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ΘΔΜΑ: «Διακήοσνη Ρσμξπςικξϋ Διαγχμιρμξϋ για ςημ αμάδεινη αμαδϊυξσ παοξυήπ σπηοεριόμ πλϋρηπ ςξσ ακάθαοςξσ 

ιμαςιρμξϋ ςξσ Μξρξκξμείξσ (CPV: 98312000-3) ποξωπξλξγιρθείραπ δαπάμηπ 74.400,00€ρσμπ/μξσ ΤΟΑ, με 
κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει ςιμήπ, διάοκειαπ ένι (6) 
μημόμ και μέυοι ενάμςληρηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ ρςξ πλαίριξ εκςέλερηπ ςξσ ΟΟΣΣ 2015» 

 

 

ΑΠΟΥΑΗ 
ξ Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Αθημόμ «ΘΟΟΞΙΠΑΔΘΞ» 

 
Έυξμςαπ σπϊφη ςιπ ακϊλξσθεπ διαςάνειπ ϊπχπ ασςέπ ιρυϋξσμ: 
1. ξ μ. 4412/2016 (Α' 147) “Δημϊριεπ Ρσμβάρειπ Έογχμ, Οοξμηθειόμ και Σπηοεριόμ (ποξραομξγή ρςιπ Ξδηγίεπ 
2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)». 
2. ξ μ. 4270/2014 (Α' 143) «Αουέπ δημξριξμξμικήπ διαυείοιρηπ και επξπςείαπ (εμρχμάςχρη ςηπ Ξδηγίαπ 2011/85/ΔΔ) 
– δημϊριξ λξγιρςικϊ και άλλεπ διαςάνειπ». 
3. ξ 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. 
4. 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». 
5. ξ μ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Μϊμχμ για ςξ Δλεγκςικϊ Ρσμέδοιξ». 
6. ξ μ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Ρϋρςαρη εμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ 
Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ…». 
7. ξ μ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δμίρυσρη ςηπ διατάμειαπ με ςημ σπξυοεχςική αμάοςηρη μϊμχμ και ποάνεχμ ςχμ 
κσβεομηςικόμ, διξικηςικόμ και ασςξδιξικηςικόμ ξογάμχμ ρςξ διαδίκςσξ "Οοϊγοαμμα Διαϋγεια" και άλλεπ διαςάνειπ”. 
8. ξ μ.3580/2007 (ΤΔΙ 134/ς.Α‟/18.06.07) «Οοξμήθειεπ Τξοέχμ επξπςεσϊμεμχμ απϊ ςξ Σπξσογείξ Σγείαπ και 
Ιξιμχμικήπ Αλληλεγγϋηπ και άλλεπ διαςάνειπ» 
9. ξ μ.3329/05 (ΤΔΙ 81/Α΄/04.04.2005) «Δθμικϊ Ρϋρςημα Σγείαπ και Ιξιμχμικήπ Αλληλεγγϋηπ και λξιπέπ διαςάνειπ». 
10. ξ μ.2955/2001 (Τ.Δ.Ι. 256/ς.Α‟/02-11-2001) «Οοξμήθειεπ Μξρξκξμείχμ και λξιπόμ μξμάδχμ σγείαπ ςχμ Οε.Ρ.Σ. 

και άλλεπ διαςάνειπ». 

11. ξ μ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Ιϋοχρη Ιόδικα Τϊοξσ Οοξρςιθέμεμηπ Ανίαπ». 
12. ξ μ.2690/1999 (Α' 45) “Ιϋοχρη ςξσ Ιόδικα Διξικηςικήπ Διαδικαρίαπ και άλλεπ διαςάνειπ” και ιδίχπ ςχμ άοθοχμ 7 
και 13 έχπ 15. 
13. ξ ΟΔ 28/2015 (Α' 34) “Ιχδικξπξίηρη διαςάνεχμ για ςημ ποϊρβαρη ρε δημϊρια έγγοατα και ρςξιυεία”. 
14. ξ ΟΔ 80/2016 (Α΄ 145) “Αμάληφη σπξυοεόρεχμ απϊ ςξσπ Διαςάκςεπ”, ϊπχπ ιρυϋει. 
15. ημ σπ. αο. 57654/22-05-2017 Σπξσογική Απϊταρη (ΤΔΙ Β/1781/23-05-2017), «Πϋθμιρη ειδικϊςεοχμ θεμάςχμ 
λειςξσογίαπ και διαυείοιρηπ ςξσ Ιεμςοικξϋ Ζλεκςοξμικξϋ Ληςοόξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (ΙΖΛΔΖΡ) ςξσ Σπξσογείξσ 
Ξικξμξμίαπ και Αμάπςσνηπ». 
16. ημ με αο. Ο1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Αμάπςσνηπ και Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ “ευμικέπ 
λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ.). 
17. ημ σπ. αο. 4658/06.09.16 (ΤΔΙ 2937/Β΄/15.09.16) Ιξιμή Σπξσογική Απϊταρη ρυεςικά με ςημ «Έγκοιρη ςξσ 
Οοξγοάμμαςξπ Οοξμηθειόμ, Σπηοεριόμ και Ταομάκχμ (Ο.Ο.Σ.Τ.Σ.) ςχμ επξπςεσξμέμχμ τξοέχμ σγείαπ για ςξ έςξπ 
2015 (πιρςόρειπ 2016-2017) με υοημαςξδϊςηρή ςξσ απϊ ςξμ ςακςικϊ ποξωπξλξγιρμϊ, ςξ ποϊγοαμμα δημξρίχμ 
επεμδϋρεχμ και λξιπέπ πηγέπ.». 
18. ξ σπ. αο. 4963/05.10.2016 έγγοατξ ςηπ ΔΟΣ με θέμα «Οοξμήθειεπ απϊ ςξσπ τξοείπ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ 
άοθοξσ 9 ςξσ μ.3580/2007 – Ιαθξοιρμϊπ ΙΑΑ». 
19. ξ σπ. αο. 4661/14.09.2016 έγγοατξ ςηπ ΔΟΣ ρυεςικά με ςημ αομξδιϊςηςά ςηπ μα εγκοίμει ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ 
μεςά ςη θέρη ρε ιρυϋ ςξσ μ. 4412/2016. 
20. ημ σπ. αο.27/16.3.2017 (Ηέμα 9ξ) Απϊταρη ΔΡ ρυεςικά με ςημ έγκοιρη διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ ρςξ πλαίριξ 
εκςέλερηπ ςξσ ΟΟΣΣ 2015 (ΑΔΑ: 7ΗΩΔ4690ΩΡ-ΛΗ8). 
21.ιπ σπ. αο. 43/04.12.2014 (Ηέμα 15ξ) και 1/15.01.2015 (θέμα 12ξ) Απξτάρειπ ςξσ ΔΡ ρυεςικά με ςημ Έγκοιρη 
ευμικόμ Οοξδιαγοατόμ. 

22.ημ σπ. αο. Α2β/Γ.Ο.ξικ.: 34394/13.05.16 Ιξιμή Σπξσογική Απϊταρη «Διξοιρμϊπ Διξικήςοιαπ ρςξ ΓΔΜΘΙΞ 
ΜΞΡΞΙΞΛΔΘΞ ΑΗΖΜΩΜ "ΘΟΟΞΙΠΑΔΘΞ", αομξδιϊςηςαπ 1ηπ Σ.ΟΔ. Αςςικήπ» (ΤΔΙ ΣΞΔΔ 250/19.05.2016) 

23.ημ σπ. αο. Σ4α/11974 (ΤΔΙ 299/Β/14.02.2013) ΙΣΑ ρυεςικά με ςξμ «Ξογαμιρμϊ ςξσ Γ.Μ.Α. «ΘΟΟΞΙΠΑΔΘΞ». 

17PROC006306940 2017-06-09

ΑΔΑ: ΩΗΥΛ4690ΩΣ-3Λ8



 
Ρελίδα 2 

24.ξ γεγξμϊπ ϊςι απϊ ςημ παοξϋρα ποξκαλείςαι δαπάμη, η ξπξία θα αμέουεςαι ρσμξλικά έχπ ςξσ πξρξϋ ςχμ 
74.400,00€ ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ αμαλξγξϋμςξπ Τ.Ο.Α. και θα καλστθεί απϊ ςξμ ακςικϊ Οοξωπξλξγιρμϊ ςξσ 
Γεμικξϋ Μξρξκξμείξσ Αθημόμ «ΘΟΟΞΙΠΑΔΘΞ» ρϋμτχμα με ςημ σπ. αο.1510/06.06.17 Απϊταρη αμάληφηπ σπξυοέχρηπ 
(ΑΔΑ: ΩΓΜΘ4690ΩΡ-6Ρ8). 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΟΤΜΔ 
 

1. Ρσμξπςικϊ Ζλεκςοξμικϊ Διαγχμιρμϊ για ςημ αμάδεινη αμαδϊυξσ παοξυήπ σπηοεριόμ πλϋρηπ ακάθαοςξσ ιμαςιρμξϋ 
(CPV: 98312000-3), ϊπχπ αματέοξμςαι ρςξ Αμαλσςικϊ εϋυξπ Διακήοσνηπ ςηπ παοξϋραπ και απξςελεί αμαπϊρπαρςξ 
μέοξπ ασςήπ, με κοιςήοιξ αμάθερηπ ςημ πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά με βάρη ςημ ςιμή 
(υαμηλϊςεοη ςιμή).  
2. Ξ ρσμξλικϊπ ποξωπξλξγιρμϊπ ςηπ ποξμήθειαπ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ εβδξμήμςα ςερράοχμ υιλιάδχμ, 
ςεςοακξρίχμ εσοό (74.400,00€) ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ αμαλξγξϋμςξπ ΤΟΑ. Ζ δαπάμη θα βαοϋμει ςιπ πιρςόρειπ 
ςξσ ςακςικξϋ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ Μξρξκξμείξσ. 
3. Ζ διάοκεια ςηπ αμάθερηπ ξοίζεςαι ρε ένι (6) μήμεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ κι έχπ ενάμςληρηπ ςξσ 
ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ. Ζ ιρυϋπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ παϋει ασςξδίκαια με ςημ ρϋμαφη ρσμβάρεχμ απϊ Δμιαίξ 
Διαγχμιρμϊ πξσ έυει διεμεογήρει τξοέαπ για ςα Μξρξκξμεία ςηπ 1ηπ ΣΟΔ. 

4. Ξ διαγχμιρμϊπ θα ποαγμαςξπξιηθεί με υοήρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ 
Ρσμβάρεχμ (ΔΡΖΔΖΡ) μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr ςξσ ρσρςήμαςξπ, ϋρςεοα απϊ ποξθερμία 
ςξσλάυιρςξμ δώδεκα (12) ημεοώμ, απϊ ςημ ημεοξμημία αμάοςηρήπ ςηπ ρςξ ΙΖΛΔΖΡ. 
5. Ξι σπξβαλλϊμεμεπ ρςξ διαγχμιρμϊ ποξρτξοέπ ιρυύξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςξμ διαγχμιρμϊ καςά 
ςημ διάςανη ςξσ άοθοξσ 97 ςξσ μ.4412/2016, για διάρςημα ένι (6) μημώμ ποξρμεςοξϋμεμεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ 
καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ ηλεκςοξμικήπ σπξβξλήπ. Οοξρτξοά πξσ ξοίζει υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ ςξσ παοαπάμχ 
αματεοξμέμξσ απξοοίπςεςαι χπ απαοάδεκςη. Ζ ιρυϋπ ςηπ ποξρτξοάπ μπξοεί μα παοαςείμεςαι εγγοάτχπ, ετϊρξμ 
ςξϋςξ ζηςηθεί απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή, ποιμ απϊ ςημ λήνη ςηπ, κας‟ αμόςαςξ ϊοιξ για υοξμικϊ διάρςημα ίρξ με ςξ 
ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςη διακήοσνη. 
6. ϊπξπ – Υοϊμξπ Διεμέογειαπ Διαγχμιρμξϋ 

ΔΘΑΔΘΙΣΑΙΞΡΞΟΞΡΣΟΞΒΞΚΖΡΟΠΞΡΤΞΠΑΡ ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑΑΜΑΠΖΡΖΡ 

ΖΡ ΔΘΑΙΖΠΣΝΖΡ ΡΖΜ 

ΟΣΚΖΔΡΖΔΖΡ 

ΖΛΔΠΞΛΖΜΊΔΡ 

ΣΟΞΒΞΚΖΡΟΠΞΡΤΞΠΩΜ 
ΖΛΔΠΞΛΖΜΊΑ 

ΖΚΔΙΠΞΜΘΙΉΡ 

ΑΟΞΡΤΠΆΓΘΡΖΡ 

ΟΠΞΡΤΞΠΜ ΚΖΝΖ 

ΔΘΑΔΘΙΣΑΙΉ ΟΌΚΖ 
WWW.PROMITHEUS.GOV.GR 

ΞΣ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ 

09.06.2017 

ΖΛΔΠΑ: ΟΑΠΑΡΙΔΣΖ 

22.06.2017 

ΖΛΔΠΑ: ΟΔΛΟΖ 

ΠΑ: 17:00ΛΛ 

28.06.2017 

ΖΛΔΠΑ: ΔΑΠΖ 

ΠΑ:09:00ΟΛ 

 
Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι απϊ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ηλεκςοξμικά, μέρχ ςηπ διαδικςσακήπ πϋληπ 
www.promitheus.gov.gr, ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ. μέυοι ςημ καςαληκςική ημεοξμημία και όοα πξσ ξοίζει η παοξϋρα 
διακήοσνη, ρςημ Δλλημική γλόρρα, ρε ηλεκςοξμικϊ τάκελξ, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ Μ. 4155/13 (ΤΔΙ/Α/29-
5-2013) ϊπχπ ιρυϋει και ρςξ άοθοξ 11 ςηπ Σ.Α. Ο1/2390/2013 (ΤΔΙ/Β/2677/21.10.2013) «ευμικέπ λεπςξμέοειεπ και 
διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ.)». Λεςά ςημ 
παοέλεσρη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ και όοαπ δεμ σπάουει η δσμαςϊςηςα σπξβξλήπ ποξρτξοάπ ρςξ Ρϋρςημα. 
 
Ξ υοϊμξπ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ και ξπξιαδήπξςε ηλεκςοξμική επικξιμχμία μέρχ ςξσ Ρσρςήμαςξπ βεβαιόμεςαι 
ασςϊμαςα απϊ ςξ Ρϋρςημα με σπηοερίεπ υοξμξρήμαμρηπ ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςημ παο.3 ςξσ άοθοξσ 6 ςξσ 
Μ.4155/13 και ςξ άοθοξ 6 ςηπ ΣΑ Ο1-2390/2013 «ευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξϋ 
Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ.)». 
Ζ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ γίμεςαι, ϊπχπ πεοιγοάτεςαι ρςξ Ιετάλαιξ 3.1 ςξσ ςεϋυξσπ Διακήοσνηπ. 
7. Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ έυξσμ τσρικά ή μξμικά ποϊρχπα, ή εμόρειπ ασςόμ ετϊρξμ αρκξϋμ δοαρςηοιϊςηςα 
ρσματή με ςξ ποξκηοσρρϊμεμξ έογξ/σπηοερία/ποξμήθεια και πξσ είμαι εγκαςερςημέμα ρε: 

α) ρε κοάςξπ-μέλξπ ςηπ Έμχρηπ,  
β) ρε κοάςξπ-μέλξπ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ξικξμξμικξϋ Υόοξσ (Δ.Ξ.Υ.),  
γ) ρε 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.  

Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμμεςέυει είςε μεμξμχμέμα είςε χπ μέλξπ έμχρηπ. Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ 
ρσμμεςέυξσμ σπϊ ςξσπ ϊοξσπ ςχμ παο. 2, 3 και 4 ςξσ άοθοξσ 19 και ςηπ παο. 1 (ε) ςξσ άοθοξσ 76 ςξσ μ. 4412/2016. 
Δεμ απαιςείςαι απϊ ςιπ εμ λϊγχ εμόρειπ μα πεοιβληθξϋμ ρσγκεκοιμέμη μξμική μξοτή για ςημ σπξβξλή ποξρτξοάπ. Ρε 
πεοίπςχρη πξσ η έμχρη αμαδειυθεί αμάδξυξπ η μξμική ςηπ μξοτή ποέπει μα είμαι ςέςξια πξσ μα εναρταλίζεςαι η 
ϋπαονη εμϊπ και μξμαδικξϋ τξοξλξγικξϋ μηςοόξσ για ςημ έμχρη (πυ κξιμξποανία). 
 
8. Για ςημ ρσμμεςξυή ρςξ διαγχμιρμϊ ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ (Οοξμηθεσςέπ) απαιςείςαι μα 
διαθέςξσμ φητιακή σπξγοατή, υξοηγξϋμεμη απϊ πιρςξπξιημέμη αουή παοξυήπ φητιακήπ σπξγοατήπ. O καςάλξγξπ 
ςχμ Αουόμ πξσ παοέυξσμ φητιακή σπξγοατή και έυξσμ ςημ έδοα ςξσπ ρςημ Δλλάδα, αματέοεςαι ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ 
Αουήπ ηλεπικξιμχμιόμ και αυσδοξμείχμ 
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(http:www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/ElectronicCommunications/DigitalSignatures/SupervisedList.html). Ρςη 
ρσμέυεια εγγοάτξμςαι ρςξ ηλεκςοξμικϊ ρϋρςημα (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ. - Διαδικςσακή πϋλη www.promitheus.gov.gr) 
ακξλξσθόμςαπ ςημ καςχςέοχ διαδικαρία εγγοατήπ. 
 8.1 Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ - υοήρςεπ αιςξϋμςαι μέρχ ςξσ ρσρςήμαςξπ ςημ εγγοατή ςξσπ ρε ασςϊ 
παοέυξμςαπ ςιπ απαοαίςηςεπ πληοξτξοίεπ και απξδευϊμεμξι ςξσπ ϊοξσπ υοήρηπ ςξσ ςασςξπξιξϋμεμξι χπ ενήπ: 
  8.1.1 ρξι απϊ ςξσπ αμχςέοχ διαθέςξσμ ελλημικϊ Αοιθμϊ Τξοξλξγικξϋ Ληςοόξσ (ΑΤΛ) ςασςξπξιξϋμςαι με 
υοήρη ςχμ διαπιρςεσςηοίχμ (ϊμξμα υοήρςη και κχδικϊ ποϊρβαρηπ) πξσ ασςξί καςέυξσμ απϊ ςξ ρϋρςημα TAXISNet ςηπ 
Γεμικήπ Γοαμμαςείαπ Οληοξτξοιακόμ Ρσρςημάςχμ. Δτϊρξμ γίμει η ςασςξπξίηρη, εγκοίμεςαι η εγγοατή ςξσ υοήρςη 
απϊ ςξ μήμα Οοξγοαμμαςιρμξϋ και Ρςξιυείχμ ςηπ Διεϋθσμρηπ Οξλιςικήπ Οοξμηθειόμ ςηπ Γεμ. Διεϋθσμρηπ Ιοαςικόμ 
Οοξμηθειόμ. 
  8.1.2 Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ – υοήρςεπ ςχμ κοαςόμ μελόμ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ ξι ξπξίξι δεμ διαθέςξσμ 
ελλημικϊ Αοιθμϊ Τξοξλξγικξϋ Ληςοόξσ (ΑΤΛ) αιςξϋμςαι ςημ εγγοατή ςξσπ ρσμπληοόμξμςαπ ςξμ αοιθμϊ ςασςϊςηςαπ 
ΤΟΑ (VAT ΘdentificationNumber) και ςασςξπξιξϋμςαι με υοήρη ςχμ διαπιρςεσςηοίχμ πξσ καςέυξσμ απϊ ςξ αμςίρςξιυξ 
ρϋρςημα. Δτϊρξμ γίμει η ςασςξπξίηρη, εγκοίμεςαι η εγγοατή ςξσ υοήρςη απϊ ςξ μήμα Οοξγοαμμαςιρμξϋ και 
Ρςξιυείχμ ςηπ Διεϋθσμρηπ Οξλιςικήπ Οοξμηθειόμ ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Ιοαςικόμ Οοξμηθειόμ. 
  8.1.3 Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ – υοήρςεπ ςοίςχμ υχοόμ αιςξϋμςαι ςημ εγγοατή ςξσπ και ςασςξπξιξϋμςαι απϊ 
ςη ΓΓΔ απξρςέλλξμςαπ: 
   - είςε σπεϋθσμη δήλχρη φητιακά σπξγεγοαμμέμη με επίρημη μεςάτοαρη ρςημ ελλημική. 
   - είςε έμξοκη βεβαίχρη ή πιρςξπξιηςικϊ ρε μξοτή αουείξσ .pdf με επίρημη μεςάτοαρη ρςημ 
ελλημική. 
 8.2 ξ αίςημα εγγοατήπ σπξβάλλεςαι απϊ ϊλξσπ ςξσπ σπξφήτιξσπ υοήρςεπ ηλεκςοξμικά μέρχ ςξσ 
Ρσρςήμαςξπ. 
 8.3 Ξ σπξφήτιξπ υοήρςηπ εμημεοόμεςαι απϊ ςξ Ρϋρςημα ή μέρχ ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ ρυεςικά με 
ςημ ενέλινη ςξσ αιςήμαςξπ εγγοατήπ ςξσ. Δτϊρξμ ςξ αίςημα εγγοατήπ εγκοιθεί, ξ σπξφήτιξπ υοήρςηπ λαμβάμει 
ρϋμδερμξ εμεογξπξίηρηπ λξγαοιαρμξϋ χπ πιρςξπξιημέμξπ υοήρςηπ και ποξβαίμει ρςημ εμεογξπξίηρη ςξσ λξγαοιαρμξϋ 
ςξσ. 
9. Ιαςά ςα λξιπά ξ διαγχμιρμϊπ, θα γίμει ρϋμτχμα με ςα παοακάςχ παοαοςήμαςα πξσ επιρσμάπςξμςαι ρςημ 
παοξϋρα και απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ασςήπ: 
 

1 ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΤΣΡΘΙΞΣ ΙΑΘ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ 

2 ΟΠΞΙΖΠΣΡΡΞΛΔΜΑ ΔΘΔΖ ΙΑΘ ΔΥΜΘΙΔΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘΘ 

3 ΔΣΔ ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘII 

4 ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ  ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘV 

5 ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΤΣΚΚΞΣ ΡΣΛΛΞΠΤΩΡΖΡ  ΟΑΠΑΠΖΛΑ V 

6 ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ ΟΑΠΑΠΖΛΑ VI 

7 ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΓΓΣΖΘΙΩΜ ΔΟΘΡΞΚΩΜ ΟΑΠΑΠΖΛΑ VII 

8 ΡΥΔΔΘΞ ΡΣΛΒΑΡΖΡ  ΟΑΠΑΠΖΛΑ VII 

 
 
10. Δτϊρξμ έυξσμ ζηςηθεί εγκαίοχπ, η αμαθέςξσρα αουή παοέυει ρε ϊλξσπ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςη 
διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ ρσμπληοχμαςικέπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςιπ ποξδιαγοατέπ και ξπξιαδήπξςε ρυεςικά 
δικαιξλξγηςικά, ςξ αογϊςεοξ ρςιπ 15/06/2017. 
 α αμχςέοχ αιςήμαςα σπξβάλλξμςαι ηλεκςοξμικά ρςξ δικςσακϊ ςϊπξ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ διαγχμιρμξϋ μέρχ ςηπ 
Διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr, ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ. και τέοξσμ φητιακή σπξγοατή. Αιςήμαςα παοξυήπ 
πληοξτξοιόμ σπξβάλλξμςαι απϊ εγγεγοαμμέμξσπ Οοξμηθεσςέπ. Αιςήμαςα παοξυήπ πληοξτξοιόμ πξσ σπξβάλλξμςαι 
εκςϊπ ςηπ αμχςέοχ ποξθερμίαπ δεμ ενεςάζξμςαι. 
11. Ζ ςελική επιλξγή ςξσ Οοξμηθεσςή/Αμαδϊυξσ θα ποαγμαςξπξιηθεί με απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςξσ 
Μξρξκξμείξσ καςϊπιμ ρυεςικήπ γμχμξδϊςηρηπ ςηπ Δπιςοξπήπ Διεμέογειαπ και Ανιξλϊγηρηπ, βαριζϊμεμη ρςξ ξοιζϊμεμξ 
δια ςηπ παοξϋρηπ κοιςήοιξ ανιξλϊγηρηπ. 
12. Ζ διακήοσνη ςηπ αμξικςήπ διαδικαρίαπ θα αμαοςηθεί ρςημ ιρςξρελίδα ςξσ Γεμικξϋ Μξρξκξμείξσ Αθημόμ 
«ΘΟΟΞΙΠΑΔΘΞ» ρςημ ηλεκςοξμική διεϋθσμρη http://www.hippocratio.gr, ρςη διαδικςσακή πϋλη 
www.promitheus.gov.gr, ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ. και ρςξ ΙΖΛΔΖΡ. 
13. Ιάθε θέμα πξσ δεμ αματέοεςαι ρςημ παοξϋρα Διακήοσνη, οσθμίζεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ πεοί ποξμηθειόμ δημξρίξσ, 

ϊπχπ ασςέπ ιρυϋξσμ καςά ςημ ημεοξμημία δημξρίεσρήπ ςηπ. 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ 
Ακοιβέπ Αμςίγοατξ 

 
Η Ποξψρςαμέμη 

Σμήμαςξπ Γοαμμαςείαπ 
ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΑΝΙΣΟΤ 

σμημμέμα: 
- Αμαλσςικϊ εϋυξπ Διακήοσνηπ 
Δρχς. Διαμξμή: 
- μήμα Οοξμηθειόμ 
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Ρελίδα 6 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ςξιυεία Αμαθέςξσραπ Αουήπ 

 

Δπχμσμία Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Αθημόμ “ΘΟΟΞΙΠΑΔΘΞ” 

αυσδοξμική διεϋθσμρη Βαρ. Ρξτίαπ 114 

Οϊλη Αθήμα 

αυσδοξμικϊπ Ιχδικϊπ 115 27 

Υόοα Δλλάδα  

ηλέτχμξ 2132088751 

Ταν 2132088716 

Ζλεκςοξμικϊ αυσδοξμείξ  prom@hippocratio.gr 

Αομϊδιξπ για πληοξτξοίεπ Ξικξμξμάκη Δλέμη 

Γεμική Διεϋθσμρη ρςξ διαδίκςσξ  (URL) www.hippocratio.gr 

 

Δίδξπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ  

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή είμαιΜξρξκξμείξ(Λη Ιεμςοική Αμαθέςξσρα Αουή)(Μξμικϊ Οοϊρχπξ Δημξρίξσ Δικαίξσ)  και αμήκει 
ρςημ Γεμική Ισβέομηρη :Σπξςξμέαπ ΞΙΑ. 

 

Κύοια δοαρςηοιόςηςα Α.Α. 

Ζ κϋοια δοαρςηοιϊςηςα ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ είμαι η παοξυή σπηοεριόμ σγείαπ και ειδικϊςεοα,ρκξπϊπ ςξσ 
Μξρξκξμείξσ είμαι : 

α) Ζ παοξυή Οοχςξβάθμιαπ, Δεσςεοξβάθμιαπ και ςοιςξβάθμιαπ τοξμςίδαπ Σγείαπ ρςξ πληθσρμϊ εσθϋμηπ ςηπ Διξίκηρηπ 
1ηπΣΟΔ Αςςικήπ ,καθόπ και ρε αρθεμείπ πξσ παοαπέμπξμςαι απϊ άλλεπ ΔΣΟΔ. Ζ τοξμςίδα σγείαπ παοέυεςαι ιρϊςιμα ρε 
κάθε πξλίςη αμενάοςηςα απϊ ςημ ξικξμξμική,κξιμχμική και επαγγελμαςική ςξσ καςάρςαρη, ρϋμτχμα με ςξσπ καμϊμεπ 
ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Σγείαπ και ςηπ Ιξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ. 

β) Ζ ειδίκεσρη , η ρσμευήπ εκπαίδεσρη και η επιμϊοτχρη ιαςοόμ, μξρηλεσςόμ και άλλχμ επαγγελμάςχμ σγείαπ ,με 
ςημ αμάπςσνη και εταομξγή αμάλξγχμ εκπαιδεσςικόμ ποξγοαμμάςχμ. 

γ)Ζ αμάπςσνη και ποξαγχγή ςηπ έοεσμαπ ρςξμ ςξμέα ςηπ σγείαπ. Ρςημ καςεϋθσμρη ασςή εταομϊζει και αμαπςϋρρει 
εοεσμηςικά ποξγοάμμαςα και ρσμεογάζεςαι με άλλξσπ ρσματείπ τξοείπ , καθόπ και διεθμείπ ξογαμιρμξϋπ, 
επιρςημξμικά και εοεσμηςικά κέμςοα. 

δ) Ζ ρσμεογαρία με ςα μξρηλεσςικά ιδοϋμαςα και άλλεπ μξμάδεπ σγείαπ ςηπ σγειξμξμικήπ πεοιτέοειαπ  για ςημ 
αμάπςσνη και αμαβάθμιρη ρσμξλικά ςηπ παοευϊμεμηπ τοξμςίδαπ σγείαπ και ειδικϊςεοα ρε ϊςι ατξοά ςημ εταομξγή 
εκπαιδεσςικόμ ποξγοαμμάςχμ, καθόπ και ειδικόμ ποξγοαμμάςχμ μελέςηπ και ανιξλϊγηρηπ θεμάςχμ, πξσ ατξοξϋμ ςξ 
υόοξ ςηπ σγείαπ ρςη Διξίκηρη 1ηπ ΣΟΔ Αςςικήπ. 

ε) Ζ εταομξγή μέχμ μεθϊδχμ και μξοτόμ πεοίθαλφηπ με ρςϊυξ ςημ απξςελερμαςική ποξόθηρη ςηπ σγείαπ ςχμ 
πξλιςόμ. 

ρς )Ζ αμάπςσνη διαδικαριόμ πξσ διεσκξλϋμξσμ ςξσπ ρςοαςηγικξϋπ ρςϊυξσπ πξσ ςίθεμςαι απϊ ςξ Σπξσογείξ Σγείαπ, ςηπ 
Διξίκηρηπ 1ηπ ΣΟΔ Αςςικήπ και ςξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ ςξσ Μξρξκξμείξσ. 

 

Δταομξρςέξ εθμικϊ δίκαιξ είμαι ςξ ελλημικϊ δίκαιξ ϊπχπ ασςϊ ιρυϋει καςά ςημ ημεοξμημία διακήοσνηπ ςξσ 
διαγχμιρμξϋ και αματέοεςαι αμαλσςικά ρςη απϊταρη ςηπ Διξίκηρηπ. 

 

ςξιυεία Δπικξιμχμίαπ  

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

β) Ξι ποξρτξοέπ ποέπει μα σπξβάλλξμςαι ηλεκςοξμικά ρςημ διεϋθσμρη : www.promitheus.gov.gr 

γ) Οεοαιςέοχ πληοξτξοίεπ είμαι διαθέριμεπ απϊ:ςημ ποξαματεοθείρα διεϋθσμρη:www.promitheus.gov.grκαι ςημ 
ιρςξρελίδα ςξσ Μξρξκξμείξσ www.hippocratio.gr 

 

1.2 ςξιυεία Διαδικαρίαπ - Φοημαςξδόςηρη 

Δίδξπ διαδικαρίαπ  

Ξ ρσμξπςικϊπ διαγχμιρμϊπ θα διεναυθεί με ςημ διαδικαρία ςξσ άοθοξσ 117 ςξσ μ. 4412/16.  

 

Φοημαςξδόςηρη ςηπ ρύμβαρηπ 
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Τξοέαπ υοημαςξδϊςηρηπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ είμαι ςξ Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Αθημόμ ΘΟΟΞΙΠΑΔΘΞ. Ζ δαπάμη για ςημ 
εμ λϊγχ ρϋμβαρη βαοϋμει ςημ με Ι.Α.Δ. : 0843Α ρυεςική πίρςχρη  ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςξσ ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2017  
ςξσ Τξοέα. 

1.3 σμξπςική Πεοιγοατή τσρικξύ και ξικξμξμικξύ αμςικειμέμξσ ςηπ ρύμβαρηπ 

Αμςικείμεμξ ςηπ ρϋμβαρηπ είμαι η παοξυή σπηοεριόμ πλϋρηπ ςξσ ακάθαοςξσ ιμαςιρμξϋ ςξσ Μξρξκξμείξσ ρςξ πλαίριξ 
εκςέλερηπ ςξσ ΟΟΣΣ 2015 ποξωπξλξγιρθείραπ δαπάμηπ 60.000,00€πλέξμ ΤΟΑ, και με κοιςήοιξ καςακϋοχρηπ ςημ πλέξμ 
ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει ςιμήπ, διάοκειαπ ένι (6) μημόμ και μέυοι ενάμςληρηπ ςξσ 
ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ(Τ44/2017,ΔΡΖΔΖΡ: 42286). 

Ξι παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ καςαςάρρξμςαι ρςξσπ ακϊλξσθξσπ κχδικξϋπ ςξσ Ιξιμξϋ Κενιλξγίξσ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 
(CPV) : 98312000-3 ΣΟΖΠΔΡΘΔΡ ΙΑΗΑΠΘΡΛΞΣ ΣΤΑΡΛΑΩΜ 

Αμαλσςικά ξι ζηςξϋμεμεπ σπηοερίεπ/είδη καθόπ και ξι ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςξσπ παοαςίθεμςαι ρςξ Οαοάοςημα ΘΘ ςηπ 
παοξϋραπ. 

Ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι για ςξ ρύμξλξ ςηπ ποξκηοσυθείραπ πξρόςηςαπ για όλα ςα είδη. 

Ζ εκςιμόμεμη ανία ςηπ ρϋμβαρηπ αμέουεςαι ρςξ πξρϊ ςχμ 74.400,00€ ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ΤΟΑ 24% 
(ποξωπξλξγιρμϊπ υχοίπ ΤΟΑ: € 60.000,00ΤΟΑ : 14.400,00),  

Ζ διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι ρε (6) ένι μήμεπ απϊ ςημ ημεοξμημία σπξγοατήπ ςηπ και μέυοι ενάμςληρηπ ςξσ 
ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ. 

Ζ ρϋμβαρη θα αμαςεθεί με ςξ κοιςήοιξ ςηπ πλέξμ ρσμτέοξσραπ απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοάπ, βάρει ςιμήπ 
(υαμηλϊςεοη ςιμή). 

1.4 Θερμικό πλαίριξ 

Ζ αμάθερη και εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ διέπεςαι απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία και ςιπ  κας΄ ενξσριξδϊςηρη ασςήπ 
εκδξθείρεπ καμξμιρςικέπ ποάνειπ, ϊπχπ ιρυϋξσμ και αματέοξμςαι ρςημ Απϊταρη ςηπ Διακήοσνηπ. 

1.5 Ποξθερμία παοαλαβήπ ποξρτξοώμ και διεμέογεια διαγχμιρμξύ 

Ζ καςαληκςική ημεοξμημία παοαλαβήπ ςχμ ποξρτξοόμ είμαι η 22/06/2017 ημέοα Οέμπςη και όοα 17:00μμ. 

Ζ διαδικαρία θα διεμεογηθεί με υοήρη ςηπ πλαςτϊομαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ 
(Δ.Ρ.Ζ.Δ.Ζ.Ρ.), μέρχ ςηπ Διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr ςξσ χπ άμχ ρσρςήμαςξπ, ςημ 28/06/2017, 
ημέοα εςάοςη και όοα 09:00πμ 

1.6 Δημξριόςηςα 

Α. Δημξρίεσρη ρε εθμικό επίπεδξ  

ξ πλήοεπ κείμεμξ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ καςαυχοήθηκε 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.:  
http://www.promitheus.gov.gr, ϊπξσ έλαβε Ρσρςημικϊ Αοιθμϊ: 42286 

Ζ ποξκήοσνη (πεοίληφη ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ) ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςημ πεοίπςχρη 16 ςηπ παοαγοάτξσ 4 ςξσ 
άοθοξσ 2 ςξσ Μ. 3861/2010, αμαοςήθηκε ρςξ διαδίκςσξ, ρςξμ ιρςϊςξπξhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ 
ΔΘΑΣΓΔΘΑ). 

Ζ Διακήοσνη καςαυχοήθηκε ρςξ διαδίκςσξ, ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, ρςη διεϋθσμρη (URL) :   
www.hippocratio.gr  ρςημ διαδοξμή : μήμα Οοξμηθειόμ►Διαγχμιρμξί-Διαποαγμαςεϋρειπ , ρςιπ 09/06/2017. 

1.7 Αουέπ εταομξζόμεμεπ ρςη διαδικαρία ρύμαφηπ 

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ δερμεϋξμςαι ϊςι: 

α) ςηοξϋμ και θα ενακξλξσθήρξσμ μα ςηοξϋμ καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, ετϊρξμ επιλεγξϋμ,  ςιπ σπξυοεόρειπ 
ςξσπ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςιπ διαςάνειπ ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ, κξιμχμικξαρταλιρςικήπ και εογαςικήπ μξμξθερίαπ, πξσ 
έυξσμ θερπιρςεί με ςξ δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ 
πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ απαοιθμξϋμςαι ρςξ Οαοάοςημα Υ ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α 
ςξσ μ. 4412/2016. Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ σπξυοεόρεχμ ελέγυεςαι και βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα πξσ επιβλέπξσμ ςημ 
εκςέλερη ςχμ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ και ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ και σπηοερίεπ πξσ εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςηπ 
εσθϋμηπ και ςηπ αομξδιϊςηςάπ ςξσπ  

β) δεμ θα εμεογήρξσμ αθέμιςα, παοάμξμα ή καςαυοηρςικά καθ΄ϊλη ςη διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ, αλλά και 
καςά ςξ ρςάδιξ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ετϊρξμ επιλεγξϋμ 

γ) λαμβάμξσμ ςα καςάλληλα μέςοα για μα διατσλάνξσμ ςημ εμπιρςεσςικϊςηςα ςχμ πληοξτξοιόμ πξσ έυξσμ 
υαοακςηοιρθεί χπ ςέςξιεπ. 
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2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΦΗ 

2.1 Γεμικέπ Πληοξτξοίεπ 

2.1.1 Έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ 

α έγγοατα ςηπ παοξϋραπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ  είμαι ςα ακϊλξσθα: 

 Ζ παοξϋρα Διακήοσνη (Τ44/2017) με ςα Οαοαοςήμαςα πξσ απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ασςήπ : 

 

1. ΟΔΠΘΓΠΑΤΖ ΤΣΡΘΙΞΣ ΙΑΘ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΞΣ ΑΜΘΙΔΘΛΔΜΞΣ ΖΡ ΡΣΛΒΑΡΖΡ ΟΑΠΑΠΖΛΑ Θ 
2. ΟΠΞΙΖΠΣΡΡΞΛΔΜΑ ΔΘΔΖ/ΣΟΖΠΔΡΘΔΡ ΙΑΘ ΔΥΜΘΙΔΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΤΔΡ ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘΘ 
3. ΣΟΞΟΞΘΖΛΔΜΞ ΔΜΣΟΞ ΣΟΔΣΗΣΜΖΡ ΔΖΚΩΡΖΡ (ΔΣΔ) ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘII 
4. ΔΘΔΘΙΞΘ ΞΠΞΘ  ΟΑΠΑΠΖΛΑ ΘV 
5. ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΤΣΚΚΞΣ ΡΣΛΛΞΠΤΩΡΖΡ  ΟΑΠΑΠΖΛΑ V 
6. ΣΟΞΔΔΘΓΛΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΑΡ ΟΑΠΑΠΖΛΑ VI 
7. ΣΟΞΔΔΘΓΛΑΑ ΔΓΓΣΖΘΙΩΜ ΔΟΘΡΞΚΩΜ ΟΑΠΑΠΖΛΑ VII 
8. ΡΥΔΔΘΞ ΡΣΛΒΑΡΖΡ  ΟΑΠΑΠΖΛΑ VIIΘ 

 

2.1.2 Δπικξιμχμία - Ποόρβαρη ρςα έγγοατα ςηπ ύμβαρηπ 

λεπ 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), μέρχ ςηπ Διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr ςξσ 
χπ άμχ ρσρςήμαςξπ. 

Δπιβάλλξμςαι ρςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ξι κάςχθι απαιςήρειπ με ρκξπϊ ςημ ποξρςαρία ςξσ εμπιρςεσςικξϋ υαοακςήοα 
ςχμ πληοξτξοιόμ ςχμ αμχςέοχ εγγοάτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ: 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη μα ςηοήρει εμπιρςεσςικά και μα μη γμχρςξπξιήρει ρε ςοίςξσπ 
( ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ εκποξρόπχμ ςξσ ελλημικξϋ και διεθμξϋπ ϋπξσ),υχοίπ ςημ ποξηγξϋμεμη έγγοατη 
ρσγκαςάθερη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ , ςα αμχςέοχ έγγοατα ή πληοξτξοίεπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ασςά.Ξι 
Ξικξμξμικξί τξοείπ διαρταλίζξσμ ςημ ςήοηρη ςχμ απαιςήρεχμ ασςόμ απϊ ςξ ποξρχπικϊ ςξσπ ,ςξσπ σπεογξλάβξσπ 
ςξσπ και κάθε άλλξ ςοίςξ ποϊρχπξ πξσ υοηριμξπξιξϋμ καςά ςημ αμάθερη ή εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ.Για ςξ ρκξπϊ καςά 
ςημ παοαλαβή ςχμ εγγοάτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ σπξβάλλει σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ μ.1599/1986 με ςημ ξπξία δηλόμει ςα 
αμχςέοχ. 

2.1.3 Παοξυή Διεσκοιμίρεχμ 

α ρυεςικά αιςήμαςα παοξυήπ διεσκοιμίρεχμ σπξβάλλξμςαι ηλεκςοξμικά, ςξ αογϊςεοξ ένι (6) ημέοεπ ποιμ ςημ 
καςαληκςική ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ και απαμςόμςαι αμςίρςξιυα ρςξ δικςσακϊ ςϊπξ ςξσ διαγχμιρμξϋ μέρχ 
ςηπ Διαδικςσακήπ πϋληπ www.promitheus.gov.gr , ςξσ Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ. 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 φητιακά σπξγεγοαμμέμξ. Αιςήμαςα παοξυήπ διεσκοιμήρεχμ 
πξσ σπξβάλλξμςαι είςε με άλλξ ςοϊπξ είςε ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ πξσ ςα ρσμξδεϋει δεμ είμαι φητιακά 
σπξγεγοαμμέμξ, δεμ ενεςάζξμςαι.  

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

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

β) ςαμ ςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ στίρςαμςαι ρημαμςικέπ αλλαγέπ. 

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

ςαμ ξι ποϊρθεςεπ πληοξτξοίεπ δεμ έυξσμ ζηςηθεί έγκαιοα ή δεμ έυξσμ ρημαρία για ςημ ποξεςξιμαρία καςάλληλχμ 
ποξρτξοόμ, δεμ απαιςείςαι παοάςαρη ςχμ ποξθερμιόμ. 

2.1.4 Γλώρρα 

α έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ έυξσμ ρσμςαυθεί ρςημ ελλημική γλόρρα. συϊμ εμρςάρειπ σπξβάλλξμςαι ρςημ ελλημική 
γλόρρα. 

Ξι ποξρτξοέπ και ςα πεοιλαμβαμϊμεμα ρε ασςέπ ρςξιυεία ρσμςάρρξμςαι ρςημ ελλημική γλόρρα ή ρσμξδεϋξμςαι απϊ 
επίρημη μεςάτοαρή ςξσπ ρςημ ελλημική γλόρρα. 
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α απξδεικςικά έγγοατα 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 
5.10.1961, πξσ κσοόθηκε με ςξ μ. 1497/1984 (Α΄188). 

Διδικϊςεοα, ϊλα ςα δημϊρια έγγοατα πξσ ατξοξϋμ αλλξδαπξϋπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ και πξσ θα καςαςεθξϋμ απϊ ςξσπ 
ποξρτέοξμςεπ ρςημ παοξϋρα διαδικαρία, θα είμαι μϊμιμα επικσοχμέμα, και η μεςάτοαρη ςχμ εμ λϊγχ εγγοάτχμ 
μπξοεί μα γίμει είςε απϊ ςη μεςατοαρςική σπηοερία ςξσ ΣΟ.ΔΝ., είςε απϊ ςξ αομϊδιξ ποξνεμείξ, είςε απϊ δικηγϊοξ 
καςά ςημ έμμξια ςχμ άοθοχμ 454 ςξσ Ι.Οξλ.Δ. και 53 ςξσ Ιόδικα πεοί Δικηγϊοχμ, είςε απϊ ξοκχςϊ μεςατοαρςή ςηπ 
υόοαπ ποξέλεσρηπ, αμ στίρςαςαι ρςη υόοα ασςή ςέςξια σπηοερία. 

Δπιςοέπεςαι αμςίρςξιυα η καςάθερη ξιξσδήπξςε δημϊριξσ εγγοάτξσ και δικαιξλξγηςικξϋ πξσ ατξοά αλλξδαπή 
Δπιυείοηρη με ςη μξοτή επικσοχμέμηπ τχςξςσπίαπ ποξεουϊμεμηπ είςε απϊ ςξ μϊμιμξ επικσοχμέμξ έγγοατξ απϊ ςξ 
αομϊδιξ Οοξνεμείξ ςηπ υόοαπ ςξσ ποξρτέοξμςξπ, είςε απϊ ςξ ποχςϊςσπξ έγγοατξ με ςημ ρτοαγίδα „‟Apostile” 
ρϋμτχμα με ςημ ρσμθήκη ςηπ Υάγηπ ςηπ 05-10-61. Ζ επικϋοχρη ασςή ποέπει μα έυει γίμει απϊ δικηγϊοξ καςά ςημ 
έμμξια ςχμ άοθοχμ 454 ςξσ Ι.Ο.Δ. και 53 ςξσ Ιόδικα πεοί Δικηγϊοχμ. 

Δμημεοχςικά και ςευμικά τσλλάδια και άλλα έμςσπα -εςαιοικά ή μη- με ειδικϊ ςευμικϊ πεοιευϊμεμξ μπξοξϋμ μα 
σπξβάλλξμςαι ρςημ αγγλική γλόρρα, υχοίπ μα ρσμξδεϋξμςαι απϊ μεςάτοαρη ρςημ ελλημική. 

Ιάθε μξοτήπ επικξιμχμία με ςημ αμαθέςξσρα αουή, καθόπ και μεςανϋ ασςήπ και ςξσ αμαδϊυξσ, θα γίμξμςαι 
σπξυοεχςικά ρςημ ελλημική γλόρρα. 

2.1.5 Δγγσήρειπ 

Ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ (παοάγοατξπ 4.1.) εκδίδξμςαι απϊ πιρςχςικά ιδοϋμαςα 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 Δ..Α.Α. - .Ρ.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 ημεοξμημία διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ, 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.  

Σπϊδειγμα Δγγσηςικήπ Ιαλήπ Δκςέλερηπ παοαςίθεςαι ρςξ Οαοάοςημα VII ςηπ Οαοξϋραπ. 

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

2.2 Δικαίχμα σμμεςξυήπ - Κοιςήοια Πξιξςικήπ Δπιλξγήπ 

2.2.1 Δικαιξύμεμξι 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. 

2. Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ ποξρχοιμόμ ρσμποάνεχμ, δεμ απαιςείςαι μα 
πεοιβληθξϋμ ρσγκεκοιμέμη μξμική μξοτή για ςημ σπξβξλή ποξρτξοάπ.  

3. 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 Λόγξι απξκλειρμξύ 

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) έμαπ ή πεοιρρϊςεοξι απϊ ςξσπ ακϊλξσθξσπ λϊγξσπ: 

2.2.2.1.  ςαμ σπάουει ρε βάοξπ ςξσ ςελερίδικη καςαδικαρςική απϊταρη για έμαμ απϊ ςξσπ ακϊλξσθξσπ λϊγξσπ:  

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),  

β) δχοξδξκία, ϊπχπ ξοίζεςαι ρςξ άοθοξ 3 ςηπ ρϋμβαρηπ πεοί ςηπ καςαπξλέμηρηπ ςηπ διατθξοάπ ρςημ ξπξία εμέυξμςαι 
σπάλληλξι ςχμ Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ ή ςχμ κοαςόμ-μελόμ ςηπ Έμχρηπ (ΔΔ C 195 ςηπ 25.6.1997, ρ. 1) και ρςημ 
παοάγοατξ 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 ρςημ 
κείμεμη μξμξθερία ή ρςξ εθμικϊ δίκαιξ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα,  

γ) απάςη, καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 1 ςηπ ρϋμβαρηπ ρυεςικά με ςημ ποξρςαρία ςχμ ξικξμξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ ςχμ 
Δσοχπαψκόμ Ιξιμξςήςχμ (ΔΔ C 316 ςηπ 27.11.1995, ρ. 48), η ξπξία κσοόθηκε με ςξ μ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ςοξμξκοαςικά εγκλήμαςα ή εγκλήμαςα ρσμδεϊμεμα με ςοξμξκοαςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, ϊπχπ ξοίζξμςαι, αμςιρςξίυχπ, 
ρςα άοθοα 1 και 3 ςηπ απϊταρηπ-πλαίριξ 2002/475/ΔΔΣ ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 13ηπ Θξσμίξσ 2002, για ςημ καςαπξλέμηρη 
ςηπ ςοξμξκοαςίαπ (ΔΔ L 164 ςηπ 22.6.2002, ρ. 3) ή ηθική ασςξσογία ή ρσμέογεια ή απϊπειοα διάποανηπ εγκλήμαςξπ, 
ϊπχπ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 4 ασςήπ,  

ε) μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ ή υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ, ϊπχπ ασςέπ ξοίζξμςαι 
ρςξ άοθοξ 1 ςηπ Ξδηγίαπ 2005/60/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 26ηπ Ξκςχβοίξσ 2005, 
ρυεςικά με ςημ ποϊληφη ςηπ υοηριμξπξίηρηπ ςξσ υοημαςξπιρςχςικξϋ ρσρςήμαςξπ για ςη μξμιμξπξίηρη ερϊδχμ απϊ 
παοάμξμεπ δοαρςηοιϊςηςεπ και ςη υοημαςξδϊςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπ (ΔΔ L 309 ςηπ 25.11.2005, ρ. 15), η ξπξία 
εμρχμαςόθηκε ρςημ εθμική μξμξθερία με ςξ μ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

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), η ξπξία εμρχμαςόθηκε ρςημ εθμική μξμξθερία με ςξ μ. 
4198/2013 (Α΄ 215). 

Ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ απξκλείεςαι, επίρηπ, ϊςαμ ςξ ποϊρχπξ ειπ βάοξπ ςξσ ξπξίξσ εκδϊθηκε ςελερίδικη 
καςαδικαρςική απϊταρη είμαι μέλξπ ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ξογάμξσ ςξσ ή έυει ενξσρία 
εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊ. 

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 κας‟ ελάυιρςξμ ρςξσπ 
διαυειοιρςέπ. 

Ρςιπ πεοιπςόρειπ αμχμϋμχμ εςαιοειόμ (Α.Δ.), η σπξυοέχρη ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ ατξοά κας‟ ελάυιρςξμ ςξμ 

Διεσθϋμξμςα Ρϋμβξσλξ, καθόπ και ϊλα ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 

Ρε ϊλεπ ςιπ σπϊλξιπεπ πεοιπςόρειπ μξμικόμ ποξρόπχμ, η σπξυοέχρη ςχμ ποξηγξϋμεμχμ εδατίχμ ατξοά ρςξσπ 

μϊμιμξσπ εκποξρόπξσπ ςξσπ. 

2.2.2.2. ςαμ ξ ποξρτέοχμ 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/και ϊςαμ η αμαθέςξσρα 
αουή μπξοεί μα απξδείνει με ςα καςάλληλα μέρα ϊςι ξ ποξρτέοχμ έυει αθεςήρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ ϊρξμ ατξοά ςημ 
καςαβξλή τϊοχμ ή ειρτξοόμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ. 

Αμ ξ ποξρτέοχμ είμαι Έλλημαπ πξλίςηπ ή έυει ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςημ Δλλάδα, ξι σπξυοεόρειπ ςξσ πξσ ατξοξϋμ 
ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ καλϋπςξσμ ςϊρξ ςημ κϋοια ϊρξ και ςημ επικξσοική αρτάλιρη. 

Δεμ απξκλείεςαι ξ ποξρτέοχμ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, ϊςαμ έυει εκπληοόρει ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ είςε καςαβάλλξμςαπ 
ςξσπ τϊοξσπ ή ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ πξσ ξτείλει, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ, καςά πεοίπςχρη, ςχμ 
δεδξσλεσμέμχμ ςϊκχμ ή ςχμ ποξρςίμχμ είςε σπαγϊμεμξπ ρε δερμεσςικϊ διακαμξμιρμϊ για ςημ καςαβξλή ςξσπ.  

2.2.2.3.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. 

2.2.2.4.Ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, ρςξμ ξπξίξ έυει επιβληθεί, με ςημ κξιμή σπξσογική απϊταρη ςξσ άοθοξσ 74 ςξσ μ. 
4412/2016, η πξιμή ςξσ απξκλειρμξϋ απξκλείεςαι ασςξδίκαια και απϊ ςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 

2.2.3 Καςαλληλόληςα άρκηρηπ επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιόςηςαπ 

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 
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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 ΒιξμηυαμικϊΔπιμεληςήοιξ ή ρςξ Ληςοόξ Ιαςαρκεσαρςόμ Αμσμςικξϋ 
Σλικξϋ. 

 

2.2.4 Σευμική και επαγγελμαςική ικαμόςηςα 

ρξμ ατξοά ρςημ ςευμική και επαγγελμαςική ικαμϊςηςα για ςημ παοξϋρα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, ξι 
ξικξμξμικξί τξοείπ μα δηλόμξσμ: 

α)ςιπ κσοιϊςεοεπ ρσμβάρειπ παοξυήπ παοϊμξιχμ σπηοεριόμ πξσ έυξσμ εκςελέρει καςά ςη διάοκεια ςχμ ςοιόμ 
ςελεσςαίχμ εςόμ. 

β)ςξμ ςευμικϊ ενξπλιρμϊ πξσ διαθέςξσμ και ςα μέςοα πξσ λαμβάμξσμ για ςημ εναρτάλιρη ςηπ πξιϊςηςαπ 

γ)ςξ μέρξ εςήριξ εογαςξωπαλληλικϊ δσμαμικϊ (ςοια ςελεσςαία έςη) και καςάρςαρη απαρυξλξϋμεμξσ ποξρχπικξϋ αμά 
ειδικϊςηςα. 

 

2.2.5 Ποόςσπα διαρτάλιρηπ πξιόςηςαπ και ποόςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ 
 
Ξι ρσμμεςέυξμςεπ σπξβάλλξσμ σπξυοεχςικάπιρςξπξιηςικά, ςα ξπξία μα βεβαιόμξσμ ςημ ςήοηρη εκ μέοξσπ ςξσ 
ποξμηθεσςή ή ςχμ σπξκαςαρκεσαρςόμ ςξσ, ποξςϋπχμ διαυείοιρηπ (π.υ. πξιϊςηςαπ, σγιειμήπ και αρτάλειαπ, 
πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ κ.ς.λ.), ασςά ποέπει μα βαρίζξμςαι ρςα ρυεςικά εσοχπαψκά ή διεθμή ποϊςσπα (π.υ. ΔΜ ISO 
9000, ΔΜ ISO 22000, ΔΜ ISO 14001). α πιρςξπξιηςικά θα ποέπει μα έυξσμ εκδξθεί απϊ διαπιρςεσμέμξσπ τξοείπ 
πιρςξπξίηρηπ, διαπιρςεσμέμξσπ ποξπ ςξϋςξ απϊ ςξ Δθμικϊ Ρϋρςημα Διαπίρςεσρηπ Α.Δ. (Δ.Ρ.Σ.Δ.) ή απϊ τξοέα 
διαπίρςεσρηπ μέλξπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Ρσμεογαρίαπ για ςη Διαπίρςεσρη (EuropeanCooperationforAccreditation − EA) και 
μάλιρςα, μέλξπ ςηπ αμςίρςξιυηπ Ρσμτχμίαπ Αμξιβαίαπ Αμαγμόοιρηπ (M.L.A.) ασςήπ.  

Ρςξ παοϊμ Διαγχμιρμϊ, ξι ρσμμεςέυξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ θα ποέπει μα διαθέςξσμ πιρςξπξιηςικϊ διαρτάλιρηπ 
πξιϊςηςαπ καςά ENISO 9001. 

 

2.2.6 Καμόμεπ απόδεινηπ πξιξςικήπ επιλξγήπ 

2.2.6.1 Ποξκαςαοκςική απόδεινη καςά ςημ σπξβξλή ποξρτξοώμ 

 

Οοξπ ποξκαςαοκςική απϊδεινη ϊςι ξι ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί τξοείπ: α) δεμ βοίρκξμςαι ρε μία απϊ ςιπ καςαρςάρειπ 
ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.2. και β) πληοξϋμ ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ ςχμ παοαγοάτχμ 2.2.3, 2.2.4, και 2.2.5 ςηπ 
παοξϋρηπ, ποξρκξμίζξσμ καςά ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ ςξσπ, χπ δικαιξλξγηςικϊ ρσμμεςξυήπ, ςξ ποξβλεπϊμεμξ 
απϊ ςξ άοθοξ 79 παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016 σπξπξιημέμξ Έμςσπξ Σπεϋθσμηπ Δήλχρηπ (ΔΣΔ) (Β/3698/16-11-2016), 
ρϋμτχμα με ςξ επιρσμαπςϊμεμξ ρςημ παοξϋρα Οαοάοςημα ΘΘΘ, ςξ ξπξίξ απξςελεί εμημεοχμέμη σπεϋθσμη δήλχρη, με 
ςιπ ρσμέπειεπ ςξσ μ. 1599/1986. 

ξ ΔΣΔ καςαοςίζεςαι απϊ ςιπ αμαθέςξσρεπ αουέπ βάρει ςξσ ςσπξπξιημέμξσ εμςϋπξσ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ Α ςηπ 
Απϊταρηπ 158/2016 ςηπ ΔΑΑΔΖΡΣ και ρσμπληοόμεςαι απϊ ςξσπ ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ ρϋμτχμα με ςιπ 
ξδηγίεπ ςηπ Ιαςεσθσμςήοιαπ Ξδηγίαπ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΥ0ΓΞΝΒ-ΑΙΖ). ξ ΔΣΔ ρε επενεογάριμη μξοτή είμαι 
αμαοςημέμξ ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ ΔΑΑΔΖΡΣ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

2.2.6.2 Απξδεικςικά μέρα 

Α. ξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ςχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ και ξι ϊοξι και ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ ςξσπ, ϊπχπ ξοίζξμςαι 
ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.1 έχπ 2.2.5, κοίμξμςαι καςά ςημ σπξβξλή ςηπ ποξρτξοάπ, καςά ςημ σπξβξλή ςχμ 
δικαιξλξγηςικόμ ςηπ παοξϋραπ και καςά ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ ρςιπ πεοιπςόρειπ ςξσ άοθοξσ 105 παο. 3 πεο. γ ςξσ 
μ. 4412/2016. 

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. 

 

Β.1. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μη ρσμδοξμήπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.2 ξι ποξρτέοξμςεπ ξικξμξμικξί 
τξοείπ ποξρκξμίζξσμ αμςίρςξιυα ςα παοακάςχ δικαιξλξγηςικά1: 

                                                           
1 Ρυεςικά με ςημ καςάογηρη ςηπ σπξυοέχρηπ σπξβξλήπ ποχςξςϋπχμ ή επικσοχμέμχμ αμςιγοάτχμ εγγοάτχμ ρε 
διαγχμιρμξϋπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ διεσκοιμίζξμςαι ςα ενήπ: 

17PROC006306940 2017-06-09

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
ΑΔΑ: ΩΗΥΛ4690ΩΣ-3Λ8



 
Ρελίδα 12 

α) για ςημ παοάγοατξ 2.2.2.1 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 ρςα μέλη ςξσ διξικηςικξϋ, 
διεσθσμςικξϋ ή επξπςικξϋ ξογάμξσ ςξσ εμ λϊγχ ξικξμξμικξϋ τξοέα ή ρςα ποϊρχπα πξσ έυξσμ ενξσρία 
εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ ρε ασςϊ καςά ςα ειδικϊςεοα αματεοϊμεμα ρςημ χπ άμχ παοάγοατξ, 

β) για ςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.2.2 πιρςξπξιηςικϊ πξσ εκδίδεςαι απϊ ςημ αομϊδια αουή ςξσ ξικείξσ κοάςξσπ - μέλξσπ ή 
υόοαπ.Εηςείςαι επιπλέξμ σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξρχοιμξϋ αμαδϊυξσ αματξοικά με ςξσπ ξογαμιρμξϋπ κξιμχμικήπ 
αρτάλιρηπ (ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ έυει ςημ εγκαςάρςαρή ςξσ ρςημ Δλλάδα ατξοά Ξογαμιρμξϋπ 
κϋοιαπ και επικξσοικήπ αρτάλιρηπ) ρςξσ ξπξίξσ ξτείλει μα καςαβάλει ειρτξοέπ.  

Αμ ςξ κοάςξπ-μέλξπ ή η εμ λϊγχ υόοα δεμ εκδίδει ςέςξιξσ είδξσπ έγγοατξ ή πιρςξπξιηςικϊ ή ϊπξσ ςξ έγγοατξ ή ςξ 
πιρςξπξιηςικϊ ασςϊ δεμ καλϋπςει ϊλεπ ςιπ πεοιπςόρειπ πξσ αματέοξμςαι ρςιπ παοαγοάτξσπ 2.2.2.1 και 2.2.2.2, 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 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 2.2.2.1 και 2.2.2.2  

Για ςιπ λξιπέπ πεοιπςόρειπ ςχμ παοαγοάτχμ 2.2.2.3 και 2.2.2.4 σπεϋθσμη δήλχρη ςξσ ποξρτέοξμςξπ ξικξμξμικξϋ 
τξοέα εμόπιξμ αομϊδιαπ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ αουήπ, ρσμβξλαιξγοάτξσ ή αομϊδιξσ επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ 
ξογαμιρμξϋ ςξσ κοάςξσπ - μέλξσπ ή ςηπ υόοαπ καςαγχγήπ ή ςηπ υόοαπ εγκαςάρςαρήπ ςξσ ϊςι δεμ ρσμςοέυξσμ ρςξ 
ποϊρχπϊ ςξσ ξι ξοιζϊμεμξι ρςημ παοάγοατξ λϊγξι απξκλειρμξϋ. 

 

B. 2. Για ςημ απϊδεινη ςηπ απαίςηρηπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.3. (απϊδεινη καςαλληλϊληςαπ για ςημ άρκηρη 
επαγγελμαςικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ) ποξρκξμίζξσμ:πιρςξπξιηςικϊ/βεβαίχρη ςξσ ξικείξσ επαγγελμαςικξϋ ή εμπξοικξϋ 
μηςοόξσ ςξσ κοάςξσπ εγκαςάρςαρηπ. 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. 

 

Β.3. Για ςημ απϊδεινη ςηπ ςευμικήπ ικαμϊςηςαπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.4 ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ i) 
Βεβαιόρειπ καλήπ εκςέλερηπ ρσμβάρεχμ αμάλξγχμ σπηοεριόμ ςχμ ςοιόμ ςελεσςαίχμ εςόμ, ii)Αμαλσςική πεοιγοατή 
(Οίμακαπ) ςξσ ςευμικξϋ ενξπλιρμξϋ ςηπ επιυείοηρηπ, ςχμ μέρχμ ασςήπ ποξπ εναρτάλιρη ςηπ πξιϊςηςαπ ςχμ ποξψϊμςχμ 
ςηπ.iii) Ιαςάρςαρη απαρυξλξϋμεμξσ ποξρχπικξϋ καςά ειδικϊςηςα, θεχοημέμη απϊ ςημ αομϊδια Αουή, για ςα ςοία 
ςελεσςαία έςη. 
 

                                                                                                                                                                                                 
 1. Απλά αμςίγοατα δημξρίχμ εγγοάτχμ: 
 Γίμξμςαι σπξυοεχςικά απξδεκςά εσκοιμή τχςξαμςίγοατα ςχμ ποχςξςϋπχμ ή ςχμ ακοιβόμ αμςιγοάτχμ ςχμ δημξρίχμ εγγοάτχμ, 
πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ ςιπ σπηοερίεπ και ςξσπ τξοείπ ςηπ πεοίπςχρηπ α' ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ μϊμξσ 4250/2014. Ρημειχςέξμ 
ϊςι η παοαπάμχ οϋθμιρη δεμ καςαλαμβάμει ςα ρσμβξλαιξγοατικά έγγοατα (λ.υ. πληοενξϋρια, έμξοκεπ βεβαιόρειπ κ.ξ.κ.), για ςα 
ξπξία ρσμευίζει μα στίρςαςαι η σπξυοέχρη σπξβξλήπ κεκσοχμέμχμ αμςιγοάτχμ. 
 2. Απλά αμςίγοατα αλλξδαπόμ δημξρίχμ εγγοάτχμ: 
 Δπίρηπ, γίμξμςαι απξδεκςά εσκοιμή τχςξαμςίγοατα απϊ αμςίγοατα εγγοάτχμ πξσ έυξσμ εκδξθεί απϊ αλλξδαπέπ αουέπ, σπϊ ςημ 
ποξωπϊθερη ϊςι ασςά είμαι μξμίμχπ επικσοχμέμα απϊ ςημ αομϊδια αουή ςηπ υόοαπ ασςήπ, και έυξσμ επικσοχθεί απϊ δικηγϊοξ, 
ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 36 παο. 2 β) ςξσ Ιόδικα Δικηγϊοχμ (Μ4194/2013). Ρημειόμεςαι ϊςι δεμ θίγξμςαι και 
ενακξλξσθξϋμ μα ιρυϋξσμ, ξι απαιςήρειπ σπξβξλήπ δημξρίχμ εγγοάτχμ με ρσγκεκοιμέμη επιρημείχρη (APOSTILLE), ξι ξπξίεπ 
απξοοέξσμ απϊ διεθμείπ ρσμβάρειπ ςηπ υόοαπ (Ρϋμβαρη ςηπ Υάγηπ) ή άλλεπ διακοαςικέπ ρσμτχμίεπ (βλ. και ρημείξ 6.2.)  
 3. Απλά αμςίγοατα ιδιχςικόμ εγγοάτχμ:  
 Γίμξμςαι σπξυοεχςικά απξδεκςά εσκοιμή τχςξαμςίγοατα απϊ αμςίγοατα ιδιχςικόμ εγγοάτχμ ςα ξπξία έυξσμ επικσοχθεί απϊ 
δικηγϊοξ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 36 παο. 2 β) ςξσ Ιόδικα Δικηγϊοχμ (Μ 4194/2013), καθόπ και εσκοιμή 
τχςξαμςίγοατα απϊ ςα ποχςϊςσπα ϊρχμ ιδιχςικόμ εγγοάτχμ τέοξσμ θεόοηρη απϊ σπηοερίεπ και τξοείπ ςηπ πεοίπςχρηπ α' ςηπ 
παο. 2 ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ μϊμξσ 4250/2014.  
 4. Οοχςϊςσπα έγγοατα και επικσοχμέμα αμςίγοατα  
 Γίμξμςαι σπξυοεχςικά απξδεκςά και ποχςϊςσπα ή μξμίμχπ επικσοχμέμα αμςίγοατα ςχμ δικαιξλξγηςικόμ εγγοάτχμ, ετϊρξμ 
σπξβληθξϋμ απϊ ςξσπ διαγχμιζϊμεμξσπ.   
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Β.4. Για ςημ απϊδεινη ςηπ ρσμμϊοτχρήπ ςξσπ με ποϊςσπα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ και ποϊςσπα πεοιβαλλξμςικήπ 
διαυείοιρηπ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.5 ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ποξρκξμίζξσμ πιρςξπξιηςικϊ διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ καςά 
ENISO 9001. 
 
Β.5. Για ςημ απϊδεινη ςηπ μϊμιμηπ ρϋρςαρηπ και εκποξρόπηρηπ, ρςιπ πεοιπςόρειπ πξσ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι 
μξμικϊ ποϊρχπξ, ποξρκξμίζει ςα καςά πεοίπςχρη μξμιμξπξιηςικά έγγοατα ρϋρςαρηπ και μϊμιμηπ εκποξρόπηρηπ 
(ϊπχπ καςαρςαςικά, πιρςξπξιηςικά μεςαβξλόμ, αμςίρςξιυα ΤΔΙ, ρσγκοϊςηρη Δ.Ρ. ρε ρόμα, ρε πεοίπςχρη Α.Δ., κλπ., 
αμάλξγα με ςη μξμική μξοτή ςξσ διαγχμιζξμέμξσ). Απϊ ςα αμχςέοχ έγγοατα ποέπει μα ποξκϋπςξσμ η μϊμιμη 
ρϋρςαρή ςξσ, ϊλεπ ξι ρυεςικέπ ςοξπξπξιήρειπ ςχμ καςαρςαςικόμ, ςξ/ςα ποϊρχπξ/α πξσ δερμεϋει/ξσμ μϊμιμα ςημ 
εςαιοία καςά ςημ ημεοξμημία διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ (μϊμιμξπ εκποϊρχπξπ, δικαίχμα σπξγοατήπ κλπ.), ςσυϊμ 
ςοίςξι, ρςξσπ ξπξίξσπ έυει υξοηγηθεί ενξσρία εκποξρόπηρηπ, καθόπ και η θηςεία ςξσ/ςχμ ή/και ςχμ μελόμ ςξσ 
ξογάμξσ διξίκηρηπ/ μϊμιμξσ εκποξρόπξσ. 

Β.6. 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. 

2.3 Κοιςήοια Αμάθερηπ 

2.3.1 Κοιςήοιξ αμάθερηπ 

Ιοιςήοιξ αμάθερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ είμαι η πλέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά βάρει ςιμήπ 
(υαμηλϊςεοη ςιμή). 

 

2.4 Καςάοςιρη - Πεοιευόμεμξ Ποξρτξοώμ 

2.4.1 Γεμικξί όοξι σπξβξλήπ ποξρτξοώμ 

Ξι ποξρτξοέπ σπξβάλλξμςαι με βάρη ςιπ απαιςήρειπ πξσ ξοίζξμςαι ρςξ ΟαοάοςημαII και IVςηπ Διακήοσνηπ, για  ϊλεπ ςιπ 
πεοιγοατϊμεμεπ σπηοερίεπ  αμά είδξπ / ςμήμα.  

Δεμ επιςοέπξμςαι εμαλλακςικέπ ποξρτξοέπ.Ζ έμχρη ξικξμξμικόμ τξοέχμ σπξβάλλει κξιμή ποξρτξοά, η ξπξία 
σπξγοάτεςαι σπξυοεχςικά φητιακά 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 ςξσ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ καςαμξμήπ αμξιβήπ μεςανϋ ςξσπ) κάθε μέλξσπ ςηπ έμχρηπ, καθόπ 
και ξ εκποϊρχπξπ/ρσμςξμιρςήπ ασςήπ. 

2.4.2 Φοόμξπ και Σοόπξπ σπξβξλήπ ποξρτξοώμ 

2.4.2.1. 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, 
ρςημ Δλλημική Γλόρρα, ρε ηλεκςοξμικϊ τάκελξ, ρϋμτχμα με ςα αματεοϊμεμα ρςξ μ.4412/2016 , ιδίχπ άοθοα 36 και 
37 και ςημ Σπξσογική Απϊταρη αοιθμ. Ο1/2390/2013 (ΤΔΙ 2677/Β – 21.10.13) «ευμικέπ λεπςξμέοειεπ και διαδικαρίεπ 
λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ)». 

Για ςη ρσμμεςξυή ρςξ διαγχμιρμϊ ξι εμδιατεοϊμεμξι ξικξμξμικξί τξοείπ απαιςείςαι μα διαθέςξσμ φητιακή σπξγοατή, 
υξοηγξϋμεμη απϊ πιρςξπξιημέμη αουή παοξυήπ φητιακήπ σπξγοατήπ και μα εγγοατξϋμ ρςξ ηλεκςοξμικϊ ρϋρςημα 
(ΔΡΖΔΖΡ- Διαδικςσακή πϋλη www.promitheus.gov.gr) ακξλξσθόμςαπ ςημ καςχςέοχ διαδικαρία εγγοατήπ ςξσ άοθοξσ 
3 παο. 3.2 έχπ 3.4 ςηπ  Σπξσογικήπ Απϊταρηπ αοιθμ. Ο1/2390/2013 (ΤΔΙ 2677/Β – 21.10.13) «ευμικέπ λεπςξμέοειεπ 
και διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ ςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ (Δ.Ρ.Ζ.ΔΖ.Ρ)» 

2.4.2.2.Ξ υοϊμξπ σπξβξλήπ ςηπ ποξρτξοάπ και ξπξιαδήπξςε ηλεκςοξμική επικξιμχμία μέρχ ςξσ ρσρςήμαςξπ 
βεβαιόμεςαι ασςϊμαςα απϊ ςξ ρϋρςημα με σπηοερίεπ υοξμξρήμαμρηπ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 37 ςξσ μ. 
4412/2016 και ςξ άοθοξ 6 ςηπ χπ άμχ Σπξσογικήπ Απϊταρηπ. 

Λεςά ςημ παοέλεσρη ςηπ καςαληκςικήπ ημεοξμημίαπ και όοαπ, δεμ σπάουει η δσμαςϊςηςα σπξβξλήπ ποξρτξοάπ ρςξ 
Ρϋρςημα. Ρε πεοιπςόρειπ ςευμικήπ αδσμαμίαπ λειςξσογίαπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ, η αμαθέςξσρα αουή θα οσθμίρει ςα ςηπ 
ρσμέυειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ με ρυεςική αμακξίμχρή ςηπ. 

2.4.2.3. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ σπξβάλλξσμ με ςημ ποξρτξοά ςξσπ ςα ακϊλξσθα:  

(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 ποξρτέοξμςα ρημαίμξμςαι με υοήρη ςξσ ρυεςικξϋ πεδίξσ ςξσ ρσρςήμαςξπ ςα ρςξιυεία εκείμα ςηπ ποξρτξοάπ 
ςξσ πξσ έυξσμ εμπιρςεσςικϊ υαοακςήοα, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 21 ςξσ μ. 4412/16 . Δτϊρξμ έμαπ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ υαοακςηοίζει πληοξτξοίεπ χπ εμπιρςεσςικέπ, λϊγχ ϋπαονηπ ςευμικξϋ ή εμπξοικξϋ απξοοήςξσ, 
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ρςη ρυεςική δήλχρή ςξσ, αματέοει οηςά ϊλεπ ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ μϊμξσ ή διξικηςικέπ ποάνειπ πξσ επιβάλλξσμ ςημ 
εμπιρςεσςικϊςηςα ςηπ ρσγκεκοιμέμηπ πληοξτξοίαπ. 

Δεμ υαοακςηοίζξμςαι χπ εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςιπ ςιμέπ μξμάδαπ, ςιπ ποξρτεοϊμεμεπ πξρϊςηςεπ, ςημ 
ξικξμξμική ποξρτξοά και ςα ρςξιυεία ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ ανιξλϊγηρή ςηπ. 

2.4.2.4. Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ ρσμςάρρξσμ ςημ ςευμική και ξικξμξμική ςξσπ ποξρτξοά ρσμπληοόμξμςαπ ςιπ 
αμςίρςξιυεπ ειδικέπ ηλεκςοξμικέπ τϊομεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ. Ρςημ ρσμέυεια ςξ ρϋρςημα παοάγει ςα ρυεςικά ηλεκςοξμικά 
αουεία ςα ξπξία σπξγοάτξμςα φητιακά και σπξβάλλξμςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα.  α ρςξιυεία πξσ πεοιλαμβάμξμςαι 
ρςημ ειδική ηλεκςοξμική τϊομα ςξσ ρσρςήμαςξπ και ςξσ παοαγϊμεμξσ ηλεκςοξμικξϋ αουείξσ pdf (ςξ ξπξίξ θα 
σπξγοατεί ηλεκςοξμικά) ποέπει μα ςασςίζξμςαι. Ρε αμςίθεςη πεοίπςχρη ςξ ρϋρςημα παοάγει ρυεςικϊ μήμσμα και ξ 
ποξρτέοχμ καλείςαι μα παοάγει εκ μέξσ ςξ ηλεκςοξμικϊ αουείξ pdf]. 

Δτϊρξμ ξι ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ και ξι ξικξμξμικξί ϊοξι δεμ έυξσμ απξςσπχθεί ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ ρςιπ ειδικέπ 
ηλεκςοξμικέπ τϊομεπ ςξσ ρσρςήμαςξπ, ςϊςε ξ ποξρτέοχμ επιρσμάπςει φητιακά σπξγεγοαμμέμα ςα ρυεςικά 
ηλεκςοξμικά αουεία (ςευμική και ξικξμξμική ποξρτξοά) ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςα Vκαι VI Οαοαοςήμαςα ςηπ 
παοξϋραπ Διακήοσνηπ. 

2.4.2.5. Ξ υοήρςηπ - ξικξμξμικϊπ τξοέαπ σπξβάλλει ςξσπ αμχςέοχ (σπξ)τακέλξσπ μέρχ ςξσ Ρσρςήμαςξπ, ϊπχπ 
πεοιγοάτεςαι παοακάςχ: 

α ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά για ςη ρσμμεςξυή ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα ρςη διαδικαρία σπξβάλλξμςαι απϊ ασςϊμ 
ηλεκςοξμικά ρε μξοτή αουείχμ ςϋπξσ .pdf και ετϊρξμ έυξσμ ρσμςαυθεί/παοαυθεί απϊ ςξμ ίδιξ, τέοξσμ ξοαςή μη 
κοσπςξγοατημέμη φητιακή σπξγοατή ρκληοήπ απξθήκεσρηπ, υχοίπ μα απαιςείςαι θεόοηρη γμηρίξσ ςηπ σπξγοατήπ. 

Απϊ ςξ Ρϋρςημα εκδίδεςαι ηλεκςοξμική απϊδεινη σπξβξλήπ ποξρτξοάπ, η ϊπξια απξρςέλλεςαι ρςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα 
με μήμσμα ηλεκςοξμικξϋ ςαυσδοξμείξσ. 

Δμςϊπ ςοιόμ (3) εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςημ ηλεκςοξμική σπξβξλή ςχμ χπ άμχ ρςξιυείχμ και δικαιξλξγηςικόμ 
ποξρκξμίζξμςαι σπξυοεχςικά απϊ ςξμ ξικξμξμικϊ τξοέα ρςημ αμαθέςξσρα αουή, ρε έμςσπη μξοτή και ρε ρτοαγιρμέμξ 
τάκελξ, ςα ρςξιυεία ςηπ ηλεκςοξμικήπ ποξρτξοάπ ςα ξπξία απαιςείςαι μα ποξρκξμιρθξϋμ ρε ποχςϊςσπη μξοτή 
ρϋμτχμα με ςξμ μ. 4250/2014. έςξια ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά είμαι εμδεικςικά ςα ποχςϊςσπα έγγοατα ςα ξπξία 
έυξσμ εκδξθεί απϊ ιδιχςικξϋπ τξοείπ και δεμ τέοξσμ επικϋοχρη απϊ δικηγϊοξ, καθόπ και ςα έγγοατα πξσ τέοξσμ ςη 
Ρτοαγίδα ςηπ Υάγηπ (Apostille).Δεμ ποξρκξμίζξμςαι ρε έμςσπη μξοτή ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά ςα ξπξία τέοξσμ 
φητιακή σπξγοατή, ςα ΤΔΙ, ςα ςευμικά τσλλάδια και ϊρα ποξβλέπεςαι απϊ ςξ μ. 4250/2014 ϊςι ξι τξοείπ 
σπξυοεξϋμςαι μα απξδέυξμςαι ρε αμςίγοατα ςχμ ποχςξςϋπχμ. 

Ζ  αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα ζηςεί  απϊ ποξρτέοξμςεπ και σπξφήτιξσπ ρε ξπξιξδήπξςε υοξμικϊ ρημείξ καςά ςημ 
διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ, μα σπξβάλλξσμ ρε έμςσπη μξοτή και ρε εϋλξγη ποξθερμία ϊλα ή ξοιρμέμα δικαιξλξγηςικά 
και ρςξιυεία  πξσ έυξσμ σπξβάλει ηλεκςοξμικά,  ϊςαμ ασςϊ απαιςείςαι για ςημ ξοθή διεναγχγή ςηπ διαδικαρίαπ. 

2.4.3 Πεοιευόμεμα Υακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά σμμεςξυήπ - Σευμική Ποξρτξοά» 

2.4.3.1α ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά για ςημ ρσμμεςξυή ςχμ ποξρτεοϊμςχμ ρςη διαγχμιρςική διαδικαρία 
πεοιλαμβάμξσμ: 

α) Tξ ςσπξπξιημέμξ έμςσπξ σπεϋθσμηπ δήλχρηπ (.Δ.Σ.Δ.), ϊπχπ ποξβλέπεςαι ρςημ παο. 4 ςξσ άοθοξσ 79 ςξσ μ. 
4412/2016, ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 2.2.6.1. ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ. Ξι ποξρτέοξμςεπ ρσμπληοόμξσμ ςξ  
ρυεςικϊ ποϊςσπξ ΔΣΔ ςξ ξπξίξ έυει αμαοςηθεί, και ρε επενεογάριμη μξοτή αουείξσ doc, ρςη διαδικςσακή πϋλη 
www.promitheus.gov.gr ςξσ ΔΡΖΔΖΡ και απξςελεί αμαπϊρπαρςξ ςμήμα ςηπ διακήοσνηπ (ΟαοάοςημαIII), 

Ξι εμόρειπ ξικξμξμικόμ τξοέχμ πξσ σπξβάλλξσμ κξιμή ποξρτξοά, σπξβάλλξσμ ςξ .Δ.Σ.Δ. για κάθε ξικξμξμικϊ 
τξοέα πξσ ρσμμεςέυει ρςημ έμχρη. 

2.4.3.2H ςευμική ποξρτξοά θα ποέπει μα καλϋπςει ϊλεπ ςιπ απαιςήρειπ και ςιπ ποξδιαγοατέπ πξσ έυξσμ ςεθεί απϊ ςημ 
αμαθέςξσρα αουή με ςξ κετάλαιξ “ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ” ςξσ Οαοαοςήμαςξπ IIςηπ Διακήοσνηπ,πεοιγοάτξμςαπ 
ακοιβόπ πόπ ξι ρσγκεκοιμέμεπ απαιςήρειπ και ποξδιαγοατέπ πληοξϋμςαι. Οεοιλαμβάμει ιδίχπ ςα έγγοατα και 
δικαιξλξγηςικά, βάρει ςχμ ξπξίχμ θα ανιξλξγηθεί η καςαλληλϊληςα ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ, με βάρη ςξ 
κοιςήοιξ αμάθερηπ, ρϋμτχμα με ςα αμαλσςικόπ αματεοϊμεμα ρςξ χπ άμχ Οαοάοςημα. Δπίρηπ ρσμσπξβάλλεςαι ςξ 
Υύλλξ σμμόοτχρηπ ςξσ Οαοαοςήμαςξπ V ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ. 

2.4.4 Πεοιευόμεμα Υακέλξσ «Οικξμξμική Ποξρτξοά» / Σοόπξπ ρύμςανηπ και σπξβξλήπ ξικξμξμικώμ ποξρτξοώμ 

Ζ Ξικξμξμική Οοξρτξοά ρσμςάρρεςαι με βάρη ςξ αμαγοατϊμεμξ ρςημ παοξϋρα κοιςήοιξ αμάθερηπ. 

A.Tιμέπ 

Ζ ςιμή ςηπ παοευϊμεμηπ σπηοερίαπ δίμεςαι ρε εσοό αμά μξμάδα 

Αμ ρςξ ηλεκςοξμικϊ ρϋρςημα δεμ μπξοεί μα απξςσπχθεί αμαλσςικά η ξικξμξμική ποξρτξοά, ξ ποξρτέοχμ θα 
επιρσμάφει ρςξμ (σπξ)τάκελλξ “ξικξμξμική ποξρτξοά” ςημ ηλεκςοξμική ξικξμξμική ποξρτξοά ςξσ φητιακά 
σπξγεγοαμμέμη και ςα ρυεςικά ηλεκςοξμικά αουεία (ρϋμτχμα με ςξ σπϊδειγμα πξσ σπάουει ρςξ Οαοάοςημα VIςηπ 
παοξϋραπ διακήοσνηπ) ρε μξοτή pdf. 

Ρςημ ςιμή πεοιλαμβάμξμςαι ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ, χπ και κάθε άλλη επιβάοσμρη, ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη 
μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., για ςημ παοξυή ςχμ σπηοεριόμ ρςξμ ςϊπξ και με ςξμ ςοϊπξ πξσ 
ποξβλέπεςαι ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ.. 
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Ξι μϊμιμεπ κοαςήρειπ ατξοξϋμ: 

α) Δ.Α.Α.ΔΖ.ΡΣ.: 0,06% 

β) Σπέο Φσυικήπ Σγείαπ: 2% 

γ) Τϊοξπ : 1% (σγοά καϋριμα), 4% (λξιπά αγαθά), 8% (σπηοερίεπ)  

Δπιρημαίμεςαι ϊςι ςξ εκάρςξςε πξρξρςϊ Τ.Ο.Α. επί ςξιπ εκαςϊ, ςηπ αμχςέοχ ςιμήπ θα σπξλξγίζεςαι ασςϊμαςα απϊ ςξ 
ρϋρςημα.  

Ξι ποξρτεοϊμεμεπ ςιμέπ είμαι ρςαθεοέπ καθ‟ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ και δεμ αμαποξραομϊζξμςαι 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 και γ) η ςιμή σπεοβαίμει ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ καθξοίζεςαι και ςεκμηοιόμεςαι απϊ 
ςημ αμαθέςξσρα αουή. 

2.4.5 Φοόμξπ ιρυύξπ ςχμ ποξρτξοώμ 

Ξι σπξβαλλϊμεμεπ ποξρτξοέπ ιρυϋξσμ και δερμεϋξσμ ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ για διάρςημα ένι(6) μημώμ απϊ ςημ 
επϊμεμη ςηπ διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

Οοξρτξοά η ξπξία ξοίζει υοϊμξ ιρυϋξπ μικοϊςεοξ απϊ ςξμ αμχςέοχ ποξβλεπϊμεμξ απξοοίπςεςαι. 

2.4.6 Λόγξι απόοοιφηπ ποξρτξοώμ 

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 
καςακϋοχρηπ) ςηπ παοξϋραπ, 

β) η ξπξία πεοιέυει αςέλειεπ, ελλείφειπ, αράτειεπ ή ρτάλμαςα, ετϊρξμ ασςά δεμ επιδέυξμςαι ρσμπλήοχρη ή διϊοθχρη 
ή ετϊρξμ επιδέυξμςαι ρσμπλήοχρη ή διϊοθχρη, δεμ έυξσμ απξκαςαρςαθεί καςά ςημ απξρατήμιρη και ςημ 
ρσμπλήοχρή ςηπ ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 3.1.1. ςηπ παοξϋρηπ 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 ςξ 
άοθοξ 102 ςξσ μ. 4412/2016, 

δ) η 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 2.2.2.3πεο.γ ςηπ παοξϋραπ ( πεο. γ΄ ςηπ παο. 4 ςξσ άοθοξσ73 ςξσ μ. 
4412/2016) και ρςημ πεοίπςχρη εμόρεχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ με κξιμά μέλη, καθόπ και ρςημ πεοίπςχρη ξικξμξμικόμ 
τξοέχμ πξσ ρσμμεςέυξσμ είςε ασςξςελόπ είςε χπ μέλη εμόρεχμ,  

ζ) η ξπξία είμαι σπϊ αίοερη, 

η) η ξπξία θέςει ϊοξ αμαποξραομξγήπ, 

θ) η ξπξία παοξσριάζει ελλείφειπ χπ ποξπ ςα δικαιξλξγηςικά πξσ ζηςξϋμςαι απϊ ςα έγγοατα ςηπ παοξϋρηπ διακήοσνηπ 
και απξκλίρειπ χπ ποξπ ςξσπ ϊοξσπ και ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 
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3. ΔΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ   

3.1 Απξρτοάγιρη και ανιξλόγηρη ποξρτξοώμ 

3.1.1 Ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη ποξρτξοώμ 

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» ςημ 
28/06/2017 ημέοα εςάοςη και όοα 09:00πμ. 

 Ζλεκςοξμική Απξρτοάγιρη ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Ξικξμξμική Οοξρτξοά», καςά ςημ ημεοξμημία και όοα πξσ θα 
ξοίρει η αμαθέςξσρα αουή  

 Ζλεκςοξμική Απξρτοάγιρη ςξσ (σπϊ)τακέλξσ «Δικαιξλξγηςικά καςακϋοχρηπ», καςά ςημ ημεοξμημία και όοα 
πξσ θα ξοίρει η αμαθέςξσρα αουή  

Λε ςημ απξρτοάγιρη ςχμ χπ άμχ τακέλχμ, αμά ρςάδιξ, κάθε ποξρτέοχμ πξσ ρσμευίζει ρε επϊμεμξ ρςάδιξ απξκςά 
ποϊρβαρη ρςιπ λξιπέπ ποξρτξοέπ και ςα σπξβληθέμςα δικαιξλξγηςικά ςξσπ, με ςημ επιτϋλανη ςχμ πςσυόμ εκείμχμ ςηπ 
κάθε ποξρτξοάπ πξσ έυξσμ υαοακςηοιρθεί χπ εμπιρςεσςικέπ. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί μα καλέρει ςξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ μα ρσμπληοόρξσμ ή μα διεσκοιμίρξσμ ςα έγγοατα ή 
δικαιξλξγηςικά πξσ έυξσμ σπξβληθεί, ή μα διεσκοιμίρξσμ ςξ πεοιευϊμεμξ ςηπ ςευμικήπ ή ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ ςξσπ, 
ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 102 ςξσ μ. 4412/2016. 

3.1.2 Ανιξλόγηρη ποξρτξοώμ 

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. 

Διδικϊςεοα : 

α) Ζ αομϊδια Δπιςοξπή καςαυχοεί ϊρξσπ σπέβαλαμ ποξρτξοέπ, καθόπ και ςα σπξβληθέμςα ασςόμ δικαιξλξγηςικά και 
ςα απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ ασςόμ ρε ποακςικϊ, ςξ ξπξίξ σπξγοάτεςαι απϊ ςα μέλη ςξσ ξογάμξσ.  

β) Ρςη ρσμέυεια ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη ςηπ ςευμικήπ ποξρτξοάπ, ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςχμ 
εγγοάτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ και ρσμςάρρει ποακςικϊ για ςημ απϊοοιφη ςχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ πξσ δεμ γίμξμςαι 
απξδεκςέπ και ςημ απξδξυή ή/και βαθμξλϊγηρη ςχμ ςευμικόμ ποξρτξοόμ με βάρη ςξ κοιςήοιξ αμάθερηπ ςχμ 
εγγοάτχμ ςηπ ρϋμβαρηπ. α αμχςέοχ σπϊ ρςξιυεία α και β ρςάδια μπξοεί μα γίμξμςαι και εμιαία. 

γ) Ξι καςά ςα αμχςέοχ ρτοαγιρμέμξι τάκελξι με ςα ξικξμξμικά ρςξιυεία ςχμ ποξρτξοόμ, μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ 
ανιξλϊγηρηπ ςχμ λξιπόμ ρςξιυείχμ ςχμ ποξρτξοόμ, απξρτοαγίζξμςαι καςά ςημ ημεοξμημία και όοα πξσ ξοίζεςαι 
ρςημ ειδική ποϊρκληρη. Για ϊρεπ ποξρτξοέπ δεμ κοίθηκαμ απξδεκςέπ καςά ςα ποξηγξϋμεμα χπ άμχ ρςάδια α΄ και β΄ 
ξι τάκελξι ςηπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ δεμ απξρτοαγίζξμςαι αλλά ςηοξϋμςαι απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή μέυοι ςημ 
ξοιρςική επίλσρη ςσυϊμ διατξοόμ πξσ ποξκϋφξσμ απϊ ςημ χπ άμχ διαδικαρία ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 3.4. ςηπ 
παοξϋραπ.  

δ) Ζ Δπιςοξπή Ανιξλϊγηρηπ ποξβαίμει ρςημ ανιξλϊγηρη ςχμ ξικξμξμικόμ ποξρτξοόμ και ρσμςάρρει ποακςικϊ ρςξ 
ξπξίξ ειρηγείςαι αιςιξλξγημέμα ςημ απξδξυή ή απϊοοιφή ςξσπ, ςημ καςάςανη ςχμ ποξρτξοόμ με βάρη ςξ ξοιζϊμεμξ με 
ςημ παοξϋρα κοιςήοιξ αμάθερηπ 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 μα ενηγήρξσμ ςημ ςιμή ή ςξ κϊρςξπ πξσ ποξςείμξσμ ρςημ ποξρτξοά ςξσπ, εμςϊπ 
απξκλειρςικήπ ποξθερμίαπ, καςά αμόςαςξ ϊοιξ δέκα (10) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ ποϊρκληρηπ. Ρςημ 
πεοίπςχρη ασςή εταομϊζξμςαι ςα άοθοα 88 και 89 μ. 4412/2016.  

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.  

α απξςελέρμαςα ςχμ αμχςέοχ ρςαδίχμ επικσοόμξμςαι με απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςξσ Μξρξκξμείξσ, η 
ξπξία κξιμξπξιείςαι  ρςξσπ ποξρτέοξμςεπ μέρχ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ.  

Ιαςά ςηπ αμχςέοχ απϊταρηπ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ υχοεί έμρςαρη ρϋμτχμα με ςημ 
παοάγοατξ 3.4. ςηπ παοξϋραπ.  

3.2 Ποόρκληρη σπξβξλήπ δικαιξλξγηςικώμ καςακύοχρηπ - Δικαιξλξγηςικά καςακύοχρηπ 

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  ειδξπξίηρηπ ρε ασςϊμ, ςα 
ποχςϊςσπα ή αμςίγοατα πξσ εκδίδξμςαι, ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθοξσ 1 ςξσ μ. 4250/2014 (Α΄ 74) ϊλχμ ςχμ 
δικαιξλξγηςικόμ  πξσ πεοιγοάτξμςαι ρςημ παοάγοατξ2.2.6.2. ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, χπ απξδεικςικά ρςξιυεία για 
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ςη μη ρσμδοξμή ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ςηπ παοαγοάτξσ 2.2. ςηπ διακήοσνηπ, καθόπ και για ςημ πλήοχρη ςχμ 
κοιςηοίχμ πξιξςικήπ επιλξγήπ ςχμ παοαγοάτχμ 2.2.3 - 2.2.5  ασςήπ. 

α εμ λϊγχ δικαιξλξγηςικά, σπξβάλλξμςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα («ποξρχοιμϊ αμάδξυξ»), ηλεκςοξμικά μέρχ ςξσ 
ρσρςήμαςξπ, ρε μξοτή αουείχμ pdf και ποξρκξμίζξμςαι καςά πεοίπςχρη απϊ ασςϊμ εμςϊπ ςοιόμ (3) εογάριμχμ ημεοόμ 
απϊ ςημ ημεοξμημία σπξβξλήπ ςξσπ. ςαμ σπξγοάτξμςαι απϊ ςξμ ίδιξ τέοξσμ φητιακή σπξγοατή.  

Λε ςημ παοαλαβή ςχμ χπ άμχ δικαιξλξγηςικόμ, ςξ ρϋρςημα εκδίδει επιβεβαίχρη ςηπ παοαλαβήπ ςξσπ και απξρςέλλει 
εμημεοχςικϊ ηλεκςοξμικϊ μήμσμα ρ‟ ασςϊμ ρςξμ ξπξίξ ποϊκειςαι μα γίμει η καςακϋοχρη. 

Αμ μεςά ςημ ηλεκςοξμική απξρτοάγιρη και καςά ςξμ έλεγυξ ςχμ χπ άμχ δικαιξλξγηςικόμ διαπιρςχθεί ϊςι δεμ έυξσμ 
ποξρκξμιρθεί ή σπάουξσμ ελλείφειπ ρε ασςά πξσ σπξβλήθηκαμ, παοέυεςαι ποξθερμία ρςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ μα ςα 
ποξρκξμίρει ή μα ςα ρσμπληοόρει εμςϊπ πέμςε (5) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ρυεςικήπ έγγοατηπ, μέρχ ςξσ 
Ρσρςήμαςξπ, ειδξπξίηρήπ ςξσ. Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί αιςιξλξγημέμα μα παοαςείμει ςημ χπ άμχ ποξθερμία κας‟ 
αμόςαςξ ϊοιξ για δεκαπέμςε (15) επιπλέξμ ημέοεπ.  

ρξι σπέβαλαμ παοαδεκςέπ ποξρτξοέπ λαμβάμξσμ γμόρη ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ πξσ καςαςέθηκαμ. 

Ξ ποξρχοιμϊπ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ, 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 .Δ.Σ.Δ., είμαι 
φεσδή ή αμακοιβή, 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 απξδεικμϋξμςαι ξι ϊοξι και ξι 
ποξωπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ ρϋμτχμα με ςα άοθοα 2.2.2 (λϊγξι απξκλειρμξϋ) και 2.2.3 - 2.2.5 (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 .Δ.Σ.Δ. ,ϊςι πληοξί, ξι ξπξίεπ επήλθαμ ή για ςιπ ξπξίεπ έλαβε 
γμόρη μεςά ςημ δήλχρη και μέυοι ςημ ημέοα ςηπ έγγοατηπ ειδξπξίηρηπ για ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ δικαιξλξγηςικόμ 
καςακϋοχρηπ (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 δικαιξλξγηςικά ή δεμ απξδείνει ϊςι πληοξί ςα κοιςήοια πξιξςικήπ επιλξγήπ ρϋμτχμα με ςιπ 
παοαγοάτξσπ 2.2.3-2.2.5 ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ, η διαδικαρία μαςαιόμεςαι.  

Ζ διαδικαρία ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ ξλξκληοόμεςαι με ςη ρϋμςανη ποακςικξϋ απϊ ςημ Δπιςοξπή ςξσ 
Διαγχμιρμξϋ και ςη διαβίβαρη ςξσ τακέλξσ ρςξ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ για ςη λήφη απϊταρηπ 
είςε για ςημ καςακϋοχρη ςηπ ρϋμβαρηπ είςε για ςη μαςαίχρη ςηπ διαδικαρίαπ είςε για ςημ κήοσνη ςξσ ποξρχοιμξϋ 
αμαδϊυξσ χπ εκπςόςξσ.  

Δπιρημαίμεςαι ϊςι, η Αμαθέςξσρα Αουή διαςηοεί ςξ δικαίχμα καςακϋοχρηπ για ξλϊκληοη ή μεγαλϋςεοη πξρϊςηςα απϊ 
ςημ ποξκηοσυθείρα πξρϊςηςα μέυοι πξρξρςξϋ 30%, ετϊρξμ ποϊκειςαι για διαγχμιρμϊ ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ μέυοι 
100.000 € ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α.  

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή διαςηοεί ςξ δικαίχμα καςακϋοχρηπ για ξλϊκληοη ή μεγαλϋςεοη πξρϊςηςα απϊ ςημ ποξκηοσυθείρα 
μέυοι πξρξρςξϋ 15% ετϊρξμ ποϊκειςαι για διαγχμιρμϊ ποξωπξλξγιρθείραπ ανίαπ απϊ 100.001 € και άμχ 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α.  

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή διαςηοεί ςξ δικαίχμα καςακϋοχρηπ για ξλϊκληοη ή μικοϊςεοη πξρϊςηςα απϊ ςημ ποξκηοσυθείρα 
μέυοι πξρξρςξϋ 50%.  

Για καςακϋοχρη μέοξσπ ςηπ πξρϊςηςαπ κάςχ ςξσ πξρξρςξϋ 50%, απαιςείςαι ποξηγξσμέμη απξδξυή απϊ ςξμ 
ποξμηθεσςή. 

α απξςελέρμαςα ςξσ ελέγυξσ ςχμ παοαπάμχ δικαιξλξγηςικόμ και ςηπ ειρήγηρηπ ςηπ Δπιςοξπήπ επικσοόμξμςαι με ςημ 
απϊταρη καςακϋοχρηπ. 

3.3 Καςακύοχρη - ρύμαφη ρύμβαρηπ 

Ζ αμαθέςξσρα αουή κξιμξπξιεί ςημ απϊταρη καςακϋοχρηπ, μαζί με αμςίγοατξ ϊλχμ ςχμ ποακςικόμ ςηπ διαδικαρίαπ 
ελέγυξσ και ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτξοόμ, ρε κάθε ποξρτέοξμςα πξσ έυει σπξβάλει απξδεκςή ποξρτξοά, ρϋμτχμα 
με ςξ άοθοξ 100 ςξσ μ. 4412/2016, εκςϊπ απϊ ςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ, ηλεκςοξμικά μέρχ ςξσ ρσρςήμαςξπ.   

α έμμξμα απξςελέρμαςα ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ και ιδίχπ η ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ επέουξμςαι ετϊρξμ 
ρσμςοένξσμ ρχοεσςικά ςα κάςχθι : 

α) κξιμξπξίηρη ςηπ απϊταρηπ καςακϋοχρηπ ρςξμ ποξρχοιμϊ αμάδξυξ, ετϊρξμ ασςϊπ σπξβάλει επικαιοξπξιημέμα ςα 
δικαιξλξγηςικά ςηπ παοαγοάτξσ 2.2.9.2.. 

Ζ αμαθέςξσρα αουή ποξρκαλεί ςξμ αμάδξυξ μα ποξρέλθει για σπξγοατή ςξσ ρσμτχμηςικξϋ εμςϊπ ποξθερμίαπ πέμςε 
(5) ημεοόμ απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ρυεςικήπ ειδικήπ ποϊρκληρηπ. ξ ρσμτχμηςικϊ έυει απξδεικςικϊ υαοακςήοα.  
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Ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξ αμάδξυξπ δεμ ποξρέλθει μα σπξγοάφει ςξ χπ άμχ ρσμτχμηςικϊ μέρα ρςημ ςεθείρα ποξθερμία, 
κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ, καςαπίπςει σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ η εγγσηςική επιρςξλή ρσμμεςξυήπ ςξσ και η 
καςακϋοχρη, με ςημ ίδια διαδικαρία, γίμεςαι ρςξμ ποξρτέοξμςα πξσ σπέβαλε ςημ  αμέρχπ επϊμεμη πλέξμ ρσμτέοξσρα 
απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά. 

3.4 Δμρςάρειπ 

Ρε πεοίπςχρη έμρςαρηπ καςά ποάνηπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, η ποξθερμία άρκηρήπ ςηπ είμαι πέμςε (5) ημέοεπ 
απϊ ςημ κξιμξπξίηρη ςηπ ποξρβαλλϊμεμηπ ποάνηπ ρςξμ εμδιατεοϊμεμξ ξικξμξμικϊ τξοέα. Για ςημ άρκηρη 
έμρςαρηπ καςά ςηπ διακήοσνηπ, η έμρςαρη σπξβάλλεςαι μέυοι πέμςε (5) ημέοεπ ποιμ απϊ ςημ καςαληκςική 
ημεοξμημία σπξβξλήπ ποξρτξοόμ. 

Ζ έμρςαρη σπξβάλλεςαι ηλεκςοξμικά, εμόπιξμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ 2, με ςη ρσμπλήοχρη ςηπ ειδικήπ τϊομαπ 
ςξσ Ρσρςήμαςξπ και ςημ επιρϋμαφη ςξσ ρυεςικξϋ εγγοάτξσ ρε μξοτή αουείξσ ςϋπξσ pdf ςξ ξπξίξ τέοει 
φητιακή σπξγοατή ρκληοήπ απξθήκεσρηπ. H αμαθέςξσρα αουή απξταρίζει αιςιξλξγημέμα, καςϊπιμ 
γμχμξδϊςηρηπ ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ ανιξλϊγηρηπ εμρςάρεχμ, ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα και ρςξ άοθοξ 221 
ςξσ μ. 4412/2016, εμςϊπ ποξθερμίαπ δέκα (10) ημεοόμ, μεςά ςημ άποακςη πάοξδξ ςηπ ξπξίαπ ςεκμαίοεςαι η 
απϊοοιφη ςηπ έμρςαρηπ. 

Για ςξ παοαδεκςϊ ςηπ άρκηρηπ έμρςαρηπ, απαιςείςαι, με ςημ καςάθερη ςηπ έμρςαρηπ, η καςαβξλή παοαβϊλξσ 
σπέο ςξσ Δημξρίξσ ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 127 ςξσ μ. 4412/2016, ςξ ξπξίξ επιρσμάπςεςαι ρε 
μξοτή pdf. ξ παοάβξλξ ασςϊ απξςελεί δημϊριξ έρξδξ και  επιρςοέτεςαι με ποάνη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, αμ 
η έμρςαρη γίμει δεκςή.  

Ξι ξικξμξμικξί τξοείπ εμημεοόμξμςαι για ςημ απξδξυή ή ςημ απϊοοιφη ςηπ έμρςαρηπ μέρχ ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ 
Ρσρςήμαςξπ “Δπικξιμχμία”. 

3.5 Μαςαίχρη 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 ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ, 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.  

                                                           
2 Οοβλ άοθοξ 100 παο. 4 ςξσ μ. 4412/2016 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγσήρειπ καλήπ εκςέλερηπ 

Για ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ 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 5% επί ςηπ ανίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, εκςϊπ ΤΟΑ, και 
καςαςίθεςαι ποιμ ή καςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ.  

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ, ποξκειμέμξσ μα γίμει απξδεκςή , ποέπει μα πεοιλαμβάμει κας' ελάυιρςξμ ςα αματεοϊμεμα 
ρςημ παοάγοατξ 2.1.5. ρςξιυεία ςηπ παοξϋραπ και επιπλέξμ ςξμ αοιθμϊ και ςξμ ςίςλξ ςηπ ρυεςικήπ ρϋμβαρηπ ξ 
πεοιευϊμεμϊ ςηπ είμαι ρϋμτχμξ με ςξ σπϊδειγμα πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ ΟαοάοςημαVII ςηπ Διακήοσνηπ και ςα 
ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 72 ςξσ μ. 4412/2016. 

Ζ εγγϋηρη καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καλϋπςει ρσμξλικά και υχοίπ διακοίρειπ ςημ εταομξγή ϊλχμ ςχμ ϊοχμ ςηπ 
ρϋμβαρηπ και κάθε απαίςηρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ έμαμςι ςξσ αμαδϊυξσ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςσυϊμ ιρϊπξρηπ 
ποξπ ασςϊμ ποξκαςαβξλήπ. 

Ρε πεοίπςχρη ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρϋμβαρηπ καςά ςημ παοάγοατξ 4.5, η ξπξία ρσμεπάγεςαι αϋνηρη ςηπ ρσμβαςικήπ 
ανίαπ, ξ αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα καςαθέρει ποιμ ςημ ςοξπξπξίηρη, ρσμπληοχμαςική εγγϋηρη ςξ ϋφξπ ςηπ 
ξπξίαπ αμέουεςαι ρε πξρξρςϊ 5% επί ςξσ πξρξϋ ςηπ αϋνηρηπ, 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 ρςημ πεοίπςχρη πξσ ξι σπηοερίεπ είμαι διαιοεςέπ και η 
παοάδξρη γίμεςαι ςμημαςικά: απξδερμεϋξμςαι ςμημαςικά, (καςά ςξ πξρϊ πξσ αμαλξγεί ρςημ ανία ςξσ μέοξσπ ςξσ 
ςμήμαςξπ ςχμ σπηοεριόμ πξσ παοαλήτθηκε ξοιρςικά) μεςά ςημ ξοιρςική πξρξςική και πξιξςική παοαλαβή ςξσ 
αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ. Δάμ ρςξ ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ πξιξςικήπ και πξρξςικήπ παοαλαβήπ αματέοξμςαι 
παοαςηοήρειπ ή σπάουει εκποϊθερμη παοάδξρη, η επιρςοξτή ςχμ χπ άμχ εγγσήρεχμ γίμεςαι μεςά ςημ αμςιμεςόπιρη 
ςχμ παοαςηοήρεχμ και ςξσ εκποξθέρμξσ.  

4.2  σμβαςικό πλαίριξ – 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 ρύμβαρηπ 

Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ξ αμάδξυξπ ςηοεί ςιπ σπξυοεόρειπ ρςξσπ ςξμείπ ςξσ πεοιβαλλξμςικξϋ, 
κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, πξσ έυξσμ θερπιρςεί με ςξ δίκαιξ ςηπ Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, 
ρσλλξγικέπ ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δίκαιξ, ξι ξπξίεπ 
απαοιθμξϋμςαι ρςξ Οαοάοςημα Υ ςξσ Οοξραοςήμαςξπ Α ςξσ μ. 4412/2016.  

Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ σπξυοεόρεχμ απϊ ςξμ αμάδξυξ και ςξσπ σπεογξλάβξσπ ςξσ 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 ςξσπ3. 

4.4 Σοξπξπξίηρη ρύμβαρηπ 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 ςξσ 
αομξδίξσ ξογάμξσ. 

Ζ ιρυϋπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ παϋει ασςξδίκαια με ςημ ρϋμαφη ρσμβάρεχμ απϊ Δμιαίξ Διαγχμιρμϊ πξσ έυει 
διεμεογήρει τξοέαπ για ςα Μξρξκξμεία ςηπ 1ηπ ΣΟΔ. 

4.5 Δικαίχμα μξμξμεοξύπ λύρηπ ςηπ ρύμβαρηπ 

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. 

                                                           
3 Διδικά ρςιπ ρσμβάρειπ παοξυήπ σπηοεριόμ καθαοιρμξϋ ή τϋλανηπ ξ αμάδξυξπ ςηοεί ςιπ σπξυοεόρειπ ςχμ πεοιπςόρεχμ α' 
έχπ ρς' ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 68 ςξσ μ. 3868/2010 (Α/115), ϊπχπ ιρυϋει, καθόπ και ςηπ παοαγοάτξσ 3 ςξσ χπ άμχ άοθοξσ. 
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5. ΔΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σοόπξπ πληοχμήπ 

5.1.1. Ζ πληοχμή ςξσ αμαδϊυξσ θα γίμεςαι καςά μήμα , με ςημ ενϊτληρη ςξσ 100% ςηπ μημιαίαπ ρσμβαςικήπ ανίαπ μεςά 
ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςξσ έογξσ απϊ ςημ αομϊδια σπηοερία ςξσ Μξρξκξμείξσ με βάρη ςα μϊμιμα δικαιξλξγηςικά. 

Ζ πληοχμή ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ θα γίμεςαι με ςημ ποξρκϊμιρη ςχμ μϊμιμχμ 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. 

α αμαγκαία δικαιξλξγηςικά πληοχμήπ αμά μήμα για ςημ ενϊτληρη ςηπ μημιαίαπ παοαρυεθείραπ σπηοερίαπ 
είμαι: 

 Λημιαίξ Οοακςικϊ Οξρξςικήπ και Οξιξςικήπ Δκςέλερηπ ςχμ ϊοχμ ςηπ Ρϋμβαρηπ πξσ θα ρσματθεί με ςημ 
Αμάδξυξ Δςαιοεία ςξ ξπξίξ θα ρσμςάρρεςαι απϊ αομϊδια Δπιςοξπή πξσ θα ξοιρςεί απϊ ςξ Μξρξκξμείξ για ςημ 
Οαοαλαβή ςχμ ειδόμ/σπηοεριόμ και Οαοακξλξϋθηρη ςχμ ϊοχμ ςηπ ξικείαπ Ρϋμβαρηπ. 

 ιμξλϊγιξ Οαοξυήπ Σπηοεριόμ ςξσ αμαδϊυξσ  για εογαρίεπ δεδξσλεσμέμεπ ποξηγξϋμεμξσ μημ  

 Βεβαίχρη ςξσ ΘΙΑ για μη ξτειλϊμεμεπ ειρτξοέπ(αρταλιρςική εμημεοϊςηςα) 

 Τξοξλξγική εμημεοϊςηςα 

 Ιάθε άλλξ δικαιξλξγηςικϊ πξσ ςσυϊμ ήθελε ζηςηθεί απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ πξσ διεμεογξϋμ ςξμ έλεγυξ 
και ςημ πληοχμή. 

5.1.2. Toμ Αμάδξυξ βαοϋμξσμ ξι σπέο ςοίςχμ κοαςήρειπ, χπ και κάθε άλλη επιβάοσμρη, ρϋμτχμα με ςημ κείμεμη 
μξμξθερία, μη ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Τ.Ο.Α., ςημ παοξυή ςηπ σπηοερίαπ ρςξμ ςϊπξ και με ςξμ ςοϊπξ πξσ ποξβλέπεςαι 
ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ. Θδίχπ βαοϋμεςαι με ςιπ ακϊλξσθεπ κοαςήρειπ:  

α) Ιοάςηρη 0,06% η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ ςηπ αουικήπ, καθόπ 
και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ Σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ επιβάλλεςαι (άοθοξ 4 
Μ.4013/2011 ϊπχπ ιρυϋει) 

β) Ιοάςηρη ϋφξσπ 0,02% σπέο ςξσ Δημξρίξσ, η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ, εκςϊπ ΤΟΑ, ςηπ αουικήπ, καθόπ και 
κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ. ξ πξρϊ ασςϊ παοακοαςείςαι ρε κάθε πληοχμή απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ρςξ 
ϊμξμα και για λξγαοιαρμϊ ςηπ Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ και Οοξμηθειόμ ρϋμτχμα με ςημ παο. 6 ςξσ 
άοθοξσ 36 ςξσ μ. 4412/20164 

γ)Σπέο Φσυικήπ Σγείαπ :2% 

δ)Τϊοξπ: 1%(σγοά καϋριμα),4%(λξιπά αγαθά),8%(σπηοερίεπ) 

Λε κάθε πληοχμή θα γίμεςαι η ποξβλεπϊμεμη απϊ ςημ κείμεμη μξμξθερία παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ ανίαπ  επί 
ςξσ καθαοξϋ πξρξϋ. 

5.2 Κήοσνη ξικξμξμικξύ τξοέα εκπςώςξσ - Κσοώρειπ 

5.2.1. Ξ αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικά έκπςχςξπ απϊ ςημ ρϋμβαρη και απϊ κάθε δικαίχμα πξσ απξοοέει απϊ 
ασςήμ,με απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ,ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ξογάμξσ, ετϊρξμ  δεμ εκπληοόρει 
ςιπ ρσμβαςικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ ή δεμ ρσμμξοτχθεί με ςιπ γοαπςέπ εμςξλέπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, πξσ είμαι 
ρϋμτχμεπ με ςημ ρϋμβαρη ή ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ και εάμ σπεοβεί σπαίςια ςη ρσμξλική ποξθερμία εκςέλερηπ ςηπ 
ρϋμβαρηπ, λαμβαμξμέμχμ σπϊφη ςχμ παοαςάρεχμ. 

Ρςημ πεοίπςχρη ασςή ςξσ κξιμξπξιείςαι ειδική ϊυληρη, η ξπξία πεοιλαμβάμει ρσγκεκοιμέμη πεοιγοατή ςχμ εμεογειόμ 
ρςιπ ξπξίεπ ξτείλει μα ποξβεί ασςϊπ, θέςξμςαπ ποξθερμία για ςη ρσμμϊοτχρή ςξσ, η ξπξία δεμ μπξοεί μα είμαι 
μικοϊςεοη ςχμ δεκαπέμςε (15) ημεοόμ. Αμ η ποξθερμία πξσ ςεθεί με ςημ ειδική ϊυληρη παοέλθει υχοίπ μα 
ρσμμξοτχθεί, κηοϋρρεςαι αιςιξλξγημέμα έκπςχςξπ μέρα ρε ςοιάμςα (30) ημέοεπ απϊ ςημ άποακςη πάοξδξ ςηπ χπ άμχ 
ποξθερμίαπ ρσμμϊοτχρηπ.  

Ρςξμ αμάδξυξ πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςημ ρϋμβαρη, επιβάλλξμςαι, μεςά απϊ κλήρη ςξσ για παοξυή ενηγήρεχμ, 
αθοξιρςικά, ξι παοακάςχ κσοόρειπ: 
α) ξλική καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, 
β) είρποανη εμςϊκχπ ςηπ ποξκαςαβξλήπ πξσ υξοηγήθηκε, είςε απϊ πξρϊμ πξσ δικαιξϋςαι μα λάβει, είςε με καςάθερη 
ςξσ πξρξϋ απϊ ςξμ ίδιξ, είςε με καςάπςχρη ςηπ εγγϋηρηπ ποξκαςαβξλήπ. Ξ σπξλξγιρμϊπ ςχμ ςϊκχμ γίμεςαι απϊ ςημ 
ημεοξμημία λήφηπ ςηπ ποξκαςαβξλήπ μέυοι ςημ ημεοξμημία έκδξρηπ ςηπ απϊταρηπ κήοσνήπ ςξσ χπ εκπςόςξσ, με ςξ 
ιρυϋξμ κάθε τξοά αμόςαςξ ϊοιξ επιςξκίξσ για ςϊκξ απϊ δικαιξποανία, απϊ ςημ ημεοξμημία δε ασςή και μέυοι ςηπ 
επιρςοξτήπ ςηπ, με ςξ ιρυϋξμ κάθε τξοά επιςϊκιξ για ςϊκξ σπεοημεοίαπ [ετόρξμ ποξβλέπεςαι ρςημ παοξύρα η 
υξοήγηρη ποξκαςαβξλήπ]. 

                                                           
4 Ξ υοϊμξπ, ςοϊπξπ και η διαδικαρία κοάςηρηπ ςχμ χπ άμχ υοημαςικόμ πξρόμ, καθόπ και κάθε άλλξ αμαγκαίξ θέμα για ςημ 
εταομξγή ςηπ χπ άμχ κοάςηρηπ  εναοςάςαι απϊ ςημ έκδξρη ςηπ κξιμήπ απϊταρηπ ςξσ Σπξσογξϋ Ξικξμξμίαπ, Αμάπςσνηπ και 
ξσοιρμξϋ και Ξικξμξμικόμ ςηπ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ μ. 4412/2016 
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Δπιπλέξμ, μπξοεί μα ςξσ επιβληθεί ξ ποξβλεπϊμεμξπ απϊ ςξ άοθοξ 74 ςξσ μ. 4412/2016 απξκλειρμϊπ απϊ ςη 
ρσμμεςξυή ςξσ ρε διαδικαρίεπ δημξρίχμ ρσμβάρεχμ.  

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 αουήπ. 
Ξι πξιμικέπ οήςοεπ σπξλξγίζξμςαι χπ ενήπ: 
α) για καθσρςέοηρη πξσ πεοιξοίζεςαι ρε υοξμικϊ διάρςημα πξσ δεμ σπεοβαίμει ςξ 50% ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ ρσμξλικήπ 
διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ ή ρε πεοίπςχρη ςμημαςικόμ/εμδιαμέρχμ ποξθερμιόμ ςηπ αμςίρςξιυηπ ποξθερμίαπ επιβάλλεςαι 
πξιμική οήςοα 2,5% επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ υχοίπ ΤΟΑ ςχμ σπηοεριόμ πξσ παοαρυέθηκαμ εκποϊθερμα, 
β) για καθσρςέοηρη πξσ σπεοβαίμει ςξ 50% επιβάλλεςαι πξιμική οήςοα 5% υχοίπ ΤΟΑ επί ςηπ ρσμβαςικήπ ανίαπ ςχμ 
σπηοεριόμ πξσ παοαρυέθηκαμ εκποϊθερμα, 
γ) ξι πξιμικέπ οήςοεπ για σπέοβαρη ςχμ ςμημαςικόμ ποξθερμιόμ είμαι αμενάοςηςεπ απϊ ςιπ επιβαλλϊμεμεπ για 
σπέοβαρη ςηπ ρσμξλικήπ διάοκειαπ ςηπ ρϋμβαρηπ και δϋμαμςαι μα αμακαλξϋμςαι με αιςιξλξγημέμη απϊταρη ςηπ 
αμαθέςξσραπ αουήπ, αμ ξι σπηοερίεπ πξσ ατξοξϋμ ρςιπ χπ άμχ ςμημαςικέπ ποξθερμίεπ παοαρυεθξϋμ μέρα ρςη 
ρσμξλική ςηπ διάοκεια και ςιπ εγκεκοιμέμεπ παοαςάρειπ ασςήπ και με ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ςξ ρϋμξλξ ςηπ ρϋμβαρηπ έυει 
εκςελερςεί πλήοχπ. 
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. 

5.3 Διξικηςικέπ ποξρτσγέπ καςά ςη διαδικαρία εκςέλερηπ 

Ξ αμάδξυξπ μπξοεί καςά ςχμ απξτάρεχμ πξσ επιβάλλξσμ ρε βάοξπ ςξσ κσοόρειπ, δσμάμει ςχμ ϊοχμ  ςχμ 
παοαγοάτχμ 5.2 (Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ – Ισοόρειπ) και 6.4. (Απϊοοιφη παοαδξςέχμ – 
Αμςικαςάρςαρη), μα σπξβάλει ποξρτσγή για λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ και ξσρίαπ εμόπιξμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ, μέρα ρε 
αμαςοεπςική ποξθερμία ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία πξσ έλαβε γμόρη ςηπ ρυεςικήπ απϊταρηπ. Δπί ςηπ 
ποξρτσγήπ, απξταρίζει ςξ Διξικηςικϊ Ρσμμβξϋλιξ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομϊδιξσ ρσλλξγικξϋ ξογάμξσ. 

Ζ εμ λϊγχ απϊταρη δεμ επιδέυεςαι ποξρβξλή με άλλη ξπξιαρδήπξςε τϋρεχπ διξικηςική ποξρτσγή. 
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6. ΔΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παοακξλξύθηρη ςηπ ρύμβαρηπ 

6.1.1. Ζ παοακξλξϋθηρη ςηπ εκςέλερηπ ςηπ Ρϋμβαρηπ και η διξίκηρη ασςήπ θα διεμεογηθεί απϊ ςημ  αομϊδια ξοιρθείρα 
επιςοξπή η ξπξία και θα ειρηγείςαι  ρςξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ ςξσ Μξρξκξμείξσ 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.  

6.1.2. Ζ αομϊδια σπηοερία μπξοεί, με απϊταρή ςηπ μα ξοίζει για ςημ παοακξλξϋθηρη ςηπ ρϋμβαρηπ χπ επϊπςη με 
καθήκξμςα ειρηγηςή σπάλληλξ ςηπ σπηοερίαπ. Λε ςημ ίδια απϊταρη δϋμαμςαι μα ξοίζξμςαι και άλλξι σπάλληλξι ςηπ 
αομϊδιαπ σπηοερίαπ ή ςχμ ενσπηοεςξϋμεμχμ απϊ ςημ ρϋμβαρη τξοέχμ, ρςξσπ ξπξίξσπ αμαςίθεμςαι επιμέοξσπ 
καθήκξμςα για ςημ παοακξλξϋθηρη ςηπ ρϋμβαρηπ. Ρε ασςή ςημ πεοίπςχρη ξ επϊπςηπ λειςξσογεί χπ ρσμςξμιρςήπ. 

α καθήκξμςα ςξσ επϊπςη είμαι, εμδεικςικά, η πιρςξπξίηρη ςηπ εκςέλερηπ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρϋμβαρηπ, καθόπ και ξ 
έλεγυξπ ςηπ ρσμμϊοτχρηπ ςξσ αμαδϊυξσ με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ. Λε ειρήγηρη ςξσ επϊπςη η σπηοερία πξσ 
διξικεί ςη ρϋμβαρη μπξοεί μα απεσθϋμει έγγοατα με ξδηγίεπ και εμςξλέπ ποξπ ςξμ αμάδξυξ πξσ ατξοξϋμ ρςημ 
εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

6.2  Διάοκεια ρύμβαρηπ 

6.2.1. Ζ διάοκεια ςηπ Ρϋμβαρηπ ξοίζεςαι ρε ένι (6) μήμεπ  απϊ ςημ σπξγοατήπ ςηπ και μέυοι ενάμςληρηπ ςξσ 
ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ. 

6.2.2. Ζ ιρυϋπ ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ παϋει ασςξδίκαια με ςημ ρϋμαφη ρσμβάρεχμ απϊ Δμιαίξ Διαγχμιρμϊ πξσ έυει 
διεμεογήρει τξοέαπ για ςα Μξρξκξμεία ςηπ 1ηπ ΣΟΔ. 

6.3 Παοαλαβή ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ρύμβαρηπ 

Ζ παοαλαβή ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ή/και παοαδξςέχμ γίμεςαι απϊ επιςοξπή παοαλαβήπ πξσ ρσγκοξςείςαι, 
ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 11 εδάτιξ δ‟ ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ μ. 4412/2016. 

Ιαςά ςη διαδικαρία παοαλαβήπ διεμεογείςαι έλεγυξπ, μπξοεί δε μα καλείςαι μα παοαρςεί και ξ αμάδξυξπ. 

Αμ η επιςοξπή παοαλαβήπ κοίμει ϊςι ξι παοευϊμεμεπ σπηοερίεπ ή/και ςα παοαδξςέα δεμ αμςαπξκοίμξμςαι πλήοχπ 
ρςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ρσμςάρρεςαι ποχςϊκξλλξ ποξρχοιμήπ παοαλαβήπ, πξσ αματέοει ςιπ παοεκκλίρειπ πξσ 
διαπιρςόθηκαμ απϊ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ και γμχμξδξςεί αμ ξι αματεοϊμεμεπ παοεκκλίρειπ επηοεάζξσμ ςημ 
καςαλληλϊληςα ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ ή/και παοαδξςέχμ 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 ή/και παοαδξςέχμ, 
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 ή/και παοαδξςέχμ 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 παοέλθει υοξμικϊ διάρςημα μεγαλϋςεοξ ςχμ 30 ημεοόμ απϊ ςημ 
ημεοξμημία σπξβξλήπ ςξσ και δεμ λητθεί ρυεςική απϊταρη για ςημ έγκοιρη ή ςημ απϊοοιφή ςξσ, 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 ρϋμτχμα με ςημ παοάγοατξ 6 ςξσ άοθοξσ 218 ςξσ μ. 4412/2016. Ξι 
εγγσηςικέπ επιρςξλέπ ποξκαςαβξλήπ και καλήπ εκςέλερηπ δεμ επιρςοέτξμςαι ποιμ ςημ ξλξκλήοχρη ϊλχμ ςχμ 
ποξβλεπϊμεμχμ ελέγυχμ και ςη ρϋμςανη ςχμ ρυεςικόμ ποχςξκϊλλχμ.  

6.4  Απόοοιφη παοαδξςέχμ – Αμςικαςάρςαρη 

Ρε πεοίπςχρη ξοιρςικήπ απϊοοιφηπ ξλϊκληοξσ ή μέοξσπ ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ, με έκπςχρη επί ςηπ 
ρσμβαςικήπ ανίαπ, με απϊταρη ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ μπξοεί μα εγκοίμεςαι αμςικαςάρςαρη ςχμ σπηοεριόμ ή/και 
παοαδξςέχμ ασςόμ με άλλα, πξσ μα είμαι ρϋμτχμα 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. 
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6.5 Αμαποξραομξγή ςιμήπ 

Ιαθϊλη ςη διάοκεια ςηπ ρϋμβαρηπ δεμ επιςοέπεςαι αμαποξραομξγή ςιμήπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Πεοιγοατή Υσρικξύ και Οικξμξμικξύ Αμςικειμέμξσ ςηπ ύμβαρηπ 

ΑΜΑΗΔΞΣΡΑ ΑΠΥΖ: Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Αθημόμ ΘΟΟΞΙΠΑΔΘΞ 

Ξογαμιρμϊ δημξρίξσ δικαίξσ 

Ιϋοια δοαρςηοιϊςηςα :Σγεία 

ΔΔΠΑ: Βαρ. Ρξτίαπ 114,Αθήμα,Ι:11527 

Ιχδικϊπ NUTS:GR300 

ΡΞΘΥΔΘΑ ΔΟΘΙΞΘΜΩΜΘΑΡ: Αομϊδιξπ για πληοξτξοίεπ: Ξικξμξμάκη Δλέμη  

ηλέτχμξ: 2132088751  

Ταν: 2132088716 

Email: prom@hippocratio.gr 

Διεϋθσμρη ρςξ διαδίκςσξ:   http://www. hippocratio.gr 

Αμςικείμεμξ Ρϋμβαρηπ: Οαοξυή Σπηοεριόμ Ολϋρηπ 

Αοιθμϊπ Αματξοάπ: Τ44/2017 

Α/Α ΔΡΖΔΖΡ: 42286 

ΙΩΔΘΙΞΡ ΙΣΠΘΞΣ ΚΔΝΘΚΞΓΘΞΣ CPV: 98312000-3 

ΔΙΘΛΩΛΔΜΖ ΡΣΜΞΚΘΙΖ ΑΝΘΑ: 74.400,00ΡΣΛΟ/ΜΞΣ ΤΟΑ(ΑΝΘΑ ΥΩΠΘΡ ΤΟΑ 60.000,00€) 

ΙΠΘΖΠΘΞ ΑΜΑΗΔΡΖΡ: Ολέξμ ρσμτέοξσρα απϊ ξικξμξμική άπξφη ποξρτξοά m;onoβάρει 
ςιμήπ 

ΟΟΣΣ 2015 

ΔΘΑΠΙΔΘΑ ΡΣΛΒΑΡΖΡ: Ένι μήμεπ και μέυοι ενάμςληρηπ ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ 

ΞΟΞΡ ΣΚΞΟΞΘΖΡΖΡ: ΓΜΑ «Θππξκοάςειξ» (Βαρ.Ρξτίαπ 114 Αθήμα) 

ΔΓΓΣΖΡΔΘΡ: Απαιςείςαι Δγγϋηρη Ιαλήπ Δκςέλερηπ 

ΠΞΟΞΟΞΘΖΡΖ ΡΣΛΒΑΡΖΡ: Ζ ρϋμβαρη μπξοεί μα ςοξπξπξιείςαι καςά ςη διάοκειά ςηπ υχοίπ μα 
απαιςείςαι μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ μϊμξ ρϋμτχμα με ςξσπ 
ϊοξσπ και ςιπ ποξωπξθέρειπ ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ μ.4412/2016 και 
καςϊπιμ γμχμξδϊςηρηπ ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ 

ΙΑΑΚΖΙΘΙΖ ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ ΣΟΞΒΞΚΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ Ηλεκςοξμική Τπξβξλή: 22/06/2017 ημέοα Πέμπςη και ώοα 17:00μμ 

Έμςσπη ποξρτξοά:α ρςξιυεία και δικαιξλξγηςικά ςηπ ποξρτξοάπ 
πξσ σπξβάλλξμςαιηλεκςοξμικά ποξρκξμίζξμςαι,καςά πεοίπςχρη ρε 
έμςσπη μξοτή εμςϊπ ποξθερμίαπ ςοιόμ εογάριμχμ ημεοόμ απϊ ςημ 
ημεοξμημία ςηπ ηλεκςοξμικήπ σπξβξλήπ και όοα 15:00μμ 

ΞΟΞΡ ΙΑΑΗΔΡΖΡ ΩΜ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ Ηλεκςοξμική σπξβξλή: Ρςη διαδικςσακή 
πϋληwww.promitheus.gov.grςξσ Δθμικξϋ Ρσρςήμαςξπ Ζλεκςοξμικόμ 
Δημξρίχμ Ρσμβάρεχμ(ΔΡΖΔΖΡ)(Ζλεκςοξμική μξοτή) 

Έμςσπα δικαιξλξγηςικά καςά πεοίπςχρη: Ρςημ έδοα ςξσ Γεμικξϋ 
Μξρξκξμείξσ Αθημόμ ΘΟΟΞΙΠΑΔΘΞ. 

Κεχτ.Βαρ.Ρξτίαπ 114,μήμα Γοαμμαςείαπ 

ΖΛΔΠΞΛΖΜΘΑ ΑΟΞΡΤΠΑΓΘΡΖΡ ΟΠΞΡΤΞΠΩΜ Ζ απξρτοάγιρη ςχμ ποξρτξοόμ ςχμ σπξφητίχμ ποξμηθεσςόμ,θα 
γίμει μέρχ ςξσ ηλεκςοξμικξϋ ρσρςήμαςξπ ςξσ ΔΡΖΔΖΡ ςημ εςαοςη 
28/06/17,όοα 09:00πμ 

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ ΘΡΞΡΔΚΘΔΑΡ ΑΜΑΠΖΡΖΡ ΔΣΥΞΣΡ 
ΟΠΞΙΖΠΣΝΖΡ 

www.promitheus.gov.gr 

www.hippocratio.gr→ΓοατείξΟοξμηθειόμ→Διαγχμιρμξί→Διαποαγμαςε
ϋρειπ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ- ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΔΝΑ ΔΙΔΗ/ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΙ ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ 

Οίμακαπ Ιαςαμξμήπ Ολσμϊμεμξσ Θμαςιρμξϋ: 

 

α/α Δίδξπ 
Πξρόςηςεπ 

(εμδεικςςμυ) 
ΣιμήΜξμάδξπ 

(ρε €) 
ύμξλξ Δαπάμηπ 

(ρε €) 

 Α΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ    

Α1 Ιλιμξρκεπάρμαςα: βαμβακεοά -πικέ (2-2,5 Υ 1-1,60) 6000 1,42 8.520,00 € 

Α2 Ιλιμξρκεπάρμαςα [μάλλιμα] (2-2,5 Υ 1-1,60) 1000 1,42 1420,00€ 

Α3 Λπλξϋζεπ Θαςοόμ πξπλίμα (0,80Υ4,50) 5000 1,42 7100,00 € 

  ύμξλξ Καςηγξοίαπ Α: 12.000  17.040,00 € 

 Β΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ:    

Β1 Ρεμςϊμια-Ιξιμά - Οοάριμα (1,50Υ2,50) 75000 0,41 30.750,00 € 

Β2 Ρςοόμαςα κεμά (θήκεπ ρςοχμάςχμ) [1-1,12 Υ 2-2,24] 60 0,41 24,60 € 

Β3 Ράκξι άπλσςχμ (1,75 Υ 0,78) 3500 0,41 1.435,00 € 
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Β4 
Ρςξλέπ ποξρχπικξϋ Μξρξκξμείξσ (ρακάκι - παμςελϊμι) 
[0,80Υ2,50] 

5000 
0,41 

2.050,00 € 

Β5 Xιςόμια πιζαμόμ (1,12Υ11,20) 20 0,41 8,20 € 

Β6 Οαμςαλϊμια πιζαμόμ (0,80Υ2,50) 20 0,41 8,20 € 

Β7 Πϊμπεπ γσμαικόμ (μσυςικά) [1,80Υ3,20] 20 0,41 8,20 € 

Β8 Ρακάκια υειοξσογείξσ (υοχμαςιρςά) 4085 0,41 1674,85 € 

Β9 Οαμςελϊμια υοχμαςιρςά υειο/γείξσ (πεοιρκελίδεπ) 4085 0,41 1674,85€ 

  ύμξλξ Καςηγξοίαπ Β΄: 91.790  37.633,9€ 

 Γ΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ    

Γ1 Οξδιέπ αδελτόμ, μαγείοχμ κ.λπ. (0,80Υ1,50) 230 0,34 78,20 € 

Γ2 Οοξρϊφια υμξσδάςα (40Υ0,70-0,30Υ1) 1130 0,34 384,20 € 

Γ3 Ιελϋτια ποξρκετάλχμ (0,50Υ0,70) 10150 0,34 3.451,00 € 

Γ4 εςοάγχμα υειοξσογείξσ (1,00Υ1,00) 4150 0,34 1.411,00 € 

  ύμξλξ Καςηγξοίαπ Γ’: 15.660  5.324,40 € 

 Δ΄ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ    

Δ1 Οαμςελϊμια εμδξρκϊπηρηπ  10 0,15 1,50 

  ύμξλξ Καςηγξοίαπ Δ’: 10  1,50 

  Γεμικό ύμξλξ:    59.999,8€ 

  Γεμικό ύμξλξμε ΥΠΑ:    74.399,752 € 

 

Οίμακαπ ευμικόμ Οοξδιαγοατόμ: 

 
 
 

α/α 

ΑΠΑΙΣΗΔΙ / ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΑΠΑΙΣΗΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ 

Α ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΛΤΝΣΗΡΙΩΝ – ΔΙΑΡΡΤΘΜΙΗ - ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ 

1 Απϊ πλεσοάπ Αουιςεκςξμικήπ δξμήπ ςξ κςίοιξ ςχμ 
πλσμςηοίχμ ποέπει μα είμαι έςρι καςαρκεσαρμέμξ όρςε μα 
απξςελείςαι απϊ ςοειπ (3) ζόμεπ. 

ΜΑΘ 

  2 Ρςημ ποόςη ζόμη η διαοοϋθμιρη ποέπει μα είμαι ςέςξια 
όρςε μα εναρταλίζεςαι η διαλξγή και η απξθήκεσρη ςξσ 
ακάθαοςξσ ιμαςιρμξϋ ϊπχπ π.υ. ςχμ Μξρηλεσςικόμ 
Θδοσμάςχμ (υχοιρςά ςξ καθέμα) ςχμ Νεμξδξυείχμ κ.ξ.κ. 

ΜΑΘ 

  3 Ζ ζόμη ασςή ποέπει μα υχοίζεςαι απϊ ςξ σπϊλξιπξ 
ρσγκοϊςημα με διάδοξμξ για μα μημ επιβαοϋμει ςξμ 
ιμαςιρμϊ ρςιπ σπϊλξιπεπ τάρειπ επενεογαρίαπ ςξσ με 
μικοξβιακή υλχοίδα. 

ΜΑΘ 

  4 Ζ δεϋςεοη ζόμη ποέπει μα πεοιλαμβάμει ςιπ εγκαςαρςάρειπ 
ςξσ ενξπλιρμξϋ (πλσμςήοια-ρςεγμχςήοια- αςμξκλιβάμξσπ). 
λα ςα μηυαμήμαςα ποέπει μα είμαι ρϋγυοξμηπ ςευμξλξγίαπ 
και επαοκή ρε αοιθμϊ. 

ΜΑΘ 

  5 Ζ ςοίςη ζόμη μα έυει επικξιμχμία με ςη δεϋςεοη με πάρξ 
και μα ξδηγεί ρςα ριδεοχςήοια ατξϋ ποξηγξσμέμχπ γίμει 
ανιξλϊγηρη ςξσ παοαυθέμςξπ απξςελέρμαςξπ.  

ΜΑΘ 

  6 λα ςα ςμήμαςα ςξσ πλσμςηοίξσ ποέπει μα σπξρςηοίζξμςαι 
απϊ καςάλληλξ εναεοιρμϊ για ςημ απξτσγή αμάμεινηπ ςξσ 
αέοα μεςανϋ ςχμ υόοχμ π.υ. αουιςεκςξμικξί τοαγμξί, 
ρσρςήμαςα αομηςικήπ πίερηπ αέοα ρςξσπ υόοξσπ 
επενεογαρίαπ ςξσ ακάθαοςξσ ιμαςιρμξϋ, θεςική οξή αέοα 
απϊ ςξσπ υόοξσπ επενεογαρίαπ ςξσ καθαοξϋ ιμαςιρμξϋ, 
μηυαμέπ αμαοοϊτηρηπ ςηπ απελεσθεοχμέμηπ ρκϊμηπ. 

ΜΑΘ 

  7 α πλσμςήοια μα πληοξϋμ ςιπ ρυεςικέπ Σγειξμξμικέπ 
Διαςάνειπ καθόπ και ςιπ Διαςάνειπ ςξσ Σπξσογείξσ 
Αμάπςσνηπ. 
 

ΜΑΘ 

  Β ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΙΜΑΣΙΜΟΤ 

1 Ξι εογαρίεπ ρςα πλσμςήοια πεοιλαμβάμξσμ ρειοά 
διαδικαριόμ ϊπχπ: Διαλξγή – Ολϋριμξ –Ρςέγμχμα –
Ριδέοχμα –Απξθήκεσρη –Λεςατξοά. 

ΜΑΘ 

  2 Ξι εογαζϊμεμξι ρςη διαλξγή μα τξοξϋμ ποξρςαςεσςικξϋπ 
τοαγμξϋπ (μάρκα, γάμςια, πλαρςική πξδιά) και μα μημ 
μεςακιμξϋμςαι ρςξ υόοξ ςξσ καθαοξϋ ιμαςιρμξϋ. 

ΜΑΘ 

  3 Ξ ακάθαοςξπ ιμαςιρμϊπ δεμ ποέπει μα μεςακιμείςαι απϊ ςιπ 
ακάθαοςεπ ποξπ ςιπ καθαοέπ πεοιξυέπ. 
 

ΜΑΘ 

  Γ ΑΚΑΘΑΡΣΟ ΙΜΑΣΙΜΟ 
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1 Μα γίμεςαι διαλξγή ςξσ ακάθαοςξσ ιμαςιρμξϋ χπ ενήπ: 
α) Θμαςιρμϊπ υχοίπ βιξλξγικά σγοά 
β) Θμαςιρμϊπ λεοχμέμξπ με βιξλξγικά σγοά  
γ) Θμαςιρμϊπ εσαίρθηςξπ ρε σφηλέπ θεομξκοαρίεπ (ποάριμα) 
δ) Ρςξλέπ ποξρχπικξϋ 

ΜΑΘ 

  
2 ξ ακάθαοςξπ ιμαςιρμϊπ ςξπξθεςείςαι πάμςα ρε ςοξυήλαςα 

καοϊςρια πξσ αμαγοάτεςαι πάμχ «ΑΙΑΗΑΠΞΡ 
ΘΛΑΘΡΛΞΡ» και πξςέ ρςξ έδατξπ. 

ΜΑΘ 

  
3 α ςοξυήλαςα καοϊςρια μεςατξοάπ μα πλέμξμςαι 

καθημεοιμά ή ρε ςακςά υοξμικά διαρςήμαςα αμάλξγα με ςη 
υοήρη ςξσπ. 

ΜΑΘ 

  
Δ ΣΡΟΠΟ ΠΛΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΟΤ ΙΜΑΣΙΜΟΤ  

 α) Ποόπλσρη: με κοϋξ ή υλιαοϊ μεοϊ ρςξσπ 35ξC, όρςε μα 
διαβοαυεί πλήοχπ ξ ιμαςιρμϊπ όρςε με ςημ διείρδσρη ςξσ 
μεοξϋ ρςιπ σταρμάςιμεπ ίμεπ μα απξμακοσμθξϋμ ξι οϋπξι 
και ξι νέμεπ ξσρίεπ. Ακξλξσθξϋμ ςοία (3) νεβγάλμαςα 
διάοκειαπ 3΄ςξ καθέμα με ποξςειμϊμεμη πξρϊςηςα σγοξϋ 
διπλάρια απϊ ςξ βάοξπ ςξσ ιμαςιρμξϋ και ρςϋφιμξ. 
Οοξρθήκη υλχοίξσ 125 ppm ρε κοϋξ μεοϊ υχοίπ 
απξοοσπαμςικϊ για διάοκεια 4΄και ακξλξσθξϋμ πέμςε (5) 
νεβγάλμαςα διάοκειαπ 5΄ςξ καθέμα. 

ΜΑΘ 

  
 β) Κύοια πλύρη: πλϋριμξ ρςξσπ 71oC για 25΄ςξσλάυιρςξμ. 

Ένι κιλά ραπξϋμι για 200 kgr ιμαςιρμξϋ. Άδειαρμα ςξσ 
μεοξϋ. 
Ξ ρσμδσαρμϊπ ασςϊπ θεομξκοαρίαπ και διάοκειαπ έκθερηπ 
ρ‟ ασςή είμαι ρημαμςικϊπ για ςημ καςαρςοξτή ςχμ 
βλαρςικόμ μξοτόμ ςχμ μικοξβίχμ. 
Δπίρηπ η θεομξκοαρία μεοξϋ δεμ ποέπει μα σπεοβαίμει ςξσπ 
90oC διϊςι καςαρςοέτει ςξμ ιμαςιρμϊ. Δάμ σπάουξσμ ειδικέπ 
εμδείνειπ ςϊςε απξρςειοόμξμςαι π.υ. (Ράκξι με ειδική 
ρήμαμρη λξιμξγϊμξσ παοάγξμςα). 
οία (3) νεβγάλμαςα με κοϋξ μεοϊ, 3΄ςξ καθέμα. 
ξ μεοϊ απαοαίςηςα μα είμαι παοξυήπ κεμςοικξϋ δικςϋξσ 
Δ.Σ.Δ.Α.Ο. και μα επιδεικμϋεςαι ξ ρυεςικϊπ λξγαοιαρμϊπ ρε 
κάθε ζήςηρη.  
α υοηριμξπξιξϋμεμα απξοοσπαμςικά μα είμαι μαλακξί 
ράπχμεπ και εγκεκοιμέμα απϊ ςξ Γεμικϊ Υημείξ ςξσ 
Ιοάςξσπ.  
Ρε πεοίπςχρη πξσ δημιξσογηθεί κάπξιξ ποϊβλημα 
(εμτάμιρη παθήρεχμ ξτειλξμέμχμ ρςξ υοηριμξπξιξϋμεμξ 
απξοοσπαμςικϊ, κ.λπ.)ξ υξοηγηςήπ σπξυοεξϋςαι μα ςξ 
αμςικαςαρςήρει. 
Απαγξοεϋεςαι η υοηριμξπξίηρη απϊ ςξμ αμάδξυξ 
ξιξμδήπξςε υημικόμ ξσριόμ καςά ςημ πλϋρη, πξσ μπξοξϋμ 
μα καςαρςοέφξσμ ςξμ ιμαςιρμϊ. 
Μα γίμεςαι έλεγυξπ ςξσ απξςελέρμαςξπ και επί 
ποξβλημάςχμ μα επακξλξσθεί επαμαποξγοαμμαςιρμϊπ ςηπ 
πλϋρηπ. 
Ξ καθαοϊπ ιμαςιρμϊπ μα ξδηγείςαι ρςξ ςμήμα ςξσ 
ριδεοχςηοίξσ με ειδικξϋπ ςοξυήλαςξσπ καθαοξϋπ κάδξσπ ή 
κσλιϊμεμξσπ ιμάμςεπ. 

ΜΑΘ 

  
Δ ΙΔΔΡΩΣΗΡΙΑ 

 Ρςξ ςμήμα ασςϊ σπξυοεχςικά ξ ιμαςιρμϊπ θα μεςατέοεςαι 
με κσλιϊμεμξσπ ιμάμςεπ ή ςοξυήλαςξσπ ειδικξϋπ ( ειδική 
ρήμαμρη ή διατξοεςικϊ ρυήμα ) καθαοξϋπ κάδξσπ. 
λεπ ξι μπλξϋζεπ ςχμ Θαςοόμ και ςξσ Μξρηλεσςικξϋ 
ποξρχπικξϋ θα ριδεοόμξμςαι με ςα υέοια ή με ειδικέπ 
ποέρεπ.   
Σπξυοεχςική ρςξ υόοξ είμαι η εγκαςάρςαρη μηυαμιρμξϋ 
αμαοοϊτηρηπ ςηπ απελεσθεοχμέμηπ ρκϊμηπ. 
Ρςξ ρςάδιξ ασςϊ απαιςείςαι έλεγυξπ και διαυχοιρμϊπ ςξσ 
καςερςοαμμέμξσ ιμαςιρμξϋ και επιρςοξτήπ ςξσ ρςξ Ίδοσμα 
(πλσμέμξπ). 
Απαιςείςαι καλϊ ρςέγμχμα ςξσ ιμαςιρμξϋ ποιμ απϊ ςημ 
ςελική ρσρκεσαρία. 
Ζ ςελική ρσρκεσαρία γίμεςαι ρε selofan, αεοξρςεγόπ 
κλειρμέμα και η αμαμξμή ρε ειδικά dexion ή καθαοά 
καοόςρια μέυοι ςηπ διακξμιδήπ ςξσ ρςξ Μξρξκξμείξ. 

ΜΑΘ 

  
Σ ΟΡΓΑΝΩΗ 

 ξ ποξρχπικϊ για κάθε ζόμη δεμ ποέπει μα αμαμειγμϋεςαι 
ρςιπ άλλεπ ζόμεπ και σπξυοεχςικά θα ποέπει μα τξοάει 
ειδικέπ τϊομεπ, γάμςια και μα ςηοξϋμςαι ειδικά βιβλιάοια 
Σγείαπ ποξπ επίδεινη ρε κάθε έλεγυξ ή αμαζήςηρη ςξσπ απϊ 
ςημ επιςοξπή. 

ΜΑΘ 
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Ξι ρσμαλλαγέπ παοάδξρηπ – παοαλαβήπ θα γίμξμςαι 
καθημεοιμά (6.00 π.μ.-10.00 π.μ.). 
Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα παοαδίδει ακοιβόπ ςξμ 
ιμαςιρμϊ πξσ παοέλαβε μέρα  ρε 24 όοεπ. Ιαθσρςέοηρη 
παοαδϊρεχπ έρςχ και εμϊπ οξϋυξσ απξςελεί παοάβαρη ςχμ 
ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ θα σπξγοατεί. Δάμ καςά ςημ 
παοαλαβή ςξσ πλσμέμξσ ιμαςιρμξϋ η επιςοξπή διαπιρςόρει 
ϊςι έμα ή πεοιρρϊςεοα είδη δεμ έυξσμ πλσθεί καλά, ςα 
επιρςοέτει ρςξμ αμάδξυξ με ποακςικϊ επιρςοξτήπ για 
επαμάληφη ςξσ πλσρίμαςξπ ή ριδεοόμαςξπ. Ρςημ 
πεοίπςχρη ασςή ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ςα επιρςοέφει 
εμςϊπ 24όοξσ υχοίπ καμία ιδιαίςεοη αμξιβή.  
Ρε πεοιπςόρειπ αογιόμ θα ποέπει μα σπάουει επικξιμχμία 
με ςημ Θμαςιξθήκη ςξσ Θδοϋμαςξπ, για ςξμ καθξοιρμϊ 
ςοϊπξσ εϋοσθμηπ λειςξσογίαπ. 
Ζ παοαλαβή ςξσ ακάθαοςξσ ιμαςιρμξϋ θα γίμεςαι παοξσρία 
εκποξρόπξσ ςηπ Θμαςιξθήκηπ ρε υόοξ άλλξ εμςϊπ ςξσ 
Μξρξκξμείξσ ή ςξσ Οαοαοςήμαςξπ πξσ θα καθξοίζει ξ 
Σπεϋθσμξπ Οοξψρςάμεμξπ Θμαςιξθήκηπ. 
Ζ καςαμέςοηρη θα γίμεςαι ρςξμ ειδικϊ ασςϊ υόοξ απϊ ςημ 
εκάρςξςε επιςοξπή πξσ ξοίζει μςξ Μξρξκξμείξ. 
Ζ παοάδξρη ςξσ καθαοξϋ ιμαςιρμξϋ θα γίμεςαι ρςιπ 
Θμαςιξθήκεπ ςξσ Θδοϋμαςξπ (Ιεμςοικξϋ κςιοίξσ και 
Οαοαοςήμαςξπ) με εσθϋμη και ποξρχπικϊ ςξσ αμάδξυξσ. 
α ασςξκίμηςα πξσ θα μεςατέοξσμ ςξμ καθαοϊ ιμαςιρμϊ και 
μϊμξ ποέπει μα τέοξσμ βεβαίχρη απϊ αομϊδια Δημϊρια 
σπηοερία ϊςι είμαι απξλσμαρμέμα καθχπ επίρηπ και για ςξ 
υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ απξλϋμαμρηπ. Ζ βεβαίχρη ασςή θα 
επιδεικμϋεςαι ρε κάθε ζήςηρη ρςα αομϊδια ϊογαμα ςξσ 
Μξρξκξμείξσ. 
Ιαςά ςημ παοαλαβή και παοάδξρη ςξσ ιμαςιρμξϋ ξ 
αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα είμαι μποξρςά ξ ίδιξπ ή δι‟ 
αμςιποξρόπξσ ςξσ εγγοάμμαςξσ, ςξσ ξπξίξσ ςημ ιδιϊςηςα 
θα έυει καςαρςήρει γμχρςή ρςξ Μξρξκξμείξ και ξ ξπξίξπ θα 
σπξγοάτει ςα ρυεςικά ποχςϊκξλλα παοαλαβήπ και 
παοάδξρηπ καθόπ και ςα ποακςικά επιρςοξτήπ ή ςα 
ποακςικά παοαβάρεχμ. 
Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ αμάδξυξπ ή ξ αμςιποϊρχπϊπ ςξσ 
αομηθξϋμ μα σπξγοάφξσμ ςα ποακςικά η επιςοξπή είμαι 
σπξυοεχμέμη μα αματέοει ςημ άομηρη ρςξ ποακςικϊ , η 
ξπξία άομηρη θα απξςελέρει ιδιαίςεοα επιβαοσμςικϊ 
ρςξιυείξ για ςημ ενέςαρη ςηπ παοάβαρηπ απϊ ςξ Ρσμβξϋλιξ 
Διξίκηρηπ. 
Ιαςά ςημ ανιξλϊγηρη ςξσ διαγχμιρμξϋ η αομϊδια επιςοξπή 
θα μεςαβεί ρςξσπ υόοξσπ εγκαςάρςαρηπ ςξσ αμάδξυξσ, για 
επιςϊπιξ έλεγυξ ασςόμ. 
ξ Μξρξκξμείξ έυει ςξ δικαίχμα καθ‟ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ 
ρϋμβαρηπ μα κάμει εμςαςικξϋπ ελέγυξσπ ρςα πλσμςήοια ςξσ 
αμάδξυξσ, ξ ξπξίξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα επιδεικμϋει 
επικσοχμέμξ τχςξαμςίγοατξ ςηπ άδειαπ κσκλξτξοίαπ ςξσ 
απξοοσπαμςικξϋ ςξ ξπξίξ υοηριμξπξιεί. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΣΔΤΔ 

Διαςίθεςαι ρςξ ΔΡΖΔΖΡ χπ ρσμημμέμξ ςηπ παοξϋρηπ διακήοσνηπ: 

Α)Ρε μξοτή pdf με ςξ ϊμξμα ΔΣΔ 

Β) Ρε μξοτή word με ςξ ϊμξμα ΔΣΔ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Διδικξί Όοξι 

1. Παοάδξρη & παοαλαβή  

Ξ Αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχµέμξπ μα παοαλαµβάμει ςξμ ακάθαοςξ ιµαςιρµϊ ςξσ Μξρ/µείξσ εμςϊπ 24 χοόμ απϊ ςημ 
παοαγγελία και μα ςξμ επιρςοέτει ρ΄ ασςϊμ απξλϋςχπ καθαοϊ και καλά ριδεοχµέμξ. Ζ παοαλαβή και η επιρςοξτή ςξσ 
ιµαςιρµξϋ απϊ ςξμ αμάδξυξ θα γίμεςαι µε ένξδά ςξσ µεςατξοικά µέρα πξσ θα ποέπει μα είμαι καθαοά και 
απξλσµαρµέμα. Ζ µεςατξοά ςξσ ακάθαοςξσ ιµαςιρµξϋ θα γίμεςαι µε διατξοεςικϊ ασςξκίμηςξ απϊ ασςϊ πξσ θα 
παοαδίδει ςξμ καθαοϊ ιµαςιρµϊ ρςξ Μξρξκξµείξ. Ξ αμάδξυξπ ξτείλει μα ςηοεί εμήµεοξ ςξ Μξρ/µείξ για κάθε αλλαγή 
πξσ επιτέοει ρςα ασςξκίμηςα πξσ θα ςξ ενσπηοεςξϋμ. Δπίρηπ η παοαλαβή και η επιρςοξτή ςξσ ιµαςιρµξϋ θα γίμεςαι 
καςά ςιπ εογάριµεπ όοεπ (6.00πµ- 10.00 πµ) δια ςηπ ποξρπελάρεχπ ςξσ ασςξκιμήςξσ ειπ ςξ πληριέρςεοξ ρηµείξ 
παοαλαβήπ ςξσ Μξρ/µείξσ και εμόπιχμ ςοιµελξϋπ επιςοξπήπ παοαλαβήπ πξσ θα ξοίρει ξ ∆ιξικηςήπ ςξσ Μξρ/µείξσ. α 
παοαλαµβαμϊµεμα είδη απϊ ςξμ αμάδξυξ πλϋρεχπ θα ποέπει μα επιρςοέτξμςαι µέρα ρε µία ηµέοαυχοιρµέμα ρε είδη 
και ρσρκεσαρµέμα ρε ράκξσπ καθαοξϋπ και απξλσµαρµέμξσπ. 

2. Τπξυοεώρειπ Αμάδξυξσ  
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Ξ καθαοιρµϊπ ςξσ Θµαςιρµξϋ θα γίμεςαι µε απξοοσπαμςικϊ για ςξ ξπξίξ έυει εκδξθεί άδεια κσκλξτξοίαπ και ςξ ξπξίξ 
θα εναρταλίζει επαοκή και ρσγυοϊμχπ Σγιειμϊ καθαοιρµϊ. Ρε πεοίπςχρη πξσ θα δηµιξσογηθεί κάπξιξ ποϊβληµα ρςξ 
Ίδοσµα (µη επαοκήπ καθαοιρµϊπ, εµτάμιρη παθήρεχμ ξτειλξµέμχμ ρςξ υοηριµξπξιξϋµεμξ απξοοσπαμςικϊ κλπ), ξ 
αμάδξυξπ σπξυοεξϋμςαι μα αμςικαςαρςήρει ςξ υοηριµξπξιξϋµεμξ απξοοσπαμςικϊ. Απαγξοεϋεςαι η υοηριµξπξίηρη απϊ 
ςξμ αμάδξυξ άλλχμ υηµικόμ ξσριόμ καςά ςημ πλϋρη ϊπχπ π.υ. πξςάρα, βαοσκίμα, υλχοίμη κλπ πξσ µπξοξϋμ μα 
καςαρςοέφξσμ ςξμ ιµαςιρµϊ. ξ Μξρ/µείξ µπξοεί µε αοµϊδια ϊογαμά ςξσ μα ποαγµαςξπξιεί εμςαςικξϋπ ελέγυξσπ ρςα 
πλσμςήοια ςξσ αμάδξυξσ, ξ ξπξίξπ είμαι σπξυοεχµέμξπ μα επιδεικμϋει επικσοχµέμξτχς/τξ ςηπ άδειαπ κσκλξτξοίαπ 
ςξσ απξοοσπαμςικξϋ ςξ ξπξίξ υοηριµξπξιεί. ξ πλϋριµξ και ςξ ριδέοχµα θα γίμεςαι ρϋµτχμα µε ςξσπ ϊοξσπ ςηπ 
ςευμικήπ πλσρίµαςξπ και ριδεοόµαςξπ ξι µπλξϋζεπϊµχπ ςχμ γιαςοόμ και ςξσ Μξρηλεσςικξϋ ςξσλάυιρςξμ ποξρχπικξϋ 
θα ριδεοόμξμςαι µε ςα υέοια. Ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα παοαδίδει αποξταρίρςχπ ακοιβόπ ςξμ ιµαςιρµϊ πξσ 
παοέλαβε µέρα ρε µία εογάριµηηµέοα. Ιαθσρςέοηρη παοαδϊρεχπ έρςχ και εμϊπ οξϋυξσ απξςελεί παοάβαρη ςχμ ϊοχμ 
ςηπ ρϋµβαρηπ πξσ θα σπξγοατεί. Αμ καςά ςημ παοαλαβή ςξσ πλσμξµέμξσιµαςιρµξϋ η επιςοξπή παοαλαβήπ 
διαπιρςόρει ϊςι έμα ή ϊλα ςα είδη δεμ έυξσμ πλσθεί ή ριδεοχθεί καλά ςα επιρςοέτει ρςξμ αμάδξυξ µε ποακςικϊ 
επιρςοξτήπ για ςημ επαμάληφη ςξσ πλσρίµαςξπ ή ριδεοόµαςξπ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή ξ αμάδξυξπ είμαι σπξυοεχµέμξπ 
μα ςα επιρςοέφει πλσµέμα καλά και ριδεοχµέμα ρε είκξρι ςέρρεοιπ όοεπ υχοίπ καµία ιδιαίςεοη αµξιβή. α ασςξκίμηςα 
πξσ θα µεςατέοξσμ ςξμ καθαοϊ ιµαςιρµϊ και µϊμξ ποέπει μα τέοξσμ βεβαίχρη απϊ αοµϊδια∆ηµϊρια σπηοερία ϊςι είμαι 
απξλσµαρµέμα καθόπ επίρηπ και για ςξ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ απξλϋµαμρηπ. Ζ βεβαίχρη ασςή επιδεικμϋεςαι ρε κάθε 
ζήςηρη ρςα αοµϊδια ϊογαμα ςξσ Μξρξκξµείξσ. Ξ αμάδξυξπ είμαι σπεϋθσμξπ για κάθε υάριµξ ή ζηµιά ςξσ οξσυιρµξϋ 
ςξσ Μξρ/µείξσ και σπξυοεξϋςαι υχοίπ καµία αμςίοοηρη μα καςαβάλλει ςημ ανία ςξσ οξσυιρµξϋ πξσ έυαρε ή 
καςέρςοεφε. Ζ αμχςέοχ ανία ςξσ απξλερθέμςξπ οξσυιρµξϋ θα καςαλξγίζεςαι ρε βάοξπ ςξσ αμάδξυξσ µεςά απϊ 
γμχµξδϊςηρη ςηπ αοµϊδιαπ επιςοξπήπ ή σπηοερίαπ µε απϊταρη ςξσ ∆.Ρ ςξσ Μξρξκξµείξσ. Ιαςά ςημ παοαλαβή ςξσ 
πλσµέμξσιµαςιρµξϋ ποέπει μα ρσμςάρρεςαι απϊ ςημ ξικεία επιςοξπή παοαλαβήπ ποχςϊκξλλξ ρε ςοιπλξϋμ, ϊπξσ θα 
αμαγοάτεςαι ςξ είδξπ και ξ αοιθµϊπ ςχμ ειδόμ, ξι διαρςάρειπ ασςόμ καθόπ και ϊςι η πλϋρη ςχμ οξϋυχμ έγιμε 
ρϋµτχμα µε ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρσµβάρεχπ πξσ θα σπξγοατεί. Δπιρηµαίμεςαι ρςημ επιςοξπή παοαλαβήπ, ϊςι για ςα είδη, 
πξσ αματέοξμςαι ρε πεοιρρϊςεοεπ καςηγξοίεπ πλσμξµέμξσιµαςιρµξϋ, είμαι απαοαίςηςη, για ςη διάκοιρή ςξσπ, η 
αμαγοατή ςχμ διαρςάρειπ ςξσπ. Δπίρηπ καςά ςημ παοαλαβή και παοάδξρη ςξσ ιµαςιρµξϋ ξ αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα 
είμαι µποξρςά ή δι΄ αμςιποξρόπξσ ςξσ εμήλικξσ και εγγοαµµάςξσ, ςξσ ξπξίξσ θα ποέπει μα είυε καςαρςήρει γμχρςή 
ςημ ιδιϊςηςα ασςή ρςξ Μξρ/µείξ πξσ παοέυει ςιπ σπηοερίεπ ςξσ και ξ ξπξίξπ θα ποέπει μα σπξγοάτει ςα ρυεςικά 
ποχςϊκξλλα παοαλαβήπ και παοαδϊρεχπ ϊπχπ και ςα ποακςικά επιρςοξτήπ για ςημ επαμάληφη ςηπ πλϋρεχπ καθόπ 
και ςα ποακςικά παοαβάρεχμ. Για κάθε ςσυϊμ παοάβαρη ςξσ αμάδξυξσ ποέπει μα ρσμςάρρεςαι απαοαιςήςχπ καςά ςημ 
παοαλαβή ποακςικϊ ςηπ επιςοξπήπ ςξ ξπξίξ ϊµχπ θα ποέπει μα σπξγοάτεςαι και παοά ςξσ αμάδξυξσ, ξ ξπξίξπ µπξοεί 
μα ρηµειόρει ςιπ αμςιοοήρειπ ςξσ επί ςηπ αμαγοατϊµεμηπ παοαβάρεχπ επί ςχμ ξπξίχμ ρε ρσμέυεια η επιςοξπή µπξοεί 
μα ρηµειόρει ςιπ αμςιπαοαςηοήρειπ ςηπ. Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ αμάδξυξπ ή ξ αμςιποϊρχπϊπ ςξσ αομηθξϋμ μα 
σπξγοάφξσμ ςα ποακςικά η επιςοξπή είμαι σπξυοεχµέμη μα αματέοει ρςξ ποακςικϊ ςημ άομηρη η ξπξία θα απξςελέρει 
επιβαοσμςικϊ ρςξιυείξ καςά ςημ ενέςαρη ςηπ παοαβάρεχπ απϊ ςξ αοµϊδιξ ϊογαμξ ςξσ Μξρξκξµείξσ.  

3. Κσοώρειπ  

Για κάθε γεμικά παοάβαρη, ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋµβαρηπ πξσ θα σπξγοατεί απϊ ςξμ αμάδξυξ η αοµϊδια σπηοερία ςξσ 
Θδοϋµαςξπ διαβιβάζει ςξ θέµα ρςξ ∆ιξικηςικϊΡσµβξϋλιξποξκειµέμξσ μα επιβάλλει µία ςχμ παοακάςχ κσοόρεχμ πξσ 
ποξβλέπξμςαι απϊ ςξ Ο.∆.118/07 ή ςσυϊμ ςοξπξπξιήρειπ ςξσ (καμξμιρµϊπποξµηθειόμ-ΙΑΟ):α) Ρϋρςαρη, β) ποϊρςιµξ 
πξσ µπξοεί μα κσµαίμεςαι, απϊ 300,00 EURO µέυοι 3.000,00 EURO. κάθε τξοά ςξ ποϊρςιµξ επιβάλλεςαι καςά ςημ 
ελεϋθεοη κοίρη ςξσ ∆ιξικηςικξϋΡσµβξσλίξσ ςξσ Θδοϋµαςξπ και παοακοαςείςαι απϊ ςξ λαβείμ ςξσ αμάδξυξσ υχοίπ άλλη 
διαδικαρία. Ξ καςαλξγιρµϊπ ςηπ ανίαπ καςαρςοατέμςξπ ή απξλερθέμςξπ ιµαςιρµξϋ δεμ απξςελεί ποϊρςιµξ, γ) έκπςχρη 
µεοική, δ) έκπςχρη ξλική, κλπ. α αμχςέοχ δικαιξλξγηςικά µέςοα-κσοόρειπ είμαι αμενάοςηςα ςχμ ςσυϊμ πξιμικόμ 
κσοόρεχμ επιβάλλξμςαι δε καςά ςημ απϊλσςη κοίρη ςξσ ∆ιξικηςικξϋΡσµβξσλίξσ ςξσ Μξρξκξµείξσ. Έμρςαρη υχοεί 
µϊμξ εμόπιξμ ςξσ ∆ιξικηςικξϋΡσµβξσλίξσ ςξσ Γ.Μ.Α.‟‟ΘΟΟΞΙΠΑΔΘΞ‟‟ και εκδικάζεςαι µέρα ρε ποξθερµία µέυοι δϋξ 
µημόμ απϊ ςηπ σπξβξλήπ ςηπ πξσ µπξοεί μα επιβληθξϋμ απϊ ςα ∆ικαρςήοια. Για ςημ άρκηρη πξιμικήπ διόνεχπ θα 
ποέπει ςξ Θδοσµα μα διαβιβάζει ςξ ρυεςικϊ τάκελξ ρςξμ Διραγγελία. Αοµϊδια∆ικαρςήοια για ςα ςχμ ρσµβάρεχμ είμαι 
ασςά ςχμ Αθημόμ και µϊμξ. Οαοαβάρειπ πξσ επιρϋοξσμ ςα πιξ πάμχ διξικηςικά µέςοα-κσοόρειπ είμαι: α) Ιαθσρςέοηρη 
παοαδϊρεχπ πλσµέμξσ και ριδεοχµέμξσιµαςιρµξϋ. β) Ζ µη ςήοηρη (εν ξλξκλήοξσ ή µεοικόπ) ςξσ ςοϊπξσ παοαδϊρεχπ 
ςξσ Θµαςιρµξϋ. γ) Οαοάδξρη Θµαςιρµξϋ κακόπ πλσµέμξσ ή ριδεοχµέμξσ. δ) Λεοική παοάδξρη Θµαςιρµξϋ. ε) Αομηρη 
παοαλαβήπ ακαθάοςξσ ιµαςιρµξϋ, ή επιρςοξτή ασςξϋ λϊγχ κακξϋ πλσρίµαςξπ ή ριδεοόµαςξπ. ρς) Απόλεια ιµαςιρµξϋ. 
ζ) Τθξοά Θµαςιρµξϋ. η) Αμάοµξρςηρσµπεοιτξοά ςξσ αμάδξυξσ. Ρςημ κακή εογξλαβική, εκςϊπ ςχμ άλλχμ 
ρσµπεοιτξοάρσµπεοιλαµβάμεςαι η υοήρη µη εγκεκοιµέμχμ απξοοσπαμςικόμ ή η µη απξλϋµαμρη ςχμ ασςξκιμήςχμ 
µεςατξοάπ ςξσ καθαοξϋ Θµαςιρµξϋ.  

4. Δκςέλερη σµβάρεχμ 

 Για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋµβαρηπ πξσ θα σπξγοατεί, θα επιλητθξϋμ ςα αοµϊδια ϊογαμα ςξσ Μξρξκξµείξσ. 
Ρσγκεκοιµέμα, η παοαλαβή και ξ έλεγυξπ ςξσ Θµαςιρµξϋ, θα ποαγµαςξπξιείςαιρϋµτχμα µε ςα διαλαµβαμϊµεμα ρςξ 
ξικείξ άοθοξ ςηπ διακήοσνηπ απϊ ςημ Δπιςοξπή παοαλαβήπ πξσ θα ρσγκοξςηθεί ρϋµτχμα µε ςα επίρηπ ποξβλεπϊµεμα 
απϊ ςξ ρυεςικϊ άοθοξ ασςήπ. α ρσμςαρρϊµεμα ποχςϊκξλλα παοαλαβήπ, ςα ξπξία είμαι απϊ ςα δικ/κάπληοχµήπ, θα 
σπξβάλλξμςαι ρςξ αοµϊδιξ για ςημ ενϊτληρη ςχμ ρυεςικόμ ςιµξλξγίχμ, ϊογαμξ ςξσ Θδοϋµαςξπ. α ποχςϊκξλλα επί 
ςχμ ξπξίχμ ρηµειόμεςαι ξπξιξρδήπξςε µξοτήπ παοάβαρη (καθσρςέοηρη ή πξιξςική εκςοξπή κλπ), θα διαβιβάζξμςαι 
δε ρςξ ∆ιξικηςικϊΡσµβξϋλιξ ςξσ Μξρξκξµείξσ, ποξκειµέμξσ μα επιβληθξϋμ ξι ποξβλεπϊµεμεπ κσοόρειπ. 5. Κξιπξί οξι 
Ξι ποξρεουϊµεμξι ρςξμ διαγχμιρµϊ, ποέπει μα έυξσμ σπϊφη ςξσπ ϊςι ςξ πλσμςήοιξ ςξσπ θα ποέπει απαοαίςηςα μα 
πληοξί ςιπ ρυεςικέπ Σγειξμξµικέπ διαςάνειπ καθόπ και ςιπ διαςάνειπ ςξσ Σπξσογείξσ Αμάπςσνηπ και ςα ϊρα καθξοίζξμςαι 
ρςξ „‟ΟΑΠΑΠΖΛΑ II‟‟ πξσ ποξραοςάςαι ρςημ παοξϋρα διακήοσνη. 

Έλεγυξπ εγκαςαρςάρεχμ ποξρτέοξμςαπ ή σπξκαςαρκεσαρςξϋ: Δτϊρξμ αοµξδίχπ κοιθεί απαοαίςηςη η διεμέογεια 
επιςϊπιξσ ελέγυξσ ρςιπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ ποξρτέοξμςξπ ή ςχμ σπξκαςαρκεσαρςόμ ςξσ ποξρτεοϊµεμξσ ποξψϊμςξπ, ςα 
ένξδα ςηπ ποξπ ςξϋςξ ρσρςαθειρξµέμηπςοιµελξϋπ επιςοξπήπ βαοϋμξσμ ςξμ ποξρτέοξμςα ή ςξσπ ποξρτέοξμςεπ κας΄ 
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αμαλξγία. Ζ καςαβξλή ςχμ εμ λϊγχ ενϊδχμ, ςξ ϋφξπ ςχμ ξπξίχμ καθξοίζεςαι µε βάρη ςιπ ιρυϋξσρεπ διαςάνειπ πεοί 
ενϊδχμ µεςακίμηρηπ εκςϊπ έδοαπ σπαλλήλχμ ςξσ ∆ηµξρίξσ και ρςοαςιχςικόμ, διεμεογείςαι εμςϊπ πέμςε (5) ηµεοόμ απϊ 
ςηπ εμηµεοόρεχπ ςξσ σπϊυοεξσ. Ρε πεοίπςχρη µη καςαβξλήπ ςχμ ενϊδχμ εμςϊπ ςηπ αμχςέοχ ποξθερµίαπ η ποξρτξοά 
ςξσ σπϊυοεξσ δεμ λαµβάμεςαι σπϊφη και δεμ ανιξλξγείςαι». 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ΤΠΟΔΔΙΓΜΑ ΥΤΛΛΟΤ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

 

α ποξρτεοϊμεμα είδη/σπηοερίεπ  θα ποέπει μα πληοξϋμ ςιπ ξοιζϊμεμεπ ελάυιρςεπ ποξδιαγοατέπ-απαιςήρειπ και ςξσπ 
ϊοξσπ ςηπ Διακήοσνηπ πξσ απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςηπ παοξϋραπ Διακήοσνηπ. 

Απαιςείςαι, η ρσμσπξβξλήΥύλλξσ σμμόοτχρηπ (Τπόδειγμα Πίμακα Ι, καςχςέοχ)  

Οοξκειμέμξσ μα ςεκμηοιχθεί η ρσμτχμία με ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςηπ παοξϋραπ διακήοσνηπ θα ποέπει μα 
ρσμπληοχθεί, και μα σπξβληθεί ηλεκςοξμικά και φητιακά σπξγεγοαμμέμξπ, απϊ ςξμ σπξφήτιξ ποξμηθεσςή/αμάδξυξ 
ρυεςικϊπ «Οίμακαπ Ρσμμϊοτχρηπ» ρσμπληοχμέμξπ ρϋμτχμα με ςιπ παοακάςχ επενηγήρειπ και ξδηγίεπ ςιπ ξπξίεπ ξ 
σπξφήτιξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ακξλξσθήρει. 

Ξ Οίμακαπ Ρσμμϊοτχρηπ δϋμαςαι μα διαθέςει ςημ ενήπ μξοτή: 

 

ΣΔΦΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΔ – ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 
1. Ρςη ρςήλη «Απαίςηρη» αμςιγοάτξμςαι ξι ζηςξϋμεμεπ ευμικέπ Οοξδιαγοατέπ ςχμ Διδόμ απϊ ςη Διακήοσνη. 

2. Ρςη ρςήλη «Απάμςηρη» ρημειόμεςαι η απάμςηρη ςξσ σπξφητίξσ Οοξμηθεσςή πξσ έυει ςη μξοτή 
ΙΑΚΣΟΔΘ/ΣΟΔΠ-ΙΑΚΣΟΔΘ /ΔΔΜ ΙΑΚΣΟΔΘ. Αμ η ποξρτεοϊμεμη ςευμική ποξδιαγοατή πληοξί ακοιβόπ ςημ αιςξϋμεμη 
απϊ ςη διακήοσνη ςευμική ποξδιαγοατή ρημειόμεςαι η έμδεινη “ΙΑΚΣΟΔΘ”, αμ η ποξρτεοϊμεμη ςευμική ποξδιαγοατή 
είμαι αμόςεοη απϊ ςημ αιςξϋμεμη  ςευμική ποξδιαγοατή ρημειόμεςαι η έμδεινη “ΣΟΔΠ-ΙΑΚΣΟΔΘ” εμό αμ η 
ποξρτεοϊμεμη ςευμική ποξδιαγοατή δεμ πληοξί ακοιβόπ ςημ αιςξϋμεμη απϊ ςη διακήοσνη ςευμική ποξδιαγοατή 
ρημειόμεςαι η έμδεινη “ΔΔΜ ΙΑΚΣΟΔΘ”. 

3. Ρςη ρςήλη «Οοξρτξοά Σπξφήτιξσ Οοξμηθεσςή» πεοιγοάτεςαι αμαλσςικά η ευμική Οοξδιαγοατή ςξσ 
ποξρτεοϊμεμξσ Δίδξσπ απϊ ςξμ σπξφήτιξ Οοξμηθεσςή. 

4. Ρςη ρςήλη «Οαοαπξμπή» θα καςαγοατεί η ρατήπ παοαπξμπή ρςημ ςευμική ποξρτξοά, ρε αμςίρςξιυξ ςευμικϊ 
τσλλάδιξ ςξσ καςαρκεσαρςή ή αμαλσςική ςευμική πεοιγοατή ςξσ ενξπλιρμξϋ ή ςξσ ςοϊπξσ διαρϋμδερηπ και 
λειςξσογίαπ, ή αματξοέπ μεθξδξλξγίαπ εγκαςάρςαρηπ, σπξρςήοινηπ και εκπαίδεσρηπ κλπ. πξσ θα παοαςεθξϋμ ρςξ 
παοάοςημα. Δίμαι ιδιαίςεοα επιθσμηςή η πληοέρςεοη ρσμπλήοχρη και ξι παοαπξμπέπ μα είμαι καςά ςξ δσμαςϊμ 
ρσγκεκοιμέμεπ  (πυ. ευμική Οοξρτξοά / ευμικϊ Τσλλάδιξ 3, Ρελ. 4 Οαοάγοατξπ 4 κλπ). 

5. Αμςίρςξιυα ρςξ ςευμικϊ τσλλάδιξ ή αματξοά θα  σπξγοαμμιρςεί ςξ ρημείξ πξσ ςεκμηοιόμει ςη ρσμτχμία και 
θα ρημειχθεί η αμςίρςξιυη παοάγοατξπ ςξσ πίμακα ρσμμϊοτχρηπ ρςημ ξπξία καςαγοάτεςαι η ζηςξϋμεμη 
ποξδιαγοατή (πυ. Οοξδ. 1.1.4.2). 

6. Ζ επιςοξπή ανιξλϊγηρηπ θα ανιξλξγήρει καςά ςημ κοίρη ςηπ ςα παοευϊμεμα απϊ ςξσπ σπξφήτιξσπ 
ποξμηθεσςέπ ρςξιυεία καςά ςη διαδικαρία ςευμικήπ ανιξλϊγηρηπ ςχμ ποξρτεοϊμεμχμ σπηοεριόμ/ενξπλιρμξϋ/ειδόμ. 

7. Ζ μη ρσμμϊοτχρη με ςα παοαπάμχ (πυ μη αματξοά, αρατήπ ή ερταλμέμη αματξοά) μπξοεί μα επιτέοει ςημ 
πξιμή ςξσ απξκλειρμξϋ. 

ΤΣΚΚΞ ΡΣΛΛΞΠΤΩΡΖΡ 

ΑΟΑΘΖΡΖ ΑΟΑΜΖΡΖ 
ΟΠΞΡΤΞΠΑ ΣΟΞΦΖΤΘΞΣ 
ΟΠΞΛΖΗΔΣΖ 

ΟΑΠΑΟΞΛΟΖ 

Αμςιγοατή Εηςξϋμεμηπ ευμικήπ 
Οοξδιαγοατήπ ςξσ Δίδξσπ απϊ ςη 
Διακήοσνη ϊπχπ ασςέπ 
διαςσπόμξμςαι ρςα Οαοάοςημα Δ΄ 
ςηπ παοξϋραπ 

Αμ η ποξρτεοϊμεμη ςευμική 
ποξδιαγοατή πληοξί 
ακοιβόπ ςημ αιςξϋμεμη απϊ 
ςη διακήοσνη ςευμική 
ποξδιαγοατή ρημειόμεςαι η 
έμδεινη “ΙΑΚΣΟΔΘ” 

Αμ η ποξρτεοϊμεμη ςευμική 
ποξδιαγοατή είμαι αμόςεοη 
απϊ ςημ αιςξϋμεμη  ςευμική 
ποξδιαγοατή ρημειόμεςαι η 
έμδεινη “ΣΟΔΠ-ΙΑΚΣΟΔΘ” 

Αμαλσςική Οεοιγοατή 
ευμικήπ Οοξδιαγοατήπ 
ςξσ Οοξρτεοϊμεμξσ 
Δίδξσπ απϊ ςξμ Σπξφήτιξ 
Οοξμηθεσςή/Αμάδξυξ 

 

Απϊ πλεσοάπ Αουιςεκςξμικήπ δξμήπ 
ςξ κςίοιξ ςχμ πλσμςηοίχμ ποέπει μα 
είμαι έςρι καςαρκεσαρμέμξ όρςε μα 
απξςελείςαι απϊ ςοειπ (3) ζόμεπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ – Τπόδειγμα Οικξμξμικήπ Ποξρτξοάπ 

Δτϊρξμ η ξικξμξμική ποξρτξοά δεμ έυει απξςσπχθεί ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ ρςιπ ειδικέπ ηλεκςοξμικέπ τϊομεπ ςξσ 
ρσρςήμαςξπ, ξ ποξρτέοχμ επιρσμάπςει φητιακά σπξγεγοαμμέμα ρσμπληοχμέμξ ςξμ ακϊλξσθξ Οίμακα Ξικξμξμικήπ 
Οοξρτξοάπ. 
 
 

 
α/α 

Δίδη 
Μξμάδα 

Μέςοηρηπ 
(ςεμ) 

Πξρόςηςα ΣιμήΜξμάδαπ 
Πξρξρςό 

ΥΠΑ 
ύμξλξ 
Δαπάμηπ 

 Ιαςηγξοία Α‟   

 

  

1    

 

  

2    

 

  

 Ιαςηγξοία Β΄   

 

  

1    

 

  

2    

 

  

 Ιαςηγξοία Γ   

 

  

1    

 

  

2    

 

  

 Ιαςηγξοία Δ΄   

 

  

1    

 

  

2    

 

  

Κωδικός και Τιμή Παρατηρητηρίου Τιμώμ του Υπουργείου Υγείας:  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – ΤΠΟΔΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

Δκδϊςηπ   ……………………………….. 

(Ολήοηπ επχμσμία Οιρςχςικξϋ Θδοϋμαςξπ) 

 

Ζμεοξμημία έκδξρηπ: …………………………….. 

 

Οοξπ:  Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Αθημόμ «ΘΟΟΞΙΠΑΔΘΞ» 

      Κεχτ. Βαρ. Ρξτίαπ 114, 115 27 Αθήμα 

Δγγϋηρή μαπ σπ‟ αοιθμ. ……………….. πξρξϋ ………………….……. εσοό5 

 

Έυξσμε ςημ ςιμή μα ραπ γμχοίρξσμε ϊςι εγγσϊμαρςε με ςημ παοξϋρα επιρςξλή αμέκκληςα και αμεπιτϋλακςα 
παοαιςξϋμεμξι ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ 
εσοό……………………………………………………………………….. 

σπέο ςξσ: 

(i) [ρε πεοίπςχρη τσρικξϋ ποξρόπξσ]: (ξμξμαςεπόμσμξ, παςοόμσμξ) .............................., 

ΑΤΛ: ................ (διεϋθσμρη) .......................………………………………….., 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) ................... 

     γ) (πλήοη επχμσμία) ........................, ΑΤΛ: ...................... (διεϋθσμρη) .................. 

(ρσμπληοόμεςαι με ϊλα ςα μέλη ςηπ έμχρηπ / κξιμξποανίαπ) 

αςξμικά και για κάθε μία απϊ ασςέπ και χπ αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ σπϊυοεχμ μεςανϋ ςξσπ, εκ ςηπ ιδιϊςηςάπ ςξσπ 
χπ μελόμ ςηπ έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ, 

για ςημ καλή εκςέλερη ςξσ/χμ ςμήμαςξπ/ςχμ ….. / ςηπ σπ αοιθ ..... ρϋμβαρηπ “(τίτλος σύμβασης)”, ρϋμτχμα με ςημ 
(αοιθμϊ/ημεοξμημία) ........................ Διακήοσνη /Οοϊρκληρη/ Οοϊρκληρη Δκδήλχρηπ 
Δμδιατέοξμςξπ ........................... ςηπ/ςξσ (Αμαθέςξσραπ Αουήπ/Αμαθέςξμςξπ τξοέα). 

ξ παοαπάμχ πξρϊ ςηοείςαι ρςη διάθερή ραπ και θα καςαβληθεί ξλικά ή μεοικά υχοίπ καμία απϊ μέοξσπ μαπ 
αμςίοοηρη, αμτιρβήςηρη ή έμρςαρη και υχοίπ μα εοεσμηθεί ςξ βάριμξ ή μη ςηπ απαίςηρηπ ραπ μέρα ρε ....…. ημέοεπ 
απϊ ςημ απλή έγγοατη ειδξπξίηρή ραπ. 

Ζ παοξϋρα ιρυϋει μέυοι και ςημ ............... (αμ ποξβλέπεςαι ξοιρμέμξπ υοϊμξπ ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ) 

ή 

μέυοιπ ϊςξσ ασςή μαπ επιρςοατεί ή μέυοιπ ϊςξσ λάβξσμε έγγοατη δήλχρή ραπ ϊςι μπξοξϋμε μα θεχοήρξσμε ςημ 
οάπεζα μαπ απαλλαγμέμη απϊ κάθε ρυεςική σπξυοέχρη εγγσξδξρίαπ μαπ. 

Ρε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ πάγιξ ςέλξπ 
υαοςξρήμξσ. 

Βεβαιόμξσμε σπεϋθσμα ϊςι ςξ πξρϊ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ πξσ έυξσμ δξθεί, ρσμσπξλξγίζξμςαπ και ςξ πξρϊ ςηπ 
παοξϋραπ, δεμ σπεοβαίμει ςξ ϊοιξ ςχμ εγγσήρεχμ πξσ έυξσμε ςξ δικαίχμα μα εκδίδξσμε6. 

(Ενξσριξδξςημέμη Τπξγοατή) 

                                                           
5Ξλξγοάτχπ και ρε παοέμθερη αοιθμηςικόπ. Ρςξ πξρϊ δεμ σπξλξγίζεςαι ξ ΤΟΑ. 
6Ξ καθξοιρμϊπ αμχςάςξσ ξοίξσ έκδξρηπ ςχμ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ απϊ ςιπ ςοάπεζεπ πξσ λειςξσογξϋμ ρςημ Δλλάδα θερμξθεςήθηκε 
με ςημ σπ'αοιθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΤΔΙ Β' 740/28.08.1995) απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ Ξικξμξμικόμ, με ςημ ξπξία και καςέρςη 
σπξυοεχςική και η αμαγοατή ςηπ ρυεςικήπσπεϋθσμηπ δήλχρηπ ρςημ εγγσηςική επιρςξλή. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VIII– υέδιξ ύμβαρηπ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ 
         1Η

 Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ  
ΓΔΝΙΚΟΝΟΟΚΟΜΔΙΟΑΘΗΝΩΝ 
          «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» 

 

αυ. Δ/μρη: Βαρ. Ρξτίαπ 114  
.Ι.: 115 27  
 

 

ΤΜΒΑΗ 
ΠΟΟΤ ΦΦΦΦΦΦΦ € ΠΛΔΟΝ ΥΠΑ 

Για ςημ αμάθερη 
«ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ» 

ϊπξπ καςαοςίρεχπ ρσμβάρεχπ: α Γοατεία Γεμ. Μξρξκξμείξσ Αθημόμ «ΘΟΟΞΙΠΑΔΘΞ» 

Διάοκεια ρϋμβαρηπ: Ένι μήμεπ απϊ ςημ σπξγοατή ςηπ, μέυοι εναμςλήρεχπ ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ 

 
Ρςημ Αθήμα ρήμεοα ςημ .... ……….. ςξσ έςξσπ ………., ξι καςχςέοχ ρσμβαλλϊμεμξι: 
 

Ατεμόπ 
ξ Γεμικϊ Μξρξκξμείξ Αθημόμ «ΘΟΟΞΙΠΑΔΘΞ» πξσ εδοεϋει ρςημ Αθήμα, Κεχτ. Βαρ. Ρξτίαπ 114, Ι:115 27, και 
εκποξρχπείςαι μϊμιμα για ςημ σπξγοατή ςηπ παοξϋραπ απϊ ςημ κα Αμαρςαρία Λπαλαρξπξϋλξσ Διξικήςοια, και ςξ 
ξπξίξ ρςξ ενήπ θα αματέοεςαι ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη χπ «η Αμαθέςξσρα Αουή» 

και ατεςέοξσ 
Ζ εςαιοεία με ςημ επχμσμία …………………….. πξσ εδοεϋει ρςημ …………………….., έυει αοιθμϊ τξοξλξγικξϋ μηςοόξσ (ΑΤΛ) 
................., σπάγεςαι ρςη ΔΞΣ............ και εκποξρχπείςαι μϊμιμα απϊ ςξμ κξ/α …………………….., …………………….. 
ςηπ εςαιοείαπ, ρϋμτχμα με ςξ ............. και η ξπξία ρςξ ενήπ θα αματέοεςαι ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη χπ «ξ 
Δογξλάβξπ», 
 

Ρσμτόμηραμ και ρσμαπξδέυθηκαμ ςα ακϊλξσθα: 
Ύρςεοα από ρσμξπςικό διαγχμιρμό ςηπ Υ44/2017 Διακήοσνηπ και ςημ σπ΄αοιθμ. ……………………. (Θέμα ……..) 
Απόταρη  καςακύοχρηπ ςξσ Δ.. ςξσ Νξρξκξμείξσ, η εςαιοεία ……………….………………………………., 
Δ/ΜΡΖ:……………………………, ΖΚ: ………………….., FAX: …………………….., ΑΤΛ:……………………….,  
αμαλαμβάμει ςημ σπξυοέχρη ςηπ πλϋρηπ ςξσ ΑΙΑΗΑΠΞΣ ΘΛΑΘΡΛΞΣ ςξσ Μξρξκξμείξσ βάρει: α) ςχμ ϊοχμ 
διεμέογειαπ, β) ςχμ ϊοχμ ςηπ ρυεςικήπ διακήοσνηπ (Τ44/2017) ςξσ ξικείξσ διαγχμιρμξϋ και γ) ςχμ ϊοχμ πξσ 
αματέοξμςαι ρςαάοθοα ςηπ Ρϋμβαρηπ ασςήπ, απξδευϊμεμξπ ασςξϋπ πλήοχπ και αμεπιτσλάκςχπ ρςξ ρϋμξλξ ςξσπ. 
 
ΔΙΑΡΚΔΙΑ-ΔΠΔΚΣΑΗ –ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΜΒΑΗ 
Ζ εογξλαβία αουίζει απϊ ςημ ημεοξμημία πξσ καθξοίζεςαι ρςημ ρϋμβαρη και λήγει μεςά ένι (6) μήμεπ και μέυοι 
εναμςλήρεχπ ςξσ ρσμβαςικξύ ςιμήμαςξπ, υχοίπ μα απαιςείςαι ρσγκαςάθερη ςξσ αμαδόυξσ. 
Ξ αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρη ςξσ έμαμςι ςξσ Δημξρίξσ ή ςξσ Μξρξκξμείξσ, για ςημ ςσυϊμ ασνξμείχρη ςξσ 
πλσμξμέμξσ Θμαςιρμξϋ. Δπίρηπ ξ εογξλάβξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρη ρε πεοίπςχρη καςαογήρεχπ ςξσ 
Μξρξκξμείξσ ή μεςατξοάπ ςξσ ρε άλλξ μέοξπ εκςϊπ Οεοιτέοειαπ Αςςικήπ, ξπϊςε ρςημ πεοίπςχρη ασςή η εκςέλερη ςηπ 
ρϋμβαρηπ μπξοεί μα διακϊπςεςαι με απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςξσ Θδοϋμαςξπ. 
έλξπ ξ αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρη ςξσ ρε πεοίπςχρη ποξρχοιμήπ διακξπήπ λειςξσογίαπ ςξσ Μξρξκξμείξσ 
για ξπξιξδήπξςε λϊγξ. 
Η ρύμβαρη ασςή αουίζει ςημ …………….. και ςελειώμει ςημ ……………….. μέυοι εναμςλήρεχπ ςξσ ρσμβαςικξύ 
ςιμήμαςξπ, υχοίπ μα απαιςείςαι η ρσγκαςάθερη ςξσ εογξλάβξσ. 
Απαγξοεϋεςαι η εκυόοηρη, καθϊρξμ η παοξϋρα ρϋμβαρη έυει απϊλσςα ποξρχπξπαγή υαοακςήοα. 
 
ΠΑΡΑΔΟΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 
Ο εογξλάβξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα παοαλαμβάμει ςξμ Ακάθαοςξ Ιμαςιρμό ςξσ Νξρξκξμείξσ εμςόπ 24 χοώμ από 
ςημ παοαγγελία και μα ςξμ επιρςοέφει ρε ασςό απξλύςχπ καθαοό και καλά ριδεοχμέμξ. 
Ζ παοαλαβή και η επιρςοξτή ςξσ Θμαςιρμξϋ απϊ ςξμ Δογξλάβξ θα γίμεςαι με ένξδα ςξσ και δικά ςξσ μεςατξοικά μέρα 
πξσ θα ποέπει μα είμαι καθαοά και απξλσμαρμέμα. Ζ μεςατξοά ςξσ ακαθάοςξσ Θμαςιρμξϋ θα γίμεςαι με διατξοεςικϊ 
ασςξκίμηςξ απϊ ασςϊ πξσ θα παοαδίδει ςξμ καθαοϊ Θμαςιρμϊ ρςξ Μξρξκξμείξ. Ξ εογξλάβξπ ξτείλει μα ςηοεί εμήμεοξ 
ςξ Μξρξκξμείξ για κάθε αλλαγή πξσ επιτέοει ρςα ασςξκίμηςα πξσ θα ςξ ενσπηοεςξϋμ. Δπίρηπ, η παοαλαβή και η 
επιρςοξτή ςξσ Θμαςιρμξϋ θα γίμεςαι καςά ςιπ εογάριμεπ όοεπ(5.30πμ-11.00 πμ) δια ςηπ ποξρπελάρεχπ ςξσ 
ασςξκιμήςξσ ειπ ςξ πληριέρςεοξ ρημείξ παοαλαβήπ ςξσ Νξρξκξμείξσ και μποξρςά ρε ςοιμελή επιςοξπή παοαλαβήπ. 
α παοαλαμβαμϊμεμα είδη απϊ ςξμ εογξλάβξ πλϋρεχπ θα ποέπει μα επιρςοέτξμςαι μέρα ρε εικξριςέρρεοιπ (24) όοεπ 
υχοιρμέμα ρε είδη και ρσρκεσαρμέμα ρε ράκξσπ καθαοξϋπ και απξλσμαρμέμξσπ. 
Ξ καθαοιρμϊπ ςξσ Θμαςιρμξϋ θα γίμεςαι με απξοοσπαμςικϊ, για ςξ ξπξίξ έυει εκδξθεί άδεια κσκλξτξοίαπ και ςξ ξπξίξ 
θα εναρταλίζει επαοκή και ρσγυοϊμχπ σγιειμϊ καθαοιρμϊ. 
Ρε πεοίπςχρη πξσ θα δημιξσογηθεί κάπξιξ ποϊβλημα ρςξ Μξρξκξμείξ (μη επαοκήπ καθαοιρμϊπ, εμτάμιρη παθήρεχμ 
ξτειλξμέμχμ ρςξ υοηριμξπξιξϋμεμξ απξοοσπαμςικϊ κ.λ.π) ξ εογξλάβξπ σπξυοεξϋςαι μα αμςικαςαρςήρει ςξ 
υοηριμξπξιξϋμεμξ απξοοσπαμςικϊ. 
Απαγξοεϋεςαι η υοηριμξπξίηρη απϊ ςξμ εογξλάβξ άλλχμ υημικόμ ξσριόμ καςά ςημ πλϋρη, ϊπχπ π.υ. πξςάρα, 
βαοσκίμα, υλχοίμη κ.λ.π. πξσ μπξοξϋμ μα καςαρςοέφξσμ ςξμ Θμαςιρμϊ. 
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ξ Μξρξκξμείξ μπξοεί με αομϊδια ϊογαμα ςξσ μα ποαγμαςξπξιεί εμςξπιακξϋπ ελέγυξσπ ρςα πλσμςήοια ςξσ εογξλάβξσ, 
ξ ξπξίξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα επιδεικμϋει επικσοχμέμξ τχςξαμςίγοατξ ςηπ άδειαπ κσκλξτξοίαπ ςξσ 
απξοοσπαμςικξϋ, ςξ ξπξίξ υοηριμξπξιεί. 
ξ πλϋριμξ και ςξ ριδέοχμα θα γίμεςαι ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ςευμικήπ πλσρίμαςξπ και ριδεοόμαςξπ, ξι μπλξϋζεπ 
ϊμχπ ςχμ γιαςοόμ και ςξσ Μξρηλεσςικξϋ ςξσλάυιρςξμ ποξρχπικξϋ θα ριδεοόμξμςαι με ςα υέοια. 
Ξ εογξλάβξπ σπξυοεξϋςαι μα παοαδίδει ακοιβόπ ςξμ Θμαςιρμϊ πξσ παοέλαβε μέρα ρε εικξριςέρρεοιπ (24) όοεπ. 
Ιαθσρςέοηρη παοαδϊρεχπ έρςχ και εμϊπ οξϋυξσ, απξςελεί παοάβαρη ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ. 
Δάμ, καςά ςημ παοαλαβή ςξσ πλσμξμέμξσ Θμαςιρμξϋ η επιςοξπή παοαλαβήπ διαπιρςόρει ϊςι έμα ή ϊλα ςα είδη δεμ 
έυξσμ πλσθεί ή ριδεοχθεί καλά, ςα επιρςοέτει ρςξμ εογξλάβξ με ποακςικϊ επιρςοξτήπ για ςημ επαμάληφη ςξσ 
πλσρίμαςξπ ή ριδεοόμαςξπ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή – ξ εογξλάβξπ είμαι σπξυοεχμέμξπ μα ςα επιρςοέφει πλσμέμα καλά 
και ριδεοχμέμα ρε εικξριςέρρεοιπ (24) όοεπ υχοίπ καμία ιδιαίςεοη αμξιβή. 
α ασςξκίμηςα πξσ θα μεςατέοξσμ ςξμ καθαοϊ ιμαςιρμϊ και μϊμξ ποέπει μα τέοξσμ βεβαίχρη απϊ αομϊδια Δημϊρια 
Σπηοερία ϊςι είμαι απξλσμαρμέμα καθόπ επίρηπ και για ςξμ υοϊμξ ιρυϋξπ ςηπ απξλϋμαμρηπ. Ζ βεβαίχρη ασςή 
επιδεικμϋεςαι ρε κάθε ζήςηρη ρςα αομϊδια ϊογαμα ςξσ Μξρξκξμείξσ. 
Ξ εογξλάβξπ είμαι σπεϋθσμξπ για κάθε απόλεια ή ζημιά ςξσ οξσυιρμξϋ ςξσ Μξρξκξμείξσ και σπξυοεξϋςαι υχοίπ καμία 
αμςίοοηρη μα καςαβάλλει ςημ ανία ςξσ οξσυιρμξϋ πξσ έυαρε ή καςέρςοεφε. 
Ζ αμχςέοχ ανία ςξσ απχλερθέμςξπ οξσυιρμξϋ θα καςαλξγίζεςαι ρε βάοξπ ςξσ εογξλάβξσ μεςά απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ 
αομϊδιαπ επιςοξπήπ ή σπηοερίαπ με απϊταρη ςξσ Δ.Ρ ςξσ Μξρξκξμείξσ. 
Ιαςά ςημ παοαλαβή ςξσ πλσμξμέμξσ Θμαςιρμξϋ, ποέπει μα ρσμςάρρεςαι απϊ ςημ ξικεία επιςοξπή παοαλαβήπ, 
ποχςϊκξλλξ ειπ ςοιπλξϋμ, ϊπξσ θα αμαγοάτεςαι ςξ είδξπ και ξ αοιθμϊπ ςχμ ειδόμ, ξι διαρςάρειπ ασςόμ καθόπ και ϊςι 
η πλϋρη ςχμ οξϋυχμ έγιμε ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ. 
Δπιρημαίμεςαι ρςημ επιςοξπή παοαλαβήπ ϊςι για ςα είδη πξσ αματέοξμςαι ξιπεοιρρϊςεοεπ καςηγξοίεπ πλσμξμέμξσ 
Θμαςιρμξϋ, είμαι απαοαίςηςη για ςημ διάκοιρή ςξσπ η αμαγοατή ςχμ διαρςάρεόμ ςξσπ. 
Δπίρηπ καςά ςημ παοαλαβή και παοάδξρη ςξσ ιμαςιρμξϋ ξ εογξλάβξπ σπξυοεξϋςαι μα είμαι παοόμ ή δι΄ αμςιποξρόπξσ 
ςξσ, ςξσ ξπξίξσ θα ποέπει μα είυε καςαρςήρει γμχρςή ςημ ιδιϊςηςα ασςή ρςξ Μξρξκξμείξ πξσ παοέυει ςιπ σπηοερίεπ 
ςξσ και ξ ξπξίξπ θα ποέπει μα σπξγοάτει ςα ρυεςικά ποχςϊκξλλα παοαλαβήπ και παοαδϊρεχπ ϊπχπ και ςα ποακςικά 
επιρςοξτήπ για ςημ επαμάληφη ςηπ πλϋρεχπ καθόπ και ςα ποακςικά παοαβάρεχμ. 
Για κάθε ςσυϊμ παοάβαρη ςξσ εογξλάβξσ ποέπει μα ρσμςάρρεςαι απαοαιςήςχπ καςά ςημ παοαλαβή ποακςικϊ ςηπ 
επιςοξπήπ. ξ ποακςικϊ θα ποέπει μα σπξγοάτεςαι και απϊ ςξμ εογξλάβξ, ξ ξπξίξπ μπξοεί μα ρημειόρει ςιπ 
αμςιοοήρειπ ςξσ επί ςηπ αμαγοατϊμεμηπ παοάβαρηπ. Ρςη ρσμέυεια η επιςοξπή παοαλαβήπ μπξοεί μα ρημειόρει ςιπ 
αμςιπαοαςηοήρειπ ςηπ επ‟ ασςόμ. 
Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ εογξλάβξπ ή ξ αμςιποϊρχπϊπ ςξσ αομηθξϋμ μα σπξγοάφξσμ ςα ποακςικά η επιςοξπή είμαι 
σπξυοεχμέμη μα αματέοει ρςξ ποακςικϊ ςημ άομηρη η ξπξία θα απξςελέρει επιβαοσμςικϊ ρςξιυείξ καςά ςημ ενέςαρη 
ςηπ παοαβάρεχπ απϊ ςξ αομϊδιξ ϊογαμξ ςξσ Μξρξκξμείξσ. 
 
ΠΛΗΡΩΜΗ –ΚΡΑΣΗΔΙ 
 
Ζ πληοχμή ρςξμ εογξλάβξ ςηπ ανίαπ ςχμ πλσμςικόμ, θα γίμεςαι απϊ ςξ Μξρξκξμείξ μεςά απϊ αίςηρη ςξσ εογξλάβξσ 
ποξπ ςημ αομϊδια σπηοερία ςξσ Μξρξκξμείξσ , η ξπξία θα ρσμξδεϋεςαι απϊ ςα απαοαίςηςα δικαιξλξγηςικά. 
ξ Μξρξκξμείξ σπξυοεξϋςαι μα πληοόμει ςξμ εογξλάβξ, μέρα ρε ραοάμςα (40) ημέοεπ απϊ ςημ παοαλαβή ςχμ 
δικαιξλξγηςικόμ. Ρε πεοίπςχρη κσοόρεχμ, ιρυϋξσμ ςα ποξβλεπϊμεμα ςηπ ρυεςικήπ διακήοσνηπ (Υ44/2017) ςξσ 
ξικείξσ διαγχμιρμξϋ, και ρσγκεκοιμέμα: Για κάθε παοάβαρη ςχμ ϊοχμ ςηπ ρϋμβαρηπ, η αομϊδια σπηοερία ςξσ 
Μξρξκξμείξσ διαβιβάζει ςξ θέμα ρςξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ ποξκειμέμξσ μα επιβάλει μια ςχμ παοακάςχ κσοόρεχμ πξσ 
ποξβλέπξμςαι απϊ ςξ Μ.4412/2016:  
α) Ρϋρςαρη, 
β) ποϊρςιμξ πξσ μπξοεί μα κσμαίμεςαι απϊ 300€ μέυοι 3.000€ κάθε τξοά ςξ ποϊρςιμξ επιβάλλεςαι καςά ςημ ελεϋθεοη 
κοίρη ςξσ Δ.Ρ. ςξσ Θδοϋμαςξπ και παοακοαςείςαι απϊ ςξ λαβείμ ςξσ εογξλάβξσ υχοίπ άλλη διαδικαρία. Ξ 
καςαλξγιρμϊπ ςηπ ανίαπ καςαρςοατέμςξπ ή απξλεθέμςξπ Θμαςιρμξϋ δεμ απξςελεί ποϊρςιμξ. 
γ) έκπςχρη μεοική, 
δ) έκπςχρη ξλική κλπ. α αμχςέοχ διξικηςικά μέςοα-κσοόρειπ είμαι αμενάοςηςα ςχμ ςσυϊμ πξιμικόμ κσοόρεχμ, 
επιβάλλξμςαι δε καςά ςημ απϊλσςη κοίρη ςξσ Δ.Ρ ςξσ Μξρξκξμείξσ. Έμρςαρη, υχοεί μϊμξ εμόπιξμ ςξσ Δ.Ρ. ςξσ 
Γεμικξϋ Μξρξκξμείξσ Αθήμαπ «ΘΟΟΞΙΠΑΔΘΞ» και εκδικάζεςαι μέρα ρε ποξθερμία μέυοι δσξ (2) μημόμ απϊ ςηπ 
σπξβξλήπ ςηπ πέοαμ ασςόμ πξσ μπξοεί μα επιβληθξϋμ απϊ ςα δικαρςήοια. Για ςημ άρκηρη πξιμικήπ διόνεχπ θα ποέπει 
ςξ Ίδοσμα μα διαβιβάζει ςξμ ρυεςικϊ τάκελξ ρςξμ ειραγγελέα. 
 
Αομϊδια για ςημ επίλσρη διατξοόμ πξσ εμδέυεςαι μα ποξκϋφξσμ καςά ςημ εκςέλερη και εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςξσ 
παοϊμςξπ είμαι ςα Δικαρςήοια ςχμ Αθημόμ. 
Οαοαβάρειπ πξσ επιρϋοξσμ ςα πιξ πάμχ διξικηςικά μέςοα-κσοόρειπ είμαι: 
α) Ιαθσρςέοηρη παοαδϊρεχπ πλσμέμξσ και ριδεοχμέμξσ Θμαςιρμξϋ. 
β) Λη ςήοηρη (εν΄ξλξκλήοξσ ή μεοικόπ) ςξσ ςοϊπξσ παοαδϊρεχπ ςξσ Θμαςιρμξϋ. 
γ) Οαοάδξρη Θμαςιρμξϋ κακόπ πλσμέμξσ ή ριδεοχμέμξσ 
δ) Λεοική παοάδξρη Θμαςιρμξϋ. 
ε) Άομηρη παοαλαβήπ ακαθάοςξσ Θμαςιρμξϋ, ή επιρςοξτή ασςξϋ λϊγχ κακξϋ 
πλσρίμαςξπ ή ριδεοόμαςξπ. 
ρς) Απόλεια Θμαςιρμξϋ. 
ζ) Τθξοά Θμαςιρμξϋ. 
η) Αμάομξρςη ρσμπεοιτξοά ςξσ εογξλάβξσ. Ρςημ κακή εογξλαβική εκςϊπ ςχμ 
άλλχμ ρσμπεοιτξοά ρσμπεοιλαμβάμεςαι η υοήρη μη εγκεκοιμέμχμ απξοοσπαμςικόμ, ή η μη απξλϋμαμρη ςχμ 
ασςξκιμήςχμ μεςατξοάπ ςξσ καθαοξϋ ιμαςιρμξϋ. 
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Ρελίδα 34 

θ) Οαοαλείφειπ ςχμ αματεοξμέμχμ ρςξ παοάοςημα Β΄ ςηπ διακήοσνηπ ςξσ ξικείξσ Δ/ρμξϋ ρυεςικά με ΙΘΠΘΑΙΖ 
ΣΟΞΔΞΛΖ –ΔΘΑΠΠΣΗΛΘΡΖ – ΚΔΘΞΣΠΓΘΙΞΖΑ ΟΚΣΜΖΠΘΩΜ. 
Ρε πεοίπςχρη πξσ έμα είδξπ απϊ ςα παοαδξθέμςα για πλϋρη δεμ πεοιλαμβάμεςαι ρε μια απϊ ςιπ ςέρρεοιπ (4) 
καςηγξοίεπ Θμαςιρμξϋ πξσ αματέοει ξ ρσμημμέμξπ ΟΘΜΑΙΑΡ, ςϊςε ςξ είδξπ ασςϊ καςαςάρρεςαι απϊ ςημ αομϊδια 
Σπηοερία ή ςημ επιςοξπή πξσ ρσγκοξςεί ςξ Μξρξκξμείξ καςά ςημ κοίρη ςηπ ρε μια απϊ ςιπ παοαπάμχ καςηγξοίεπ. 
Δπίρηπ η πιξ πάμχ επιςοξπή έυει ςξ δικαίχμα ςηπ μεςαςάνεχπ εμϊπ είδξσπ απϊ καςηγξοία ρε άλλη καςηγξοία ακϊμη 
και μεςά ςημ καςάοςιρη ςηπ παοξϋραπ ρϋμβαρηπ. Ξ εογξλάβξπ ρςημ πεοίπςχρη ςηπ μεςαςάνεχπ ασςήπ, δεμ μπξοεί μα 
διαςσπόρει καμία αμςίοοηρη ή ανίχρη. 
 
ΔΚΣΔΛΔΗ ΤΜΒΑΗ 
Για ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ επιλαμβάμξμςαι ςα αομϊδια ϊογαμα ςξσ Μξρξκξμείξσ. 
Ρσγκεκοιμέμα η παοαλαβή και ξ έλεγυξπ ςξσ Θμαςιρμξϋ θα ποαγμαςξπξιξϋμςαι ρϋμτχμα με ςα διαλαμβαμϊμεμα 
αμχςέοχ απϊ ςημ επιςοξπή παοαλαβήπ. α ρσμςαρρϊμεμα ποχςϊκξλλα παοαλαβήπ, ςα ξπξία είμαι απϊ ςα 
δικαιξλξγηςικά πληοχμήπ, θα σπξβάλλξμςαι ρςξ αομϊδιξ για ςημ ενϊτληρη ςχμ ρυεςικόμ ςιμξλξγίχμ, ϊογαμξ ςξσ 
Θδοϋμαςξπ. α ποχςϊκξλλα επί ςχμ ξπξίχμ ρημειόμεςαι ξπξιαρδήπξςε μξοτήπ παοάβαρη (καθσρςέοηρη ή πξιξςική 
επιςοξπή κλπ) θα διαβιβάζξμςαι δε ρςξ Δ.Ρ ςξσ Θδοϋμαςξπ, ποξκειμέμξσ μα επιβληθξϋμ ξι ποξβλεπϊμεμεπ κσοόρειπ. 
ξ πλσμςήοιξ ςξσ εογξλάβξσ, θα ποέπει απαοαίςηςα μα πληοξί ϊλεπ ςιπ ρυεςικέπ Σγειξμξμικέπ Διαςάνειπ καθόπ και ςιπ 
διαςάνειπ ςξσ Σπξσογείξσ ΑΜΑΟΣΝΖΡ ΙΑΘ ΑΜΑΓΩΜΘΡΘΙΞΖΑΡ και μα εμαομξμίζεςαι με ςα ϊρα καθξοίζξμςαι ρςημ 
Διακήοσνη ςξσ ξικείξσ διαγχμιρμξϋ.  
 
Ξι ρσμαλλαγέπ παοάδξρηπ – παοαλαβήπ θα γίμξμςαι καθημεοιμά (5:30πμ-11.00 πμ). Ρε πεοίπςχρη αογιόμ απαιςείςαι 
άμερη επικξιμχμία με ςημ Ιεμςοική ιμαςιξθήκη ςξσ και ςημ Ιεμςοική Απξρςείοχρη ςχμ Υειοξσογείχμ για ςξμ 
καθξοιρμϊ ςηπ εϋοσθμηπ λειςξσογίαπ. 
Ζ παοαλαβή ςξσ ακαθάοςξσ ιμαςιρμξϋ θα γίμεςαι απϊ ςημ Ιεμςοική ιμαςιξθήκη ςξσ Μξρξκξμείξσ ή ρε άλλξ υόοξ εμςϊπ 
ςξσ Μξρξκξμείξσ η ςξσ Οαοαοςήμαςξπ πξσ θα καθξοίζει ξ σπεϋθσμξπ-ποξψρςάμεμξπ ςηπ Θμαςιξθήκηπ. 
Ζ καςαμέςοηρη θα γίμεςαι ρςξ υόοξ ςχμ πλσμςηοίχμ ςξσ εογξλάβξσ απϊ ςημ εκάρςξςε επιςοξπή πξσ θα ξοίζει ςξ 
Μξρξκξμείξ ρε καςάλληλξ για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ υόοξ. 
Ζ παοάδξρη ςξσ καθαοξϋ (πλσμέμξσ) ιμαςιρμξϋ θα γίμεςαι μέυοι και ςχμ ιμαςιξθηκόμ (Ιεμςοικξϋ κςιοίξσ ή 
παοαοςήμαςξπ ) με εσθϋμη και ποξρχπικϊ ςξσ εογξλάβξσ. 
Ξ εογξλάβξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρη ςξσ έμαμςι ςξσ Δημξρίξσ ή ςξσ Μξρξκξμείξσ, για ςημ ςσυϊμ ασνξμείχρη ςξσ 
πλσμξμέμξσ ιμαςιρμξϋ .Δπίρηπ ξ εογξλάβξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρη ρε πεοίπςχρη καςαογήρεχπ ςξσ 
Μξρξκξμείξσ ή μεςατξοάπ ςξσ ρε άλλξ μέοξπ εκςϊπ Οεοιτεοείαπ Αςςικήπ, ξπϊςε ρςημ πεοίπςχρη ασςή η εκςέλερη ςηπ 
ρϋμβαρηπ μπξοεί μα διακϊπςεςαι με απϊταρη ςξσ Δ.Ρ ςξσ Μξρξκξμείξσ. έλξπ ξ εογξλάβξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε 
ανίχρη ςξσ ρε πεοίπςχρη ποξρχοιμήπ διακξπήπ λειςξσογίαπ ςξσ Μξρξκξμείξσ για ξπξιξδήπξςε λϊγξ. 
 
ΔΓΓΣΞΔΞΡΘΑ: Για ςημ καλή εκςέλερη ςχμ ϊοχμ ςηπ παοξϋραπ Ρϋμβαρηπ ξ αμάδξυξπ παοέδχρε ρςξ Γεμικϊ Μξρ/μείξ 
Αθημόμ «ΘΟΟΞΙΠΑΔΘΞ» εγγσηςική επιρςξλή πξρξϋ ……………€  ςηπ οάπεζαπ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------- 
 
Ζ παοξϋρα ρϋμβαρη διέπεςαι απϊ ςξσπ Δλλημικξϋπ Μϊμξσπ. Αομϊδια για ςημ επίλσρη διατξοόμ πξσ εμδέυεςαι μα 
ποξκϋφξσμ καςά ςημ εκςέλερη και εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςξσ παοϊμςξπ είμαι ςα Δικαρςήοια ςχμ Αθημόμ. 
 
(Πίμακαπ ξικξμξμικήπ ποξρτξοάπ) 
 
Λεςά ςημ αμάγμχρη και βεβαίχρη ςηπ ρϋμβαρηπ ξι δϋξ ρσμβαλλϊμεμξι σπξγοάτξσμ ςέρρεοα ϊμξια ποχςϊςσπα ασςήπ. 
Απϊ ςα ςέρρεοα ποχςϊςσπα ςα ςοία καςαςίθεμςαι ρςξ αομϊδιξ Γοατείξ ςξσ Γ.Μ.Α.Θ. και ςξ άλλξ λαμβάμει ραμ 
διπλϊςσπξ ξ ποξμηθεσςήπ. 
Για ϊςι δεμ αμαγοάτεςαι ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη ιρυϋξσμ ςα αμαγοατϊμεμα ρςημ σπ‟ αο. Υ44/2017 Διακήοσνη ςξσ 
ρυεςικξϋ διαγχμιρμξϋ, ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ξπξίαπ η αμάδξυξπ εςαιοεία απξδέυθηκε αμεπιτϋλακςα και καθ‟ ξλξκληοίαμ. 
 
 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΣΟ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ» ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ/ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ 
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