυξληθξϋμ μϊμξ ετϊρξμ έυξσμ άδεια 

μϊμιμηπ παοαμξμήπ και εογαρίαπ ρςημ Δλλάδα και ξμιλξϋμ (ρϋμτχμα με σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ 

σπξφητίξσ αμαδϊυξσ) καλά ςημ ελλημική γλόρρα, έςρι όρςε μα καςαμξξϋμ ςιπ ξδηγίεπ πξσ 

ςξσπ δίμξμςαι.  

13. Απϊ ςξμ Αμάδξυξ είμαι δσμαςϊ μα ζηςηθεί μα καςαθέςει κάθε μήμα και ρσγκεκοιμέμα ςξ υοξμικϊ 

διάρςημα μεςανϋ 25ηπ - 30ηπ ημέοαπ ρςημ Σπηοερία ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ πξσ ςηοείςαι η 

ρϋμβαρη, πίμακα ςξσ ποξρχπικξϋ πξσ θα εογαρθεί ςξμ επϊμεμξ μήμα. Αμςικαςάρςαρη ςξσ 

ποξρχπικξϋ πξσ διαςίθεςαι για ςημ καθαοιϊςηςα ςχμ Ρ.Ρ. επιςοέπεςαι μϊμξ καςϊπιμ ειδξπξίηρηπ 

και αιςιξλϊγηρηπ απϊ ςημ εςαιοεία με έγκοιρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Ζ ςελεσςαία διαςηοεί ςξ 

δικαίχμα μα ζηςήρει ςημ αμςικαςάρςαρη ποξρχπικξϋ, χπ ακαςάλληλξσ για αμάομξρςη 

ρσμπεοιτξοά ή για ξπξιξμδήπξςε λϊγξ, ξπϊςε ξ αμάδξυξπ ξτείλει μα ποξβεί ρε αμςικαςάρςαρη 

άμερα και υχοίπ αμςιοοήρειπ με άλλξ ποϊρχπξ, αμάλξγηπ εμπειοίαπ και ποξρϊμςχμ.  

14. Ρςημ είρξδξ κάθε κςηοίξσ θα ςηοείςαι με τοξμςίδα ςξσ Αμαδϊυξσ, ημεοήριξ ειδικϊ έμςσπξ με ςξ 

υοϊμξ ποξρέλεσρηπ και απξυόοηρηπ ςξσ ποξρχπικξϋ, ςξ ξπξίξ ξ Aμάδξυξπ ξτείλει μα ςξ 

παοαδίδει κάθε μήμα ρςημ Σπηοερία.  

15. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ετξδιάζει ςξσπ εογαζϊμεμξσπ με αμςίγοατξ ςηπ καςάρςαρηπ 

ποξρχπικξϋ ή απϊρπαρμα ασςήπ ϊςαμ απαρυξλξϋμςαι εκςϊπ ςηπ έδοαπ ςηπ επιυείοηρηπ. 

16. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι ρςημ καςαβξλή ςχμ μξμίμχμ απξδξυόμ, ξι ξπξίεπ ρε καμία πεοίπςχρη 

δεμ μπξοεί μα είμαι καςόςεοεπ ςχμ ποξβλεπξμέμχμ απϊ ςημ εκάρςξςε ιρυϋξσρα Δθμική Γεμική 

Ρσλλξγική Ρϋμβαρη Δογαρίαπ (Δ.Γ.Ρ.Ρ.Δ.), ετϊρξμ δεμ στίρςαςαι κλαδική ΡΡΔ ή Διαιςηςική 

Απϊταρη, ςήοηρη ςξσ μξμίμξσ χοαοίξσ, αρταλιρςική κάλσφη, ϊοξι σγιειμήπ και αρτάλειαπ ςχμ 

εογαζξμέμχμ κ.λ.π. Δπίρηπ σπξυοεξϋςαι μα εκπληοόμει ϊλεπ ςιπ σπξυοεόρειπ απέμαμςι ρςξ 

Δημϊριξ για κάθε ςοίςξ. 

17. Ξι πάρηπ τϋρεχπ απξδξυέπ, μιρθξί, επιδϊμαςα, Δόοα Υοιρςξσγέμμχμ & Οάρυα, αρταλιρςικέπ 
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ειρτξοέπ ςξσ απαρυξλξϋμεμξσ ποξρχπικξϋ και λξιπέπ εογξδξςικέπ ειρτξοέπ, πξσ έυξσμ ρυέρη με 

ςιπ εμ λϊγχ ποξρτεοϊμεμεπ σπηοερίεπ, βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ. Ρε πεοίπςχρη απαρυϊληρηπ ςξσ 

ποξρχπικξϋ ςξσ πέοαμ ςξσ μϊμιμξσ χοαοίξσ πξσ θα ιρυϋει μϊμξμ ρε εναιοεςικέπ πεοιπςόρειπ, 

ξτείλει μα καςαβάλλει (ρςξ σπεοχοιακά απαρυξλξϋμεμξ ποξρχπικϊ) ακέοαιεπ ςιπ καςά μϊμξ 

απξζημιόρειπ. Ζ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ δεμ έυει σπξυοέχρη καςαβξλήπ 

απξζημίχρηπ για σπεοχοιακή απαρυϊληρη ή ξπξιαδήπξςε άλλη αμξιβή ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ 

Αμαδϊυξσ. 

18. Ξ Αμάδξυξπ θα παοέυει ρςξ ποξρχπικϊ ςξσ ςιπ μϊµιµεπ άδειεπ, οεπϊ κ.λ.π. και έυει ςημ 

σπξυοέχρη μα μεοιμμήρει όρςε μα καλϋπςει αμελληςί ςα κεμά, απϊ αρθέμειεπ ή αδικαιξλϊγηςεπ 

απξσρίεπ, για ςημ εκπλήοχρη ςχμ αμαλαμβαμξμέμχμ σπξυοεόρεχμ έμαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ 

Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. 

19. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αμςικαθιρςά αμέρχπ κάθε έλλειφη, παοάλειφη (ϊπχπ απαρυϊληρη 

λιγϊςεοξσ ποξρχπικξϋ απϊ ςα ποξβλεπϊμεμα) ή πλημμελή εογαρία πξσ θα παοαςηοείςαι και 

γμχρςξπξιείςαι ρ’ ασςϊμ απϊ ςξσπ σπεϋθσμξσπ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. Δάμ ξ 

Αμάδξυξπ δεμ τοξμςίζει, ρϋμτχμα με ςα αμχςέοχ, για ςημ απξκαςάρςαρη ςηπ έλλειφηπ ή 

παοάλειφηπ ή πλημμελξϋπ εογαρίαπ, θα ςξσ επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα πξσ θα ιρξϋςαι με πξρϊ 

πξσ θα αμέουεςαι έχπ και ςξ είκξρι ςξιπ εκαςϊ (20%) ςηπ μημιαίαπ δαπάμηπ, αμάλξγα με ςημ 

βαοϋςηςα ςηπ ποάνεχπ ή παοαλείφεχπ καςά ςημ ελεϋθεοη κοίρη ςχμ αομξδίχμ ξογάμχμ ςηπ 

Αμαθέςξσραπ Αουήπ, παοακοαςξϋμεμη απϊ ςημ μημιαία αμξιβή. Ρε πεοίπςχρη σπξςοξπήπ, η πιξ 

πάμχ οήςοα διπλαριάζεςαι, ςηπ Σπηοερίαπ διαςηοξϋρηπ ςξ δικαίχμα καςαγγελίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

και κήοσνηπ ςξσ Αμαδϊυξσ έκπςχςξσ. ξ ρϋμξλξ ςχμ πξιμικόμ οηςοόμ ασςήπ ςηπ πεοίπςχρηπ 

δεμ μπξοεί μα σπεοβαίμει ςξ δέκα ςξιπ εκαςϊ (10%) ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, εκςϊπ αμ 

αιςιξλξγημέμα η αμαθέςξσρα αουή απξταρίρει άλλχπ. 

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

σπξδείνειπ ςχμ Σπηοεριόμ και μα παοέυει ρςιπ Σπηοερίεπ ξπξιερδήπξςε αματξοέπ και 

πληοξτξοίεπ ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικά µε ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋµβαρηπ. Ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι καςά 

ςη διάοκεια ςηπ ρϋµβαρηπ μα ακξλξσθεί πιρςά ςιπ ξδηγίεπ και ςιπ σπξδείνειπ ςχμ Σπηοεριόμ και μα 

παοέυει ρςιπ Σπηοερίεπ ξπξιερδήπξςε αματξοέπ και πληοξτξοίεπ ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικά µε ςημ 

εκςέλερη ςηπ ρϋµβαρηπ και μα ρσμεογαρςεί µε ξπξιαδήπξςε Σπηοερία ή και κάθε ςοίςξ, µε ςξμ 

ςοϊπξ πξσ θα ςξσ σπξδειυθεί. 

21. Ιαθ’ ϊλη ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ Ρϋμβαρηπ, αλλά και μεςά ςη λήνη ή λϋρη ασςήπ ϊλα ςα 

ενξσριξδξςημέμα, απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ποϊρχπα ξτείλξσμ μα μημ αμακξιμόμξσμ ρε καμέμα, 

παοά μϊμξ ρςα ποϊρχπα πξσ δικαιξϋμςαι μα γμχοίζξσμ, πληοξτξοίεπ πξσ πεοιήλθαμ ρε ασςξϋπ 

και ατξοξϋμ ρε ςευμικά ή εμπξοικά ζηςήμαςα ή ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 

Άοθοξ 11  

Ιήοσνη Αμαδϊυξσ χπ έκπςχςξσ-κσοόρειπ-πξιμικέπ οήςοεπ 

 

5.2.1. Ξ αμάδξυξπ, με ςημ επιτϋλανη ςηπ ρσμδοξμήπ λϊγχμ αμχςέοαπ βίαπ, κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικά 
έκπςχςξπ14 απϊ ςη ρϋμβαρη και απϊ κάθε δικαίχμα πξσ απξοοέει απϊ ασςήμ:   

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 παοάρυει ςιπ σπηοερίεπ ή δεμ σπξβάλει ςα παοαδξςέα ή δεμ ποξβεί ρςημ αμςικαςάρςαρή 
ςξσπ μέρα ρςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ ή ρςξμ υοϊμξ παοάςαρηπ πξσ ςξσ δξθεί, ρϋμτχμα με ςα ϊρα 
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ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 217 πεοί διάοκειαπ ρϋμβαρηπ παοξυήπ σπηοερίαπ και ςημ παοάγοατξ 6.1 ςηπ 
παοξϋραπ , με ςημ επιτϋλανη ςηπ επϊμεμηπ παοαγοάτξσ. 

Ρςημ πεοίπςχρη ρσμδοξμήπ λϊγξσ έκπςχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ απϊ ςη 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 ποξθερμία πξσ θα ξοιρθεί μέρχ ςηπ 
ποϊρκληρηπ και πάμςχπ ϊυι μικοϊςεοη ςχμ δεκαπέμςε 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. 

Ξ αμάδξυξπ δεμ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ για λϊγξσπ πξσ ατξοξϋμ ρε σπαιςιϊςηςα ςξσ τξοέα εκςέλερηπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ ή αμ ρσμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ. 

Ρςξμ αμάδξυξ πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςη ρϋμβαρη, επιβάλλξμςαι, με απϊταρη ςξσ 
απξταιμϊμεμξσ ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ, ςξ ξπξίξ σπξυοεχςικά 
καλεί ςξμ εμδιατεοϊμεμξ ποξπ παοξυή ενηγήρεχμ, αθοξιρςικά ξι παοακάςχ κσοόρειπ: 

α) ξλική καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

Δπιπλέξμ, ρε βάοξπ ςξσ αμαδϊυξσ μπξοεί μα επιβληθεί και ποξρχοιμϊπ απξκλειρμϊπ ςξσ απϊ ςξ ρϋμξλξ 

ςχμ ρσμβάρεχμ ποξμηθειόμ ή σπηοεριόμ ςχμ τξοέχμ πξσ εμπίπςξσμ ρςιπ διαςάνειπ ςξσ μ. 4412/2016, 

καςά ςα ειδικϊςεοα ποξβλεπϊμεμα ρςξ άοθοξ 74, πεοί απξκλειρμξϋ ξικξμξμικξϋ τξοέα απϊ δημϊριεπ 

ρσμβάρειπ. 

 

5.2.2.  Αμ ξι σπηοερίεπ παοαρυεθξϋμ απϊ σπαιςιϊςηςα ςξσ αμαδϊυξσ μεςά ςη λήνη ςηπ διάοκειαπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ και μέυοι λήνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ πξσ υξοηγήθηκε, επιβάλλξμςαι ειπ βάοξπ ςξσ 
πξιμικέπ οήςοεπ, με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ15.  

 
Ξι πξιμικέπ οήςοεπ σπξλξγίζξμςαι χπ ενήπ: 

α) Ξι σπηοερίεπ ποέπει μα παοέυξμςαι επί καθημεοιμήπ βάρηπ, για καθσρςέοηρη ςηπ παοξυήπ σπηοεριόμ 

πξσ πεοιξοίζεςαι ρε υοξμικϊ διάρςημα μιαπ ημέοαπ, δηλαδή για ςημ ημέοα πξσ δεμ θα παοέυξμςαι 

σπηοερίεπ επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα δσξ κϊμμα πέμςε ςξιπ εκαςϊ (2,5%) επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ υχοίπ 

ΤΟΑ ςχμ σπηοεριόμ πξσ παοαρυέθηκαμ εκποϊθερμα, 

β) για καθσρςέοηρη πξσ σπεοβαίμει ςημ μια ημέοα, και για κάθε ημέοα πξσ δεμ παοέυξμςαι σπηοερίεπ 

επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα πέμςε ςξιπ εκαςϊ (5%) υχοίπ ΤΟΑ επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςηπ ημέοαπ ασςήπ 

και για ϊρεπ ημέοεπ ρσμευίζεςαι η καθσρςέοηρη. 

γ) Ρςημ πεοίπςχρη ςηπ πλημμελξϋπ εκςέλερηπ (έλλειφη, παοάλειφη) ςχμ ρσμβαςικόμ σπξυοεόρεχμ απϊ 

ςξμ Αμάδξυξ και μη ρσμμϊοτχρηπ καςϊπιμ και ςηπ ρυεςικήπ παοαςήοηρηπ και γμχρςξπξίηρηπ απϊ ςξσπ 

σπεϋθσμξσπ ςχμ Σπηοεριόμ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, θα επιβάλλεςαι  πξιμική οήςοα, πξσ θα ιρξϋςαι με 

πξρϊ πξσ θα αμέουεςαι έχπ και ςξ είκξρι ςξιπ εκαςϊ (20%) ςηπ μημιαίαπ δαπάμηπ υχοίπ ΤΟΑ . ξ ρϋμξλξ 

ςχμ πξιμικόμ οηςοόμ ασςήπ ςηπ πεοίπςχρηπ δεμ μπξοεί μα σπεοβαίμει ςξ δέκα ςξιπ εκαςϊ (10%) ςηπ ανίαπ 

ςηπ ρϋμβαρηπ, εκςϊπ αμ αιςιξλξγημέμα η αμαθέςξσρα αουή απξταρίρει άλλχπ. Ρε πεοίπςχρη σπξςοξπήπ, 

η πιξ πάμχ οήςοα διπλαριάζεςαι, ςηπ Σπηοερίαπ διαςηοξϋρηπ ςξ δικαίχμα καςαγγελίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ και 

κήοσνηπ ςξσ Αμαδϊυξσ χπ έκπςχςξσ.» 

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

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

έκπςχςξ. 
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Ρε πεοίπςχρη έμχρηπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ξι οήςοεπ και ςϊκξι επιβάλλξμςαι αμαλϊγχπ ρε ϊλα ςα μέλη 

ςηπ έμχρηπ. 

 

Άοθοξ 12 

Διξικηςικέπ ποξρτσγέπ καςά ςη διαδικαρία εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ   

 

Ξ αμάδξυξπ μπξοεί καςά ςχμ απξτάρεχμ πξσ επιβάλλξσμ ρε βάοξπ ςξσ κσοόρειπ, δσμάμει ςχμ ϊοχμ ςχμ 

άοθοχμ 5.2 (Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ - Ισοόρειπ), 6.2. (Διάοκεια ρϋμβαρηπ), 6.4. (Απϊοοιφη 

παοαδξςέχμ – 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 δ΄ ςηπ παοαγοάτξσ 11 ςξσ άοθοξσ 221   μ.4412/2016 ξογάμξσ, 

εμςϊπ ποξθερμίαπ ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ άρκηρή ςηπ, άλλχπ θεχοείςαι χπ ριχπηοόπ απξοοιτθείρα. 

Ιαςά ςηπ απϊταρηπ ασςήπ δεμ υχοεί η άρκηρη άλληπ ξπξιαρδήπξςε τϋρηπ διξικηςικήπ ποξρτσγήπ. Αμ 

καςά ςηπ απϊταρηπ πξσ επιβάλλει κσοόρειπ δεμ αρκηθεί εμποϊθερμα η ποξρτσγή ή αμ απξοοιτθεί ασςή 

απϊ ςξ απξταιμϊμεμξ αομξδίχπ ϊογαμξ, η απϊταρη καθίρςαςαι ξοιρςική. Αμ αρκηθεί εμποϊθερμα 

ποξρτσγή, αμαρςέλλξμςαι ξι ρσμέπειεπ ςηπ απϊταρηπ μέυοι ασςή μα ξοιρςικξπξιηθεί. 

 

Άοθοξ 13 

Δικαίχμα μξμξμεοξϋπ λϋρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ 

 

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

ρϋμβαρη καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερήπ ςηπ, ετϊρξμ: 

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

4412/2016, πξσ θα απαιςξϋρε μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ  

β) ξ αμάδξυξπ, καςά ςξ υοϊμξ ςηπ αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςελξϋρε ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ πξσ 

αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 2.2.3.1 και, χπ εκ ςξϋςξσ, θα έποεπε μα έυει απξκλειρςεί απϊ ςη 

διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 

γ) η ρϋμβαρη δεμ έποεπε μα αμαςεθεί ρςξμ αμάδξυξ λϊγχ ρξβαοήπ παοαβίαρηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ πξσ 

σπέυει απϊ ςιπ Ρσμθήκεπ και ςημ Ξδηγία 2014/24/ΔΔ, η ξπξία έυει αμαγμχοιρςεί με απϊταρη ςξσ 

Δικαρςηοίξσ ςηπ Έμχρηπ ρςξ πλαίριξ διαδικαρίαπ δσμάμει ςξσ άοθοξσ 258 ςηπ ΡΚΔΔ. 

δ) Σπϊ ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ ξοίζξσμ ξι κείμεμεπ διαςάνειπ, καςαγγέλλεςαι σπξυοεχςικά μια δημϊρια 

ρϋμβαρη καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερήπ ςηπ, ετϊρξμ ρσμςοέυει η πεοίπςχρη ςηπ παο. 5 ή ςηπ παο. 7 ςξσ 

άοθοξσ 68 ςξσ μ. 3863/2010 (Α' 115) ϊπχπ ιρυϋει. 

ε) 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, 

ρς) 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 
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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. 

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

• Ξ  Αμάδξυξπ δεμ παοέυει ςιπ σπηοερίεπ με ςξμ ςοϊπξ πξσ ξοίζεςαι ρςη Ρϋμβαρη, παοά ςιπ ποξπ 

ςξϋςξ επαμειλημμέμεπ ξυλήρειπ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

• Ξ Αμάδξυξπ εκυχοεί ςη Ρϋμβαρη ρε ςοίςξσπ (πλήμ οαπεζικόμ Θδοσμάςχμ) ή αμαθέςει εογαρίεπ 

σπεογξλαβικά 

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

4412/2016 και ςξ άοθοξ 11 ςηπ παοξϋραπ, ϊπχπ και ρε πεοίπςχρη καςαγγελίαπ για λϊγξσπ ςξσ άοθοξσ13, 

πλημ ασςξϋ ςηπ πεο. (α), η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι μα ποξρκαλέρει ςξμ/ςξσπ επϊμεμξ/ξσπ, καςά ρειοά 

καςάςανηπ ξικξμξμικϊ τξοέα πξσ ρσμμεςέυει-ξσμ ρςημ παοξϋρα διαδικαρία αμάθερηπ ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ 

ρϋμβαρηπ και μα ςξσ/ςξσπ ποξςείμει μα αμαλάβει/ξσμ ςξ αμεκςέλερςξ αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ, με ςξσπ 

ίδιξσπ ϊοξσπ και ποξωπξθέρειπ και ρε ςίμημα πξσ δεμ θα σπεοβαίμει ςημ ποξρτξοά πξσ είυε σπξβάλει ξ 

έκπςχςξπ (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. Αμ ασςϊπ δεμ δευθεί ςημ ποϊςαρη ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, η 

αμαθέςξσρα αουή ποξρκαλεί ςξμ επϊμεμξ σπξφήτιξ καςά ρειοά καςάςανηπ, ακξλξσθόμςαπ καςά ςα λξιπά 

ςημ ίδια διαδικαρία. 

 

Άοθοξ 14 

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. 

3871/2010 (ΤΔΙ 141 Α/17-8-2010), ςξσ Μ. 4270/2014 (ΤΔΙ 143 Α/28-06-2014), ςξσπ ξ ́οξσπ ςηπ με 

αοιθ. 1/2022 Διακήοσνηπ και ςξσπ ξ ́οξσπ ποξρτξοάπ ςξσ αμαδϊυξσ. 

 

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

ασςϊ. 

 

3. Ιάθε διατξοά μεςανϋ ςχμ ρσμβαλλϊμεμχμ μεοόμ πξσ ποξκϋπςει απϊ 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. 

 

 

Άοθοξ 15 

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

Αλλαγή ποξρόπξσ ή διεϋθσμρηπ ςξσ εκποξρόπξσ  γμχρςξπξιείςαι γοαπςά ρςημ Αμαθέςξσρα Αουή και 

ιρυϋει μεςά ςη γοαπςή έγκοιρη ασςήπ.  

Ξ Δκποϊρχπξπ εμεογεί κας’ εμςξλή και λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ για ϊλα ςα ζηςήμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι 

με ςη Ρϋμβαρη και είμαι ενξσριξδξςημέμξπ μα διεσθεςεί για λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ ξπξιαδήπξςε 

διατξοά ποξκϋπςει ή ρυεςίζεςαι με ςη Ρϋμβαρη, ρσμμεςέυξμςαπ ϊπξςε και ϊπξσ κληθεί ρε ρσμαμςήρειπ με 

ςα αομϊδια για ςημ παοακξλξϋθηρη και ςξμ έλεγυξ ϊογαμα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

 

Άοθοξ 16 

οξπξπξίηρη ςηπ Ρϋμβαρηπ  

 

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). 

Ρϋμτχμα με ςημ παο.1 ςξσ άοθοξσ 7 ςξσ Μ. 4965/2022 ποξβλέπεςαι ϊςι: Διδικά για ςιπ ρσμβάρειπ παοξυήπ 

σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ και τϋλανηπ κςιοίχμ ξοίζεςαι ϊςι η ςιμή αμαποξραομϊζεςαι σπξυοεχςικά, σπό 

ςξσπ πεοιξοιρμξύπ ςξσ άοθοξσ 132, ρϋμτχμα με ςξμ ςϋπξ:  = ποξρτξοάπ Υ (1+α) Όπξσ α: ςξ πξρξρςϊ 

αϋνηρηπ ςξσ καςόςαςξσ μιρθξϋ εογαζϊμεμξσ ρε ρυέρη με ασςϊμ πξσ ίρυσε καςά ςημ καςαληκςική 

ημεοξμημία σπξβξλήπ ςχμ ποξρτξοόμ, _ποξρτξοάπ: η ςιμή ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσ ξικξμξμικξϋ 

τξοέα ρςξμ ξπξίξ αμαςίθεςαι η ρϋμβαρη και : η αμαποξραομξρμέμη ςιμή. Ρςημ πεοίπςχρη πξσ εμςϊπ ςηπ 

ρσμβαςικήπ πεοιϊδξσ θερμξθεςηθξϋμ δσξ ή πεοιρρϊςεοεπ ασνήρειπ καςόςαςξσ μιρθξϋ η αμξιβή θα 

αμαποξραομϊζεςαι βάρει ςξσ ςϋπξσ: 𝛵ςιμή δεϋςεοηπ αμαποξραομξγήπ = 𝛵𝜋𝜌𝜊𝜍𝜑𝜊𝜌ά𝜎 × (1 + 𝛼) × (1 + α1) 

κ.ς.λ., ϊπξσ α1 ςξ πξρξρςϊ ςηπ δεϋςεοηπ καςά ρειοά αϋνηρηπ. 

Ξι χπ άμχ αμαποξραομξγέπ λαμβάμξσμ υόοα ετϊρξμ η αμαθέςξσρα αουή διαθέςει επαοκείπ πιρςόρειπ. 

Για ςημ εταομξγή ςηπ αμαποξραομξγήπ δεμ απαιςείςαι η ςοξπξπξίηρη ςηπ ρϋμβαρηπ ατξϋ η 

αμαποξραομξγή, ποξβλέπεςαι σπξυοεχςικά απϊ ςιπ ξικείεπ μξμξθεςικέπ διαςάνειπ και ρσμεπόπ 

δερμεϋει και ςα δϋξ μέοη.  

Αμ δεμ σπάουξσμ διαθέριμεπ πιρςόρειπ, ρςξ πλαίριξ ςηπ ςήοηρηπ ςχμ αουόμ ςξσ διξικηςικξϋ δικαίξσ και 

ςηπ εταομξγήπ ςξσπ σπέο ςξσ διξικξϋμεμξσ, η οήςοα αμαποξραομξγήπ δϋμαςαι μα εταομξρθεί , με 

αμαποξραομξγή (αϋνηρη) ςχμ ςιμόμ ςηπ παοευϊμεμηπ σπηοερίαπ και με παοάλληλη και αμάλξγη μείχρη 

ςξσ ϊγκξσ ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ποξκειμέμξσ μα είμαι επαοκείπ ξι ήδη διαςιθέμεμεπ πιρςόρειπ πξσ 

ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ στιρςάμεμη μξμική δέρμεσρη. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή απαιςείςαι ςοξπξπξίηρη ςηπ 

ρϋμβαρηπ ρςξ πλαίριξ ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ μ. 4412/2016. 

 

Άοθοξ 17 

Ρσμβαςικά Έγγοατα  

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

αλληλξρσμπληοόμξμςαι με ρκξπϊ ςημ αοςιϊςεοη και πληοέρςεοη εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ και ςημ 

εναρτάλιρη ςξσ βέλςιρςξσ απξςελέρμαςξπ για ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. Ωρςϊρξ, ρε πεοίπςχρη αμςίταρηπ ή 

αρσμτχμίαπ μεςανϋ ςξσπ, εταομϊζξμςαι και ιρυϋξσμ με ςημ ρειοά ποξςεοαιϊςηςαπ με ςημ ξπξία 

παοαςίθεμςαι καςχςέοχ:  
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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 18  

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 19 

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 20 

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.  

 

 

ΞΘ ΡΣΛΒΑΚΚΞΛΔΜΞΘ 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ 5 – ΔΜΘΑΘΞ ΔΣΠΩΟΑΧΙΞ ΔΜΣΟΞ ΡΣΛΒΑΡΖΡ (Δ.Δ.Δ.Ρ.) 

 

Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν Σύκβαζεο (ΔΔΔΣ) / Τππνπνηεκέλν Έληππν Υπεύζπλεο 
Γήισζεο (ΤΔΥΓ) 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα 

Σηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο 

Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Επίζεκε 

Εθεκεξίδα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζην Μέξνο Ι αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ΕΕΕ/ΣΕΤΔ γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

ΕΕΕ/ΣΕΤΔ. Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο: 

 

Πξνζσξηλόο αξηζκόο πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ: αξηζκόο [], εκεξνκελία [], ζειίδα [] 

Αξηζκόο πξνθήξπμεο ζηελ ΔΔ: [][][][]/S [][][][][][]0000/S 000-0000000 

 
 

Εάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή αλ δελ 

ππάξρεη ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθεί, ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη 

πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο 

(π.ρ. παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν) 

 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν: (π.ρ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΓΑΜ Πξνθήξπμεο ζην ΚΗΜΓΗΣ]) 

 
 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Επξσπατθήο 

Έλσζεο παξαθαιείζηε λα παξάζρεηε άιιεο πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 

ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

 

Ταπηόηεηα ηνπ αγνξαζηή 

Δπίζεκε νλνκαζία:Απνθεληξσκέλε Δηνίθεζε Μαθεδνλίαο - Θξάθεο — Σκήκα πλνξηαθψλ ηαζκψλ 

Α.Φ.Μ., εθόζνλ ππάξρεη:997612629 

Γηθηπαθόο ηόπνο (εθόζνλ ππάξρεη):www.m-t.gov.gr 

Πόιε:ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ (Thessaloniki) 

Οδόο θαη αξηζκόο:Καζεγεηή Ρσζζίδε 11 

Ταρ. θσδ.:546 55 

Αξκόδηνο επηθνηλσλίαο:Ειέλε Αβξακίδνπ 

Τειέθσλν:+30 2313309151 

file:///D:\?�?�?�?�?�?�%20GOOGLE\www.m-t.gov.gr
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θαμ:+30 2310424346 

Ηι. ηαρ/κείν:helavra@damt.gov.gr 

Φώξα:GR 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 

Τίηινο:Δηαθήξπμε 1/2022 — Τπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζπλνξηαθψλ ζηαζκψλ (Επδψλσλ, Πξνκαρψλα, Κήπσλ -
Καζηαλέσλ - Οξκελίνπ) Α.Δ.Μ.Θ., 2024-2025. 

χληνκε πεξηγξαθή: 

Δηαθήξπμε 1/2022 — Τπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ζπλνξηαθψλ ζηαζκψλ (Επδψλσλ, Πξνκαρψλα, Κήπσλ -Καζηαλέσλ 

- Οξκελίνπ) Α.Δ.Μ.Θ. γηα ηελ δηεηία 2024-2025 Εθηηκψκελε ζπλνιηθή αμία ηεο ζχκβαζεο: Εμαθφζηεο εβδνκήληα 

πέληε ρηιηάδεο επξψ (675.000,00€) ρσξίο ΦΠΑ, νθηαθφζηεο ηξηάληα επηά ρηιηάδεο επξψ (837.000,00€) κε ΦΠΑ 

24% Κξηηήξην θαηαθχξσζεο γηα θάζε ηκήκα ζα είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη ηηκήο θαη ζπγθεθξηκέλα βάζεη ηεο ρακειφηεξεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο ζε επξψ (ρσξίο Φ.Π.Α.) γηα ην ζχλνιν 

ησλ είθνζη ηεζζάξσλ κελψλ. 

Αξηζκόο αλαθνξάο αξρείνπ πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα (εάλ ππάξρεη):ΔΙΑΚ.1/2022 

Μέξνο ΙΙ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Επσλπκία: 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Υψξα: 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη επηθνηλσλίαο: 

Ηι. ηαρ/κείν: 

Σειέθσλν: 

θαμ: 

Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη 

Δηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ ππάξρεη): 

 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε; 

Ναη / Όρη 

Ναη / Όρη 

% 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

mailto:helavra@damt.gov.gr
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Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

- 

- 

- 

Ναη / Όρη 

Ναη / Όρη 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

- 

- 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 
 

- 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα #1 

Όλνκα: 

Επψλπκν: 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 

Σφπνο γέλλεζεο: 
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Οδφο θαη αξηζκφο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Υψξα: 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρ/κείν: 

Θέζε/Ελεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα: 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Ναη / Όρη 

- 

Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σχπνο ηαπηφηεηαο 

- 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο 

Ναη / Όρη 

- 

Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σχπνο ηαπηφηεηαο 

- 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 



ΑΔΑ: ΩΜΕΗΟΡ1Υ-01Ρ



 

 

Διιακ. 1/22 διεθμήπ ηλεκςοξμικϊπ διαγχμιρμϊπ για ςημ αμάθερη παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιϊςηςαπ ςχμ κςιοίχμ ςχμ Ρ.Ρ. α) Δσζόμχμ, β) 
Οοξμαυόμα και γ) Ιήπχμ-Ιαρςαμέχμ-Ξομεμίξσ για ςα έςη 2024-2025 

ελίδα 110 από 130 

 

 

 

Μέξνο ΙΙΙ: Λόγνη απνθιεηζκνύ 

Α: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο βάζεη ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ιφγσλ πνπ 
νξίδνληαη ζην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο: 

Ναη / Όρη 

.. 

- 

- 

- 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

.. 

- 

- 

- 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

.. 

- 
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- 

- 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

.. 

- 

- 

- 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

.. 

- 

- 

- 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 
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Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

.. 

- 

- 

- 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Καηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

Ναη / Όρη 

- 

  

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

.. 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 
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- 

 
 

Ναη / Όρη 

- 

  

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

.. 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 
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- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

- 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

- 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 
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- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

- 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

- 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

- 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 
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- 

 
 

Ναη / Όρη 

- 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 
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- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 
πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε. 

Ναη / Όρη 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλε 
πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε. 

- 

  

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 
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- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Γ: Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 
πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα 
έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε. 

- 

  

Ηκεξνκελία Έλαξμεο - Ηκεξνκελία Λήμεο 

.. - .. 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Γ: Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη/ή 
ηα πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 
ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε. 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 
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Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 
 

Ναη / Όρη 

- 

Ναη / Όρη 

Δηαδηθηπαθή Δηεχζπλζε 

- 

Επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Λήμε 

Μέξνο VΙ: Τειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο V 

αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ. 

 
 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: 

 
 

α) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε 

πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ [ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή 

ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη] ή 

 
 

β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5 

δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΕΕ), ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο 

ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 
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Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, 

φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι, ελφηεηα Α, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην Μέξνο ΙΙΙ θαη ην Μέξνο IV ηνπ παξφληνο Επξσπατθνχ Εληαίνπ Εγγξάθνπ 

χκβαζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι. 

 
 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο): 

Ηκεξνκελία 

Σφπνο 

Τπνγξαθή 
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ΟΑΠΑΠΖΛΑ 6- 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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