
[1] 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 

 Ακανηδηέα ζημ Γζαδίηηομ 

1Ζ .ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ  Θαηαπςνζζηέμ ζημ ΘΖΚΓΖΠ 

Γ. Λ. ΑΘΖΛΥΛ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»   
ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ – ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΞΖΟΔΠΗΑ 
ΞΝΓΗΔΘΛΠΖΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ 
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 

Ξνμιήεεζα: Δίδδ ζιαηζζιμφ (ζημθέξ)  ηδξ 
Λμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ ημο 
Λμζμημιείμο ηαεχξ ηαζ ζημθχκ 
ηαζ οπμδδιάηςκ ημο πνμζςπζημφ 
εζηίαζδξ 

Ραπ. Γ/κζδ: Βαζ. Πμθίαξ 114 Ραλζκυιδζδ ηαηά CPV: 18110000-3, 18800000-7 

Ρ.Θ.: 115 27 ΑνζειυξΓζαηήνολδξ: Φ32/2022 

Ξθδνμθμνίεξ: Ζθίαξ Ξμθίηδξ Γζαδζηαζία:  Ακμζπηυξ Γζαβςκζζιυξ 

Email: prom@hippocratio.gr   

Ρδθέθςκμ:  213 2088715 Αεήκα, 27/5/2022 

   ΑΞ: 9080 

     

 

«Γηαθήξπμε Αλνηρηνύ Γηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδώλ ηκαηηζκνύ (ζηνιέο)  ηεο 

Λνζειεπηηθήο ππεξεζίαο ηνπ Λνζνθνκείνπ θαζώο θαη ζηνιώλ θαη ππνδεκάησλ ηνπ 
πξνζσπηθνύ εζηίαζεο (CPV: 18110000-3 ξνπρηζκόο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο, 18800000-7 

ππνδήκαηα) ελόο κήλα πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο 25.436,13€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 
κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηηκήο 

(ρακειόηεξε ηηκή)». 

 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΠΛΝΞΡΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΑΛΑΘΔΠΖΠ Ακμζπηυξ Γζαβςκζζιυξ (ημο α. 27 ημο κ.4412/2016) 

ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ: Γεκζηυ Λμζμημιείμ Αεδκχκ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 
Ννβακζζιυξ Γδιμζίμο Γζηαίμο 

Θφνζα δναζηδνζυηδηα: βεία 

ΔΓΟΑ: ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 114, ΑΘΖΛΑ, Ρ.Θ.:11527 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ: Ανιυδζμξ βζα πθδνμθμνίεξ: Ξμθίηδξ Ζθίαξ 

Ρδθέθςκμ:+302132088715 

Ζθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ: prom@hippocratio.gr 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ: http://www.hippocratio.gr/ 

Ρα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ είκαζ δζαεέζζια βζα απενζυνζζηδ, 
πθήνδ, άιεζδ ηαζ δςνεάκ πνυζααζδ ζηδκ ακςηένς δζεφεοκζδ 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ: Ξνμιήεεζα εζδχκ ζιαηζζιμφ (ζημθέξ)  ηδξ Λμζδθεοηζηήξ 

οπδνεζίαξ ημο Λμζμημιείμο ηαεχξ ηαζ ζημθχκ ηαζ οπμδδιάηςκ 
ημο πνμζςπζημφ εζηίαζδξ 

ΑΟΗΘΚΝΠ AΛΑΦΝΟΑΠ:  Φ32/2022 

ΘΥΓΗΘΝΠ ΘΟΗΝ ΙΔΜΗΙΝΓΗΝ CPV: 18110000-3, Ομοπζζιυξ επαββεθιαηζηήξ πνήζδξ 
18800000-7, πμδήιαηα 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ ΑΜΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ: 20.513,01€ ζοιπ/κμο ΦΞΑ (Αλία πςνίξ ΦΞΑ 25.436,13€) 

ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ: Ζ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά αάζεζ 

ηζιήξ (παιδθυηενδ ηζιή) 

ΓΔΗΓΚΑΡΑ: ΛΑΗ 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΠΚΒΑΠΖΠ-ΞΑΟΑΡΑΠΔΗΠ: Ρνζάκηα (30) διένεξ 

ΗΠΣΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ: 120ιένεξ απυ ηδκ επμιέκδ ηδξ διενμιδκίαξ δζεκένβεζαξ ημο 
δζαβςκζζιμφ 

ΡΝΞΝΠ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ/ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ:   ΓΛΑ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» (Βαζ. Πμθίαξ 114, Αεήκα) 

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ-ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ: ΔΦΑΞΑΜ 

ΔΓΓΖΠΔΗΠ: Απαζηείηαζ Δββοδηζηή Δπζζημθή Θαθήξ Δηηέθεζδξ 

ΘΑΡΑΙΖΘΡΗΘΖ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζιενμιδκία:10/06/2022 

Ζιένα: ΞΑΟΑΠΘΔΖ 

Ώνα: 10:00 π.κ. 

ΡΝΞΝΠΘΑΡΑΘΔΠΖΠΡΥΛ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ Πηδκ έδνα ημο Γεκζημφ Λμζμημιείμο Αεδκχκ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 
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Ριήια Γναιιαηείαξ (Ξνςηυημθθμ) 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖΠ 

ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ: 
Ζ απμζθνάβζζδ ηςκ πνμζθμνχκ ηςκ οπμρδθίςκ πνμιδεεοηχκ 
εα βίκεζ ηδκ Ξαξαζθεπή 10/06/2022 θαη ώξα 11:00 π.κ. 

ΓΗΔΘΛΠΖ ΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑΠ ΑΛΑΟΡΖΠΖΠ 

ΡΔΣΝΠ ΓΗΑΘΖΟΜΖΠ: 
www.promitheus.gov.gr 
www.hippocratio.grΡιήια Ξνμιδεεζχκ Θέιαηα 

ΞνμιδεεζχκΞνμιήεεζεξ Γζαβςκζζιμί 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠΡΝ ΘΖΚΓΖΠ: 27/05/2022 

ΓΖΚΝΠΗΔΠΖΠΡΖΛΗΠΡΝΠΔΙΗΓΑΡΝ 

ΓΛΑΗ: 

27/05/2022 

 
 

Έπμκηαξ οπυρδ ηζξ αηυθμοεεξ δζαηάλεζξ υπςξ αοηέξ ζζπφμοκ ηαηά ηδκ διένα δδιμζίεοζδξ ημο 
δζαβςκζζιμφ: 
1. Ρμ κ.4915/2022 (ΦΔΘ 63/Α’/24.03.2022), άνενμ 79, «Δβηνίζεζξ ζημπζιυηδηαξ βζα ηδκ εηπυκδζδ 

ιεθεηχκ, οθμπμίδζδ ένβςκ ηαζ πανμπή ηεπκζηχκ ηαζ θμζπχκ ζοκαθχκ επζζηδιμκζηχκ οπδνεζζχκ βζα ηδ 
αεθηίςζδ ηαζ ακάπηολδ ηηζνζαηχκ οπμδμιχκ ηδξ Θεκηνζηήξ πδνεζίαξ ημο πμονβείμο βείαξ, ηςκ 

επμπηεουιεκςκ θμνέςκ, ημο Αζβζκήηεζμο Λμζμημιείμο, ημο Ανεηαίεζμο Λμζμημιείμο ηαζ ημο Δοβεκίδεζμο 
Θεναπεοηδνίμο ηαζ βζα ηδκ πνμιήεεζα οβεζμκμιζημφ οθζημφ, ακαθχζζιμο οθζημφ ηαζ αβαεχκ ή 

οπδνεζζχκ». 
2. Ρμ κ.4782/2021 (ΦΔΘ 36/Α’/09.03.2021) «Δηζοβπνμκζζιυξ, απθμπμίδζδ ηαζ ακαιυνθςζδ ημο 

νοειζζηζημφ πθαζζίμο ηςκ δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ, εζδζηυηενεξ νοειίζεζξ πνμιδεεζχκ ζημοξ ημιείξ ηδξ 

άιοκαξ ηαζ ηδξ αζθάθεζαξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ βζα ηδκ ακάπηολδ, ηζξ οπμδμιέξ ηαζ ηδκ οβεία» υπςξ ζζπφεζ. 
3. Ρμ κ.4412/2016 (Α' 147) «Γδιυζζεξ Ποιαάζεζξ Ένβςκ, Ξνμιδεεζχκ ηαζ πδνεζζχκ (πνμζανιμβή ζηζξ 

Νδδβίεξ 2014/24/ ΔΔ ηαζ 2014/25/ΔΔ)» υπςξ ζζπφεζ. 
4. Ρδκ οπ. αν. 64233/2021 (ΦΔΘ 2453/Β’/2021) Θμζκή πμονβζηή Απυθαζδ «Οοειίζεζξ ηεπκζηχκ 

γδηδιάηςκ πμο αθμνμφκ ηδκ ακάεεζδ ηςκ Γδιμζίςκ Ποιαάζεςκ Ξνμιδεεζχκ ηαζ πδνεζζχκ ιε πνήζδ 

ηςκ επζιένμοξ ενβαθείςκ ηαζ δζαδζηαζζχκ ημο Δεκζημφ Ποζηήιαημξ Ζθεηηνμκζηχκ Γδιμζίςκ Ποιαάζεςκ 
(ΔΠΖΓΖΠ)». 

5. Ρδκ οπ. αν. 76928/2021 (ΦΔΘ 3075/Β’/13.07.2021) Θμζκή πμονβζηή Απυθαζδ «Οφειζζδ εζδζηυηενςκ 
εειάηςκ θεζημονβίαξ ηαζ δζαπείνζζδξ ημο Θεκηνζημφ Ζθεηηνμκζημφ Κδηνχμο Γδιμζίςκ Ποιαάζεςκ 

(ΘΖΚΓΖΠ)». 
6. Ρμ κ.4523/2018 (ΦΔΘ Α’ 41) «Γζαηάλεζξ βζα ηδκ παναβςβή ηεθζηχκ πνμσυκηςκ Φανιαηεοηζηήξ 

Θάκκααδξ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ». 

7. Ρμ κ.4270/2014 (Α' 143) «Ανπέξ δδιμζζμκμιζηήξ δζαπείνζζδξ ηαζ επμπηείαξ (εκζςιάηςζδ ηδξ Νδδβίαξ 
2011/85/ΔΔ) - δδιυζζμ θμβζζηζηυ ηαζ άθθεξ δζαηάλεζξ». 

8. Ρδκ παν. Ε ημο κ. 4152/2013 (Α' 107) «Ξνμζανιμβή ηδξ εθθδκζηήξ κμιμεεζίαξ ζηδκ Νδδβία 2011/7 
ηδξ 16.2.2011 βζα ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ ηαεοζηενήζεςκ πθδνςιχκ ζηζξ ειπμνζηέξ ζοκαθθαβέξ». 

9. Ρμ κ.4013/2011 (Α’ 204) «Πφζηαζδ εκζαίαξ Ακελάνηδηδξ Ανπήξ Γδιμζίςκ Ποιαάζεςκ ηαζ Θεκηνζημφ 

Ζθεηηνμκζημφ Κδηνχμο Γδιμζίςκ Ποιαάζεςκ…». 
10. Ρμ κ.3861/2010 (Α’ 112) «Δκίζποζδ ηδξ δζαθάκεζαξ ιε ηδκ οπμπνεςηζηή ακάνηδζδ κυιςκ ηαζ πνάλεςκ 

ηςκ ηοαενκδηζηχκ, δζμζηδηζηχκ ηαζ αοημδζμζηδηζηχκ μνβάκςκ ζημ δζαδίηηομ "Ξνυβναιια Γζαφβεζα" ηαζ 
άθθεξ δζαηάλεζξ». 

11. Ρμ κ.3329/05 (ΦΔΘ 81/Α΄/04.04.2005) «Δεκζηυ Πφζηδια βείαξ ηαζ Θμζκςκζηήξ Αθθδθεββφδξ ηαζ 

θμζπέξ δζαηάλεζξ». 
12. Ρμ ΞΓ 28/2015 (Α' 34) «Θςδζημπμίδζδ δζαηάλεςκ βζα ηδκ πνυζααζδ ζε δδιυζζα έββναθα ηαζ 

ζημζπεία». 
13. Ρμ ΞΓ 80/2016 (Α’ 145) «Ακάθδρδ οπμπνεχζεςκ απυ ημοξ Γζαηάηηεξ», υπςξ ζζπφεζ. 

14. Ρδκ οπ. αν. 76928/2021 (ΦΔΘ 3075/Β’/13.07.2021) Θμζκή πμονβζηή Απυθαζδ «Οφειζζδ εζδζηυηενςκ 
εειάηςκ θεζημονβίαξ ηαζ δζαπείνζζδξ ημο Θεκηνζημφ Ζθεηηνμκζημφ Κδηνχμο Γδιμζίςκ Ποιαάζεςκ 

(ΘΖΚΓΖΠ)». 

15. Ρδκ οπ. αν. Γ4α/Γ.Ξ.: 88838/19 Απυθαζδ ημο πμονβείμο βείαξ «Γζμνζζιυξ κέμο Γζμζηδηή ζημ Γ.Λ.Α. 
“Ηππμηνάηεζμ”» (ΦΔΘ 16/ΝΓΓ/14.01.2020). 

16. Ρδκ οπ. αν. 4α/11974 (ΦΔΘ 299/Β/14.02.2013) Θ..Α ζπεηζηά ιε ημκ «Ννβακζζιυ ημο Γ.Λ.Α. 
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ». 

17.  Ρδκ οπ. αν. 22/29-11-2021, εέια 14μ,Απυθαζδ Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο  ζπεηζηά ιε ηδκ έβηνζζδ 

δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ (ΑΓΑ:6ΠΠ34690ΥΠ-Λ8Ο, ΑΓΑΚ: 
22REQ010595568 2022-05-20). 

18. Ρμ βεβμκυξ υηζ απυ ηδκ πανμφζα πνμηαθείηαζ δαπάκδ δ μπμία εα ακένπεηαζ ζοκμθζηά έςξ ημο πμζμφ 
ηςκ 25.436,16€ ηαζ εα ηαθοθεεί απυ ημκ Ραηηζηυ Ξνμτπμθμβζζιυ ημο Φμνέα ζφιθςκα ιε ηδκ οπ. αν 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.hippocratio.gr/
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1060/13-05-2022 Απυθαζδ Ακάθδρδξ πμπνέςζδξ (ΑΓΑ: Τ4ΟΥ4690ΥΠ-ΕΟΓ, ΑΓΑΚ:22REQ010595684 
2022-05-20). 

 
Γ Η Α Θ Ζ Ο  Π Π Ν  Κ Δ 

Ακμζπηυ Γζαβςκζζιυ βζα ηδκ πνμιήεεζα εζδχκ ζιαηζζιμφ (ζημθέξ)  ηδξ Λμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ ημο 

Λμζμημιείμο ηαεχξ ηαζ ζημθχκ ηαζ οπμδδιάηςκ ημο πνμζςπζημφ εζηίαζδξ (CPV: 18110000-3 νμοπζζιυξ 
επαββεθιαηζηήξ πνήζδξ, 18800000-7 οπμδήιαηα) εκυξ ιήκα πνμτπμθμβζζεείζαξ δαπάκδξ 25.436,13€ 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ΦΞΑ ιε ηνζηήνζμ ακάεεζδξ ηδκ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ 
πνμζθμνά αάζεζ ηζιήξ (παιδθυηενδ ηζιή). 

 
ΡΝΞΝΠ – ΣΟΝΛΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΡΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ 
ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΙΖΜΖΠ 
ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ 
ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

Γ.Λ. ΑΘΖΛΥΛ 
«ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 
ΒΑΠ.ΠΝΦΗΑΠ114 
11527 ΑΘΖΛΑ 

10/06/2022 
Ζκέξα Ξαξαζθεπή 

Θαη κέρξη ώξα 10:00π.κ. 

Γ.Λ.Α «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»  
ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 

 

10/06/2022 
Hκέξα Ξαξαζθεπή 
Θαη ώξα 11:00π.κ. 

 

Ν δζαβςκζζιυξ εα δζεκενβδεεί φζηενα απυ πνμεεζιία (15) διενχκ απυ ηδκ διενμιδκία δδιμζίεοζδξ ημο 

δζαβςκζζιμφ ζημ Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π. 
Ξνμζθμνέξ πμο ηαηαηίεεκηαζ ιεηά ηδκ διενμιδκία ηαζ χνα θήλδξ οπμαμθήξ ηςκ πνμζθμνχκ, είκαζ 

εηπνυεεζιεξ ηαζ επζζηνέθμκηαζ απυ ηδκ πδνεζία πμο δζεκενβεί ημ δζαβςκζζιυ. 
Θαηά ηδκ απμζθνάβζζδ ηςκ πνμζθμνχκ δζηαζμφηαζ κα πανίζηαηαζ μ ζοιιεηέπςκ ή έκαξ εηπνυζςπμξ ημο 

ηάεε ζοιιεηέπμκηα, μ μπμίμξ εα πνέπεζ κα έπεζ ιαγί ημο ηα ηαηά πενίπηςζδ έββναθα πμο απμδεζηκφμοκ 
ηδκ κυιζιδ εηπνμζχπδζδ ημο ζοιιεηέπμκηα. 

Γεκ βίκεηαζ δεηηή δ δθεηηνμκζηή οπμαμθή πνμζθμνχκ. 

 
 

ΚΔΟΝΠ Α΄: ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

 

Ξνμιήεεζα εζδχκ ζιαηζζιμφ (ζημθέξ)  ηδξ Λμζδθεοηζηήξ οπδνεζίαξ ημο Λμζμημιείμο ηαεχξ ηαζ ζημθχκ 
ηαζ οπμδδιάηςκ ημο πνμζςπζημφ εζηίαζδξ (CPV: 18110000-3 νμοπζζιυξ επαββεθιαηζηήξ πνήζδξ, 

18800000-7 οπμδήιαηα), ιε δζάνηεζα ζφιααζδξ ηνζάκηα (30) διενμθμβζαηέξ διένεξ. 

 
 

Α/Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1. Στολζσ Προϊςτάμενων Νοςθλευτικισ 62 1.144,666€ 

2. Στολζσ Νος/τριϊν, Νος/τϊν, Νος/μων 1210 23.569,78€ 

3. Υποδιματα Τραπεηοκόμων 15 372,00€ 

4. Μπουφάν κατάψυξθσ Αποκθκάριου 
Τροφίμων 

2 233,12€ 

5. Παντελόνι Αποκθκάριου 1 116,56€ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 25.436,13€ 

 
 

Νζ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηαζ μζ απαζηήζεζξ ζπεηζηά ιε ηα γδημφιεκα είδδ μνίγμκηαζ ζημ Κένμξ Γ΄ ηδξ 
Γζαηήνολδξ. 

 

ΚΔΟΝΠ Β΄: ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

 

ΑΟΘΟΝ 1. ΝΟΗΠΚΝΗ 
Ακαεέημοζα Ανπή: Ρμ «Γ.Λ.Α.ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» ηαζ ημ μπμίμ πνμηδνφζζεζ ημκ δζαβςκζζιυ αοηυ. 

πδνεζία Γζεκένβεζαξ Γζαβςκζζιμφ: ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 
Γζαηήνολδ: Ζ πανμφζα Ξνμηήνολδ πμο απμηεθείηαζ απυ ηα: 
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Κένμξ Α: Ακηζηείιεκμ ηδξ Πφιααζδξ  
Κένμξ Β: Γεκζημί ηαζ Δζδζημί Όνμζ 

Κένμξ Γ: Ρεπκζηέξ Ξνμδζαβναθέξ-Ξενζβναθή ηδξ Ξνμιήεεζαξ 
Κένμξ Γ: Αλζμθυβδζδ Ξνμζθμνχκ 

Ξανάνηδια Η: Δονςπασηυ Έκηοπμ Έββναθμ Πφιααζδξ (ΔΔΔΠ) 

Ξανάνηδια II: πμδείβιαηα Δββοδηζηχκ Δπζζημθχκ  
Δπζηνμπή Γζεκένβεζαξ ηαζ Αλζμθυβδζδξ Γζαβςκζζιμφ: Ρμ ανιυδζμ βζα ηδκ απμζθνάβζζδ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ 

ηςκ πνμζθμνχκ ζοθθμβζηυ υνβακμ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ, ημ μπμίμ εα ζοβηνμηδεεί εζδζηά βζα ημ ζημπυ 
αοηυ ηαζ ημ μπμίμ θεζημονβεί ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζηζξ ηείιεκεξ δζαηάλεζξ πενί θεζημονβίαξ ηςκ 

ζοθθμβζηχκ μνβάκςκ ηδξ δζμίηδζδξ. 
Ξνμζθένςκ: Νπμζμδήπμηε θοζζηυ ή κμιζηυ πνυζςπμ ή μιάδα πνμζχπςκ ζοιιεηέπεζ ζημ δζαβςκζζιυ ηαζ 

οπμαάθθεζ πνμζθμνά ιε ζημπυ ηδ ζφκαρδ Πφιααζδξ ιε ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή. 

Δηπνυζςπμξ: Ν οπμβνάθςκ ηδκ πνμζθμνά -ζηδκ πενίπηςζδ πμο αοηή δεκ οπμβνάθεηαζ απυ ημκ ίδζμ ημκ 
Ξνμζθένμκηα- πμο ιπμνεί κα είκαζ μ κυιζιμξ εηπνυζςπμξ ημο Ξνμζθένμκηα, ή πνυζςπμ 

ελμοζζμδμηδιέκμ απυ ημκ Ξνμζθένμκηα ή ημκ κυιζιμ εηπνυζςπυ ημο, ή ζε πενίπηςζδ έκςζδξ 
πνμζχπςκ, πνυζςπμ ελμοζζμδμηδιέκμ απυ υθα ηα ιέθδ ηδξ έκςζδξ. 

Ακηίηθδημξ: Ρμ πνυζςπμ πμο μ Ξνμζθένςκ ιε δήθςζή ημο, ζηδκ μπμία πενζθαιαάκμκηαζ ηα πθήνδ 

ζημζπεία ημο πνμζχπμο (μκμιαηεπχκοιμ, ηαποδνμιζηή δζεφεοκζδ, ανζειυξ ηδθεθχκμο, fax η.θπ.), μνίγεζ 
ζακ οπεφεοκμ βζα ηζξ εκδεπυιεκεξ ακάβηεξ επζημζκςκίαξ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ ιε ημκ Ξνμζθένμκηα. 

Ξνμιδεεοηήξ/Ακάδμπμξ: Ν Ξνμζθένςκ πμο εα επζθεβεί ηαζ εα ζοκάρεζ Πφιααζδ ιε ηδκ Ακαεέημοζα 
Ανπή, ζφιθςκα ιε ημκ ηνυπμ ηαζ ηδ δζαδζηαζία πμο πενζβνάθμκηαζ ζηδκ πανμφζα. 

Θαηαηφνςζδ: Ζ απυθαζδ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ ιε ηδκ μπμία ηαηαηονχκεηαζ δ ακάεεζδ ηδξ ζφιααζδξ 
ζημκ Ξνμιδεεοηή/Ακάδμπμ. 

Πφιααζδ: Ζ έββναθδ ζοιθςκία ιεηαλφ ηδξ Ακαεέημοζαξ  Ανπήξ ηαζ ημο Ξνμιδεεοηή/Ακαδυπμο, δ μπμία 

ηαηανηίγεηαζ ιεηά ηδκ ακαημίκςζδ ηδξ Θαηαηφνςζδξ. Δπίζδιδ βθχζζα ηδξ ζφιααζδξ είκαζ δ εθθδκζηή. Ζ 
πανμφζα πνμηήνολδ, ηα έκηοπα ηδξ Ρεπκζηήξ ηαζ Νζημκμιζηήξ Ξνμζθμνάξ ηαζ δ ζφιααζδ είκαζ 

ζοκηαβιέκα ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα. Όθα ηα δζηαζμθμβδηζηά ηαζ μζ Ξνμζθμνέξ ηςκ δζαβςκζγμιέκςκ / 
οπμρδθίςκ Ακαδυπςκ πμο εα οπμαθδεμφκ εα είκαζ οπμπνεςηζηά ζοκηαβιέκα ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα.  

Ποιααηζηά ηεφπδ: Ρμ ηεφπμξ ηδξ ζφιααζδξ ιεηαλφ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ ιε ημκ Ξνμιδεεοηή/Ακάδμπμ 

ηαζ υθα ηα ηεφπδ  πμο ηδκ ζοκμδεφμοκ ηαζ ηδκ ζοιπθδνχκμοκ ηαζ πενζθαιαάκμοκ ηαηά ζεζνά ζζπφμξ: 
α. ηδ Πφιααζδ, 

α. ηδκ Γζαηήνολδ 
β. ηδκ Νζημκμιζηή Ξνμζθμνά ημο Ξνμιδεεοηή/Ακαδυπμο ηαζ  

δ. ηδκ Ρεπκζηή Ξνμζθμνά ημο Ξνμιδεεοηή/Ακαδυπμο.  

Ξνμτπμθμβζζιυξ: Ζ εηηζιχιεκδ απυ ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή ςξ πζεακή δαπάκδ βζα ηδκ πνμιήεεζα. 
Ποιααηζηυ Ρίιδια: Ζ ηζιή πνμζθμνάξ ζηδκ μπμία εα ηαηαηονςεεί δ πνμιήεεζα. 

Δπζηνμπή Ξαναημθμφεδζδξ ηαζ Ξαναθααήξ: Ρμ ανιυδζμ ζοθθμβζηυ υνβακμ ημ μπμίμ εα ζοβηνμηδεεί απυ 
ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή ηαζ εα έπεζ ηδκ εοεφκδ βζα ηδκ επίαθερδ ηδξ εηηέθεζδξ ηδξ Πφιααζδξ απυ ημκ 

Ξνμιδεεοηή/Ακάδμπμ ηαζ ηδκ παναθααή ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ Πφιααζδξ. 
 

ΑΟΘΟΝ 2.ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΘΔΡΝΠΑΠ ΑΟΣΖΠ 

«Γ.Λ.Α. ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ»  
Γζεφεοκζδ: ΒΑΠ.ΠΝΦΗΑΠ 114,  

Ραπ. Θχδζηαξ: 115 27, Αεήκα  
Ρδθέθςκμ: 213 2088715 

E-mail: prom@hippocratio.gr 

Ξθδνμθμνίεξ: Ζθίαξ Ξμθίηδξ 
Website: http://www.hippocratio.gr/ 

 
ΑΟΘΟΝ 3. ΗΠΣΝΠΑ ΛΝΚΝΘΔΠΗΑ 

Ν δζαβςκζζιυξ δζέπεηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ πνμμίιζμ ηδξ απυθαζδξ ηδξ Ακαεέημοζαξ 
Ανπήξ, υπςξ αοηέξ ζζπφμοκ ηαηά ηδκ διενμιδκία πνμηήνολήξ ημο. 

 

ΑΟΘΟΝ 4. ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΡΥΛ ΔΓΓΟΑΦΥΛ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ  – ΞΑΟΝΣΖ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΔΥΛ 
Νζ εκδζαθενυιεκμζ ιπμνμφκ κα παναθαιαάκμοκ ηα ηεφπδ ηδξ Γζαηήνολδξ απυ ηδκ επίζδιδ ζζημζεθίδα ημο 

Λμζμημιείμο ηαζ ημ ΘΖΚΓΖΠ. 
Δζδζηυηενα ζε πενίπηςζδ πμο γδηδεμφκ απυ ημοξ εκδζαθενυιεκμοξ ζοιπθδνςιαηζηέξ πθδνμθμνίεξ, 

ζπεηζηέξ ιε υνμοξ ηδξ πνμηήνολδξ ιέπνζ ηαζ πέκηε (5) διένεξ πνμ ηδξ εηπκμήξ ηδξ πνμεεζιίαξ οπμαμθήξ 

ηςκ πνμζθμνχκ, ήημζ έςξ ηδκ Γεπηέξα 06/06/2022, αοηέξ πανέπμκηαζ ημ ανβυηενμ ηνεζξ (3) διένεξ 
πνμ ηδξ εηπκμήξ ηδξ ςξ άκς πνμεεζιίαξ, ήημζ έςξ ηδκ Ρεηάξηε 08/06/2022 Θακέκαξ οπμρήθζμξ δεκ 

mailto:prom@hippocratio.gr
http://www.hippocratio.gr/
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ιπμνεί ζε μπμζαδήπμηε πενίπηςζδ κα επζηαθεζεεί πνμθμνζηέξ απακηήζεζξ εη ιένμοξ ημο Ακαεέημοζαξ 
Ανπήξ. 

 
ΑΟΘΟΝ 5. ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

Νζ οπμρήθζμζ ή πνμζθένμκηεξ ηαζ, ζε πενίπηςζδ εκχζεςκ, ηα ιέθδ αοηχκ ιπμνμφκ κα είκαζ θοζζηά ή 

κμιζηά πνυζςπα εβηαηεζηδιέκα  ζε ηνάημξ - ιέθμξ ηδξ Δονςπασηήξ  Έκςζδξ  (Δ.Δ.)  ή ημο Δονςπασημφ 
Νζημκμιζημφ Σχνμο (Δ.Ν.Σ.), ηαεχξ ηαζ ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο έπμοκ οπμβνάρεζ ηαζ ηονχζεζ ηδ Ποιθςκία 

Γδιμζίςκ Ποιαάζεςκ, δ μπμία έπεζ ζοκαθεεί ζημ πθαίζζμ ημο Ξαβηυζιζμο Ννβακζζιμφ Διπμνίμο ηαζ ηςκ 
πμθοιενχκ δζαπναβιαηεφζεςκ ημο Γφνμο ηδξ Νονμοβμοάδξ (κ.2513/1997 Α΄139), εθυζμκ δ 

δδιμπναημφιεκδ ζφιααζδ οπάβεηαζ ζημ πεδίμ εθανιμβήξ ηδξ ςξ άκς Ποιθςκίαξ. 
Νζ οπμρήθζμζ ή μζ πνμζθένμκηεξ μζ μπμίμζ, δοκάιεζ ηδξ κμιμεεζίαξ ημο ηνάημοξ - ιέθμοξ ζημ μπμίμ είκαζ 

εβηαηεζηδιέκμζ, έπμοκ δζηαίςια κα δζεκενβμφκ ζοβηεηνζιέκδ πανμπή, δεκ επζηνέπεηαζ κα απμηθείμκηαζ ιε 

ηδκ αζηζμθμβία υηζ εα έπνεπε κα είκαζ είηε θοζζηά είηε κμιζηά πνυζςπα ηαηά ηδκ εθθδκζηή κμιμεεζία. 
Δπζηνέπεηαζ ςζηυζμ, ζηδκ πενίπηςζδ δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ ένβςκ ηαζ οπδνεζζχκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ 

δδιμζίςκ ζοιαάζεςκ πνμιδεεζχκ, πμο ηαθφπημοκ, επζπθέμκ, ενβαζίεξ ή/ηαζ οπδνεζίεξ ημπμεέηδζδξ ηαζ 
εβηαηάζηαζδξ, κα γδηείηαζ απυ ηα κμιζηά πνυζςπα κα ικδιμκεφμοκ, ζηδκ πνμζθμνά ή ζηδκ αίηδζδ 

ζοιιεημπήξ ημοξ, ηα μκυιαηα ηαζ ηα επαββεθιαηζηά πνμζυκηα ηςκ πνμζχπςκ πμο επζθμνηίγμκηαζ ιε ηδκ 

εηηέθεζδ ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ πανμπήξ. 
Νζ ημζκμπναλίεξ μζημκμιζηχκ θμνέςκ ιπμνμφκ κα οπμαάθμοκ πνμζθμνά ή κα ειθακίγμκηαζ ςξ 

οπμρήθζμζ. Γζα ηδκ οπμαμθή πνμζθμνάξ ή αίηδζδξ ζοιιεημπήξ, μζ ακαεέημοζεξ ανπέξ δεκ ιπμνμφκ κα 
απαζημφκ κα έπμοκ μζ ημζκμπναλίεξ μζημκμιζηχκ θμνέςκ ζοβηεηνζιέκδ κμιζηή ιμνθή. Ζ επζθεβείζα 

ημζκμπναλία είκαζ δοκαηυκ κα οπμπνεςεεί κα πενζαθδεεί ζοβηεηνζιέκδ κμιζηή ιμνθή, εάκ ηδξ ακαηεεεί δ 
ζφιααζδ, ζημ ιέηνμ πμο δ πενζαμθή αοηήξ ηδξ κμιζηήξ ιμνθήξ είκαζ ακαβηαία βζα ηδκ μνεή εηηέθεζδ ηδξ 

ζφιααζδξ. 

Πηζξ πενζπηχζεζξ οπμαμθήξ πνμζθμνάξ απυ ημζκμπναλία μζημκμιζηχκ θμνέςκ, υθα ηα ιέθδ ηδξ 
εοεφκμκηαζ έκακηζ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ αθθδθέββοα ηαζ εζξ μθυηθδνυκ. 

Ρα εβηαηεζηδιέκα ζηδκ Δθθάδα θοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα πνέπεζ κα είκαζ εββεβναιιέκα ζηα μζηεία 
επαββεθιαηζηά ή ειπμνζηά ιδηνχα ηαζ κα πνμζημιίγμοκ ακάθμβμ πζζημπμζδηζηυ. Νζ οπμρήθζμζ πμο δεκ 

έπμοκ εβηαηάζηαζδ ζηδκ Δθθάδα πνέπεζ κα απμδεζηκφμοκ ηδκ εββναθή ημοξ ζε επαββεθιαηζηυ ή 

ειπμνζηυ ιδηνχμ ημο ηνάημοξ εβηαηάζηαζήξ ημοξ ή κα πνμζημιίγμοκ ακάθμβδ έκμνηδ αεααίςζδ ή 
πζζημπμζδηζηυ. 

 
ΑΟΘΟΝ 6. ΙΝΓΝΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ – ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ - ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

6.1. Ιόγνη απνθιεηζµνύ 

Νζ πνμζθένμκηεξ μζημκμµζημί θμνείξ απμηθείμκηαζ απυ ημκ πανυκηα δζαβςκζζµυ εάκ µέπνζ ηαζ ηδκ δµένα 
οπμαμθήξ ηδξ πνμζθμνάξ ημοξ ζοκηνέπεζ βζα ημοξ πνμζθένμκηεξ θυβμξ απμηθεζζιμφ απυ ημοξ 

ακαθενυιεκμοξ ζηδκ παν. 1 ημο άνενμο 73 ημο κ.4412/2016 ηαζ ζοβηεηνζιέκα, ακ έπεζ εηδμεεί ζε αάνμξ 
ημοξ αιεηάηθδηδ ηαηαδζηαζηζηή απυθαζδ βζα ηάπμζμ απυ ηα αηυθμοεα αδζηήιαηα: 

α) ζοµµεημπή ζε εβηθδιαηζηή μνβάκςζδ, υπςξ αοηή μνίγεηαζ ζημ άνενμ 2 ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 
2008/841/∆Δ ημο Ποιαμοθίμο ηδξ 24δξ Νηηςανίμο 2008, βζα ηδκ ηαηαπμθέµδζδ ημο 

μνβακςµέκμοεβηθήιαημξ(ΔΔ L 300 ηδξ 11.11.2008 ζ.42), 

α) δςνμδμηία, υπςξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 3 ηδξ ζφµααζδξ πενί ηδξ ηαηαπμθέµδζδξ ηδξ δζαθεμνάξ 
ζηδκ μπμία εκέπμκηαζ οπάθθδθμζ ηςκ Δονςπασηχκ Θμζκμηήηςκ ή ηςκ ηναηχκ-µεθχκ ηδξ Έκςζδξ (ΔΔ C 

195 ηδξ 25.6.1997, ζ. 1) ηαζ ζηδκπανάβναθμ 1 ημο άνενμο 2 ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ  2003/568/∆Δ ημο 
Ποµαμοθίμο ηδξ 22αξ Ημοθίμο 2003, βζα ηδκ ηαηαπμθέµδζδ ηδξ δςνμδμηίαξ ζημκ ζδζςηζηυ ημµέα (ΔΔ L 

192 ηδξ 31.7.2003, ζ. 54), ηαεχξ ηαζ υπςξ μνίγεηαζ ζηδκ ηείµεκδκμµμεεζία ή ζημ εεκζηυ δίηαζμ ημο 

μζημκμµζημφ θμνέα,  
β) απάηδ, ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 1 ηδξ ζφµααζδξ ζπεηζηά µε ηδκ πνμζηαζία ηςκ 

μζημκμµζηχκζοµθενυκηςκ ηςκ Δονςπασηχκ Θμζκμηήηςκ  (ΔΔ  C  316  ηδξ  27.11.1995,  ζ.  48),  δ μπμία 
ηονχεδηε µε ημ κ. 2803/2000 (Α΄  48), 

δ) ηνμµμηναηζηάεβηθήµαηα ή εβηθήµαηαζοκδευµεκα µε ηνμµμηναηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, υπςξ 
μνίγμκηαζ, ακηζζημίπςξ, ζηα άνενα 1 ηαζ 3 ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ 2002/475/∆Δ ημο Ποµαμοθίμο ηδξ 

13δξ Ημοκίμο 2002, βζα ηδκ ηαηαπμθέµδζδ ηδξ ηνμµμηναηίαξ (ΔΔ L 164 ηδξ 22.6.2002, ζ. 3) ή δεζηή 

αοημονβία ή ζοκένβεζα ή απυπεζνα δζάπναλδξ εβηθήµαημξ, υπςξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 4 αοηήξ,  
ε) κμµζµμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμµεξ δναζηδνζυηδηεξ ή πνδµαημδυηδζδ ηδξ ηνμµμηναηίαξ, 

υπςξ αοηέξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 1 ηδξ Νδδβίαξ 2005/60/ΔΘ ημο Δονςπασημφ Θμζκμαμοθίμο ηαζ ημο 
Ποµαμοθίμο ηδξ 26δξ Νηηςανίμο 2005, ζπεηζηάµε ηδκ πνυθδρδ ηδξ πνδζζµμπμίδζδξ ημο 

πνδµαημπζζηςηζημφζοζηήµαημξ βζα ηδ κμµζµμπμίδζδ εζυδςκ απυ πανάκμµεξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ηδ 

πνδµαημδυηδζδ ηδξ ηνμµμηναηίαξ (ΔΔ L 309 ηδξ 25.11.2005, ζ. 15), δ μπμία εκζςµαηχεδηε ζηδκ εεκζηή 
κμµμεεζία µε ημ κ. 3691/2008 (Α΄ 166),  
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ζη) παζδζηή ενβαζία ηαζ άθθεξ µμνθέξεµπμνίαξ ακενχπςκ, υπςξ μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 2 ηδξ 
Νδδβίαξ 2011/36/ΔΔ ημο Δονςπασημφ Θμζκμαμοθίμο ηαζ ημο Ποµαμοθίμο ηδξ 5δξ Απνζθίμο 2011, βζα ηδκ 

πνυθδρδ ηαζ ηδκ ηαηαπμθέµδζδηδξ εµπμνίαξ ακενχπςκ ηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ εοµάηςκ ηδξ, ηαεχξ 
ηαζ βζα ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ απυθαζδξ-πθαίζζμ2002/629/∆Δ ημο Ποµαμοθίμο (ΔΔ L 101 ηδξ 

15.4.2011, ζ. 1), δ μπμία εκζςιαηχεδηε ζηδκ εεκζηή κμµμεεζία µε ημ κ.4198/2013 (Α΄ 215). 

Νζ ςξ άκς θυβμζ απμηθεζζιμφ ζζπφμοκ ηαζ βζα ηα µέθδ ημο δζμζηδηζημφ, δζεοεοκηζημφ ή επμπηζημφ 
μνβάκμο ημο μζημκμµζημφ θμνέα ή ημο πνμζχπμο πμο έπεζ ελμοζία εηπνμζχπδζδξ, θήρδξ απμθάζεςκ ή 

εθέβπμο ζε αοηυ. 
Δπίζδξ απμηθείεηαζ απυ ηδκ πανμφζα δζαδζηαζία μπμζμζδήπμηε μζημκμιζηυξ θμνέαξ έπεζ αεεηήζεζ ηζξ 

οπμπνεχζεζξ ημοβζα ηαηααμθή θυνςκ ή εζζθμνχκ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ (ηονίαξ ηαζ επζημονζηήξ), µε ηδκ 
επζθφθαλδ ηδξ δζάηαλδξ ημο άνενμο 73 παν. 2 ηεθεοηαίμ εδάθζμ ημο κ.4412/2016 πενί άνζδξ ημο θυβμο 

απμηθεζζιμφ. 

 
6.2 Θξηηήξηα Δπηινγήο 

Γζα ηδ ζοιιεημπή ηςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ ζηδ δζαδζηαζία ημο πανυκημξ δζαβςκζζιμφ εα πνέπεζ αοημί 
καδζαεέημοκ ηαηαθθδθυθδηα βζα ηδκ άζηδζδ ηδξ επαββεθιαηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ πμο αθμνά δ 

πανμφζαζφιααζδ. Δζδζηυηενα, μζ απαζηήζεζξ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ ςξ πνμξ ηα ηνζηήνζα πμζμηζηήξ 

επζθμβήξ (άνενμ 75 κ.4412/2016), ηα μπμία μ οπμρήθζμξ δδθχκεζ οπεφεοκα ζημ Δ.Δ.Δ.Π. υηζ 
ζηακμπμζείείκαζ μζ ηάηςεζ: 

- Λα είκαζ εββεβναιιέκμξ ζημ μζηείμ Δπζιεθδηήνζμ, μνίγμκηαξ νδηά ηδκ επςκοιία ημο Δπζιεθδηδνίμο ηαζ 
ημακηζηείιεκμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο αζηεί (νδηά ηαημκμιαγυιεκεξ), πνμηεζιέκμο βζα κμιζηά πνυζςπα 

ή ημεζδζηυ επάββεθιά ημοξ, πνμηεζιέκμο βζα θοζζηά πνυζςπα, ιε ημ μπμίμ είκαζ εββεβναιιέκμζ ζημ 
Δπζιεθδηήνζμ ήυηζ αζημφκ βεςνβζηυ ή ηηδκμηνμθζηυ επάββεθια, ηαηά πενίπηςζδ (δεκ αθμνά 

ζοκεηαζνζζιμφξ). Ρα αθθμδαπάθοζζηά ή κμιζηά πνυζςπα, δδθχκμοκ υηζ είκαζ εββεβναιιέκα ζηα ιδηνχα 

ημο μζηείμο Δπζιεθδηδνίμο ηδξ πχναξεβηαηάζηαζδξ ημοξ ή ζε ζζμδφκαιεξ επαββεθιαηζηέξ μνβακχζεζξ, 
μιμίςξ ηδξ πχναξ εβηαηάζηαζήξ ημοξ,μνίγμκηαξ νδηά ηδκ επςκοιία ημο Δπζιεθδηδνίμο ή ηςκ 

επαββεθιαηζηχκ μνβακχζεςκ ακηίζημζπα, ηαεχξ ηαζ ημακηζηείιεκμ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο αζημφκ, 
πνμηεζιέκμο βζα κμιζηά πνυζςπα ή ημ εζδζηυ επάββεθιά ημοξ,πνμηεζιέκμο βζα θοζζηά πνυζςπα. 

 

6.3. ∆ηθαηνινγεηηθά Ππµµεηνρήο 
Νζ ζοµµεηέπμκηεξ, μθείθμοκ κα ηαηαεέζμοκ, οπμπνεςηζηά µαγί µε ηδκ πνμζθμνά ημοξ ηαζ ηα 

«∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ» εβηαίνςξ ηαζ πνμζδηυκηςξ, ΔΞΗ ΞΝΗΛΖ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΝ υπςξ 
ακαθοηζηά πενζβνάθμκηαζ ηαηςηένς. 

α/α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΩΛ 

1. Ξαναζηαηζηυ εηπνμζχπδζδξ, εθυζμκ μζ πνμµδεεοηέξ ζοµµεηέπμοκ ζημοξ δζαβςκζζµμφξ µε ακηζπνυζςπυ/ 
εηπνυζςπυ ημοξ. 

2. Ρμ Δονςπασηυ Δκζαίμ Έββναθμ Πφιααζδξ (Δ.Δ.Δ.Π.) 

3. Απυδεζλδ ηαηάεεζδξ ή απμζημθήξ δείβιαημξ, εθυζμκ απαζηείηαζ απυ ηδκ Γζαηήνολδ. 
 

Νζ Δκχζεζξ πνμµδεεοηχκ πμο οπμαάθθμοκ ημζκή πνμζθμνά: 
α/α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ∆ΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΝ 

1. Ρα παναπάκς ηαηά  πενίπηςζδ δζηαζμθμβδηζηά, βζα ημκ ηάεε πνμµδεεοηή, πμο ζοµµεηέπεζ ζηδκ έκςζδ. 

2. ∆ήθςζδ ζφζηαζδξ έκςζδξ πνμµδεεοηχκ, ζηδκ μπμία εα θαίκεηαζ ημ ακηζηείµεκμ ηςκ ενβαζζχκ ημο 
ηαεεκυξ απυ ημοξ ζοµµεηέπμκηεξ, δ πμζυηδηα ηδξ πνμµήεεζαξ πμο ακηζζημζπεί ζημκ ηαεέκα ελ αοηχκ επί 
ημοζοκυθμο ηδξ πνμζθμνάξ, μ εηπνυζςπμξ ηδξ έκςζδξ έκακηζ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ ηαζ ημ πνυζςπμ 
πμο εκδεπμµέκςξ ημκ ακαπθδνχκεζ. 

 

Πε πενίπηςζδ πμο μ οπμρήθζμξ ζηδνίγεηαζ ζηζξ ζηακυηδηεξ άθθςκ μζημκμιζηχκ θμνέςκ, ημ ΔΔΔΠ πενζέπεζ 

πθδνμθμνίεξ ηαζ ςξ πνμξ ημοξ ηνίημοξ. 
Νζ πνμζθένμκηεξ ζοιπθδνχκμοκ ημ ζπεηζηυ πνυηοπμ ΔΔΔΠ ημ μπμίμ έπεζ ακανηδεεί, ζε ιμνθή ανπείςκ 

ηφπμο XML ηαζ PDF, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΓΛΑΗ (www.hippocratio.gr) ηαζ απμηεθεί ακαπυζπαζημ 
ηιήια ηδξ δζαηήνολδξ (Ξανάνηδια Η). 

Ρμ εκ θυβς πνυηοπμ οπμαάθθεηαζ ςξ ελήξ: 
 

Ζ ακαεέημοζα ανπή: 

(α) Γδιζμονβεί (ζοιπθδνχκμκηαξ ηαζ επζθέβμκηαξ ηα ηαηάθθδθα πεδία ιέζα απυ ηδκ ζζημζεθίδα 
https://espd.eprocurement.gov.gr/) ημ ΔΔΔΠ βζα ηδκ ζοβηεηνζιέκδ δζαηήνολδ. 

(α) Πημ ηέθμξ ηδξ δζαδζηαζίαξ δδιζμονβίαξ ημο ΔΔΔΠ, επζθέβεζ ελαβςβή ζε ιμνθή .pdf ηαζ .xml. 
(β) Ρμ ανπείμ πμο ελάβεηαζ ζε ιμνθή .xml δεκ είκαζ ακαβκχζζιμ (δεκ «ακμίβεζ» ιε ηάπμζμ βκςζηυ 

πνυβναιια πμο έπμοιε ζημοξ Ζ/). 
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Ν οπμρήθζμξ μζημκμιζηυξ θμνέαξ: 
(α) Ξνέπεζ κα «ηαηεαάζεζ» ημ εκ θυβς ανπείμ .xml απυ ηδκ ζζημζεθίδα ημο ΓΛΑΗ 

(www.hippocratio.gr, κα ημ απμεδηεφζεζ ζημκ Ζ/ ημο ηαζ κα ιεηααεί ζηδκ ζζημζεθίδα 
https://espd.eprocurement.gov.gr/. Πηδκ ζζημζεθίδα αοηή, πνέπεζ κα επζθέλεζ 

«Δπακαπνδζζιμπμίδζδ οθζζηάιεκμο ΔΔΔΠ» ηαζ κα «ακεαάζεζ» ημ ανπείμ ημο ζοβηεηνζιέκμο ΔΔΔΠ ημο 

δζαβςκζζιμφ πμο «ηαηέααζε» απυ ημ ΔΠΖΓΖΠ. 
(α) Πηδκ ακςηένς ζζημζεθίδα, ζοιπθδνχκεζ ηαζ επζθέβεζ δθεηηνμκζηά, ηα ηαηάθθδθα πεδία πμο έπμοκ 

ηαεμνζζηεί απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή, ηαεχξ ηαζ ηα πεδία ιε ηδκ διενμιδκία ηαζ ημκ ηυπμ ζφκηαλδξ. 
Ακ είκαζ δοκαηυ, οπμβνάθεζ ρδθζαηά ζημ ηαηάθθδθμ ζδιείμ. 

(β) Δπζθέβεζ «Δλαβςβή». Ρμ ανπείμ ειθακίγεηαζ ζε εηηοπχζζιδ ιμνθή ηαζ είκαζ πθέμκ δοκαηή δ 
εηηφπςζδ ημο ιε πνήζδ ηάπμζμο πνμβνάιιαημξ εηηοπςηή ζε ιμνθή .pdf. Πε πενζαάθθμκ Microsoft 

Windows, ημ eΔΔΔΠ ιπμνεί κα εηηοπςεεί ςξ ανπείμ PDF ιέζς ημο Chrome (έπεζ ήδδ εκζςιαηςιέκδ 

θεζημονβία εηηφπςζδξ PDF). 
Γζαθμνεηζηά, μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζήζεζ μπμζμδήπμηε πνυβναιια δδιζμονβίαξ 

ανπείςκ PDF πμο δζαηίεεηαζ δςνεάκ ζημ δζαδίηηομ. Πε πενζαάθθμκ Mac OSX ή Linux, ημ eΔΔΔΠ ιπμνεί 
κα εηηοπςεεί απυ ηάεε θοθθμιεηνδηή. 

(δ) πμβνάθεζ ρδθζαηά ημ ανπείμ .pdf πμο εηηφπςζε (αηυιδ ηαζ ακ ημ έπεζ οπμβνάρεζ ρδθζαηά ζηδκ 

ζζημζεθίδα). 
(ε) πμαάθθεζ ηαζ αοηυ ημ ανπείμ ημο ΔΔΔΠ ηυζμ ζε ιμνθή .xml υζμ ηαζ ζε .pdf ζημ θάηεθμ ηδξ 

πνμζθμνάξ ημο ιε ηα δζηαζμθμβδηζηά ζοιιεημπήξ. 
 

Ρμ ΔΔΔΠ ηαηά πενίπηςζδ ιπμνεί κα οπμβνάθεηαζ έςξ δέηα (10) διένεξ πνζκ απυ ηδκ ηαηαθδηηζηή 
διενμιδκία οπμαμθήξ ηςκ πνμζθμνχκ. 

Νζ εκχζεζξ μζημκμιζηχκ θμνέςκ πμο οπμαάθθμοκ ημζκή πνμζθμνά, οπμαάθθμοκ ημ ΔΔΔΠ βζα ηάεε 

μζημκμιζηυ θμνέα πμο ζοιιεηέπεζ ζηδκ έκςζδ. 
 

Ζ µδ έβηαζνδ ηαζ πνμζήημοζα οπμαμθή ηςκ ακςηένς δζηαζμθμβδηζηχκ ζοκζζηά θυβμ απμηθεζζιμφ ημο 
πνμιδεεοηή απυ ημκ δζαβςκζζµυ. 

∆ζηαζμθμβδηζηά πμο εηδίδμκηαζ ζε ηνάημξ εηηυξ ηδξ Δθθάδαξ, εα ζοκμδεφμκηαζ οπμπνεςηζηά απυ επίζδµδ 

ιεηάθναζδ ημοξ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα. 
Ζ Ανπή δζαηδνεί ημ δζηαίςµα ακά πάζα ζηζβµή κα γδηήζεζ υθα ή ηάπμζα απυ ηα πζζημπμζδηζηά/ 

δζηαζμθμβδηζηά έββναθα πμο απμδεζηκφμοκ ηα ακςηένς, εθυζμκ ηνίκεζ υηζ αοηυ είκαζ απαναίηδημ βζα ηδκ 
μµαθή δζελαβςβή ηδξ δζαδζηαζίαξ. 

Πδµεζχκεηαζ υηζ: μ πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφµααζδξ κα ηδνεί ηζξ οπμπνεχζεζξ 

ημο πμο απμννέμοκ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ πενζααθθμκηζηήξ, ημζκςκζημαζθαθζζηζηήξ ηαζ ενβαηζηήξ 
κμµμεεζίαξ, μζ μπμίεξ έπμοκ εεζπζζεεί  µε ημ δίηαζμ ηδξ Έκςζδξ, ημ Δεκζηυ ∆ίηαζμ, ζοθθμβζηέξ  ζοµαάζεζξ 

ή δζεεκείξ δζαηάλεζξ πενζααθθμκηζημφ, ημζκςκζημφ ηαζ ενβαηζημφ δζηαίμο, μζ μπμίεξ απανζειμφκηαζ ζημ 
Ξανάνηδµα Σ ημο Ξνμζανηήµαημξ Α’ ημο κ.4412/2016. 

Δββοδηζηή ζοιιεημπήξ ζημκ πανυκηα δζαβςκζζιυ δεκ απαζηείηαζ. 
 

 

ΑΟΘΟΝ 7: ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 
Νζ πνμζθένμκηεξ εα πνέπεζ κα ζοκηάλμοκ ηδκ Ρεπκζηή Ξνμζθμνά ημοξ ηαηά ηνυπμ πμο κα απμηοπχκεζ 

ιε ζαθήκεζα. 
1. Ξθήνδ ηεπκζηή πενζβναθή ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα, ζε πθήνδ ακηαπυηνζζδ-παναπμιπή (ακά ηεθάθαζμ 

ηαζ πανάβναθμ) ηυζμ ιε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ (Κένμξ Γ –ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ) ηαζ ημοξ 

θμζπμφξ υνμοξ ηδξ δζαηήνολδξ υζμ ηαζ ηα ζοκοπμααθθυιεκα prospectus (ηεπκζηά θοθθάδζα ημο 
ηαηαζηεοαζηή) ή δζηαζμθμβδηζηά (ζε πνςηυηοπα ή επζηονςιέκα ακηίβναθα). 

2. Ρα ηαηαηζεέιεκα εβπεζνίδζα (prospectus), ηα μπμία πνέπεζ κα επαθδεεφμοκ ηα ηεπκζηά ηαζ πμζμηζηά 
παναηηδνζζηζηά πμο ακαβνάθμκηαζ ζηζξ πνμζθμνέξ. Ξνέπεζ κα είκαζ πνςηυηοπα ή επζηονςιέκα 

ακηίβναθα ημο ιδηνζημφ ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο ή εηηοπχζεζξ απυ επίζδιεξ ημπμεεζίεξ ημο 
ηαηαζηεοαζηή ζημ δζαδίηηομ, δ αηνζαήξ δθεηηνμκζηή δζεφεοκζδ ηςκ μπμίςκ πνέπεζ κα δδθχκεηαζ ζηδκ 

πνμζθμνά ή κα πνμηφπηεζ ζαθχξ απυ ηα οπμαθδεέκηα ζημζπεία. Ξνέπεζ επίζδξ κα είκαζ αοηά πμο 

πνδζζιμπμζεί μ μίημξ ηαηαζηεοήξ πμο πνμσυκημξ ζημ πθαίζζμ ηδξ πμθζηζηήξ πνμχεδζδξ ηςκ πςθήζεςκ 
ημο ζηζξ αβμνέξ (ζδζςηζηέξ ηαζ ημο Γδιμζίμο) ημο εκδζαθένμκημξ ημο.  

3. πεφεοκδ δήθςζδ ημο πνμζθένμκημξ ιε ηδκ μπμία εα ακαθένεζ ηδκ επζπεζνδιαηζηή ιμκάδα ζηδκ 
μπμία ηαηαζηεοάγεηαζ ημ πνμζθενυιεκμ είδμξ, ηαεχξ ηαζ ημκ ηυπμ εβηαηάζηαζήξ ηδξ. 

4. Ακηίβναθα(επζηονςιέκα υπμο απαζηείηαζ) Ξζζημπμζδηζηχκ πμο εηδίδμκηαζ απυ επίζδια βναθεία 

πμζμηζημφ εθέβπμο ή ανιυδζεξ οπδνεζίεξ πμο κα αεααζχκμοκ, εη ιένμοξ ημο Ξνμιδεεοηή, ηδκ ηήνδζδ 
πνμηφπςκ δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ. 
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Πε πενίπηςζδ πμο μ πνμιδεεοηήξ δεκ είκαζ παναβςβυξ, εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ ζφζηδια δζαπείνζζδξ ηδξ 
πμζυηδηαξ μ παναβςβυξ απυ ημκ μπμίμ πνμιδεεφεηαζ. 

Ρμκίγεηαζ ζδζαίηενα υηζ μζ Ρεπκζηέξ Ξνμζθμνέξ δεκ πνέπεζ κα έπμοκ ηαιία απμθφηςξ άιεζδ ή έιιεζδ 
ακαθμνά ζηα μζημκμιζηά ζημζπεία ηςκ Ξνμζθμνχκ. Πε πενίπηςζδ πμο δζαπζζηςεεί ηάηζ ηέημζμ, δ 

πνμζθμνά απμηθείεηαζ απυ πεναζηένς αλζμθυβδζδ ηαηυπζκ βκςιμδυηδζδξ ηδξ Δπζηνμπήξ. 

 
ΑΟΘΟΝ 8: ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 

Νζ ζοιιεηέπμκηεξ οπμαάθθμοκ ηδκ «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ», ζοιπθδνχκμκηαξ ημκ Ξίκαηα ηδξ 
μζημκμιζηήξ πνμζθμνάξ ημο Ξανανηήιαημξ IIΗ ηδξ πανμφζαξ Γζαηήνολδξ. 

 
ΑΟΘΟΝ 9: ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΓΔΗΓΚΑΡΥΛ 

Νζ ζοιιεηέπμκηεξ ζημ δζαβςκζζιυ ππνρξενύληαη κα ηαηαεέζμοκ ιαγί ιε ηδκ πνμζθμνά ημοξ δείβιαηα. 

 
ΑΟΘΟΝ 10. ΡΟΝΞΝΠ ΞΝΒΝΙΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Νζ πνμζθμνέξ είκαζ δοκαηυ: 
α.  κα  οπμαάθθμκηαζ ζημ πνςηυημθθμ  ηδξ Ακαεέημοζαξ ιέζα ζε  ζθναβζζιέκμ θάηεθμ  ιέπνζ  

ηδκ διενμιδκία ηαζ χνα θήλδξ οπμαμθήξ ηςκ πνμζθμνχκ 

α. κα απμζηέθθμκηαζ ζηδ δζεφεοκζδ ημο Λμζμημιείμο ιε μπμζμδήπμηε ηνυπμ ηαζ κα 
παναθαιαάκμκηαζ  ιε απυδεζλδ,  ιε ηδκ απαναίηδηδ  υιςξ πνμτπυεεζδ κα έπμοκ παναθδθεεί  απυ ηδκ 

ακαεέημοζα ανπή ιέπνζ ηδκ διενμιδκία ηαζ χνα θήλδξ οπμαμθήξ ηςκ πνμζθμνχκ.  Δθυζμκ δ πνμζθμνά 
απμζηαθεί ζηδκ πδνεζία δζεκένβεζαξ ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ, εα πνέπεζ κα θένεζ ηδκ έκδεζλδ «Λα ιδκ 

ακμζπεεί απυ ηδκ ηαποδνμιζηή οπδνεζία ή ηδ βναιιαηεία». 

Ν θάηεθμξ ηδξ πνμζθμνάξ πνέπεζ απαναίηδηα κα θένεζ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ ηδκ ΔΞΥΛΚΗΑ ηαζ ηδ 
ΓΗΔΘΛΠΖ ημο Γζαβςκζγυιεκμο ηαζ κα βνάθεζ εοηνζκχξ ηζξ εκδείλεζξ: 

 
ΞΟΝΠΦΝΟΑ (ιε ηεθαθαία) 

«Γ.Λ.Α.“ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ”» 
ΒΑΠ.ΠΝΦΗΑΠ114, Αεήκα 

ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ Φ32/2022. 

ΑΛΝΗΣΡΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ ΓΗΑ ΡΖΛ 
«ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΔΗΓΥΛ ΗΚΑΡΗΠΚΝ (ΠΡΝΙΔΠ)  ΡΖΠ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΡΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ 

ΘΑΘΥΠ ΘΑΗ ΠΡΝΙΥΛ ΘΑΗ ΞΝΓΖΚΑΡΥΛ ΡΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΠΡΗΑΠΖΠ (CPV: 18110000-3 ΟΝΣΗΠΚΝΠ 
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ, 18800000-7 ΞΝΓΖΚΑΡΑ) ΔΛΝΠ ΚΖΛΑ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΗΠΑΠ ΓΑΞΑΛΖΠ 

25.436,13€ ΠΚΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΚΔΛΝ ΦΞΑ ΚΔ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΑΛΑΘΔΠΖΠ ΡΖΛ ΞΙΔΝΛ ΠΚΦΔΟΝΠΑ ΑΞΝ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΞΝΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΒΑΠΔΗ ΡΗΚΖΠ (ΣΑΚΖΙΝΡΔΟΖ ΡΗΚΖ)» 
 

Ζ Ακαεέημοζα Ανπή δεκ ακαθαιαάκεζ ηαιία εοεφκδ βζα ηοπυκ ηαεοζηένδζδ ζηδκ άθζλδ ηςκ πνμζθμνχκ, 
απυ μπμζαδήπμηε αζηία, πμο απμζηέθθμκηαζ ιε ημκ ςξ άκς ηνυπμ. Νζ πνμζθμνέξ πμο είηε οπμαθήεδηακ 

ιεηά ηδκ ηαεμνζζιέκδ διενμιδκία είηε δεκ έθεαζακ έβηαζνα ζηδκ πδνεζία Γζεκένβεζαξ, εα 

επζζηνέθμκηαζ ζημοξ Ξνμζθένμκηεξ πςνίξ κα έπμοκ απμζθναβζζεεί. 
 

ΑΟΘΟΝ 11. ΡΟΝΞΝΠ ΠΛΡΑΜΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
1. Νζ πνμζθμνέξ οπμαάθθμκηαζ ή απμζηέθθμκηαζ απυ ημοξ εκδζαθενυιεκμοξ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα ιέζα 

ζε ζθναβζζιέκμ θάηεθμ, ζε δομ ακηίβναθα. Πε έκα απυ ηα ακηίβναθα πμο μνίγεηαζ ςξ πνςηυηοπμ ηαζ ζε 
ηάεε ζεθίδα ημο, πνέπεζ κα ακαβνάθεηαζ εοηνζκχξ δ θέλδ “ΞΟΥΡΝΡΞΝ” ηαζ κα ιμκμβνάθεηαζ απυ ημκ 

οπμρήθζμ Ακάδμπμ. 

Όθα ηα έββναθα πμο ζοκεέημοκ ηδκ πνμζθμνά ηςκ εκδζαθενυιεκςκ εα πνέπεζ κα είκαζ επζιεθχξ 
ανπεζμεεηδιέκα ιέζα ζημοξ ζπεηζημφξ θαηέθμοξ. Ρμ πενζεπυιεκμ ημο πνςημηφπμο είκαζ επζηναηέζηενμ 

απυ ηάεε ακηίβναθμ ηδξ πνμζθμνάξ. 
2. Πημ θάηεθμ ηάεε πνμζθμνάξ πνέπεζ κα ακαβνάθμκηαζ εοηνζκχξ: 

2.1. Ζ θέλδ ΞΟΝΠΦΝΟΑ. 

2.2. Ν πθήνδξ ηίηθμξ ηδξ ανιυδζαξ πδνεζίαξ πμο δζεκενβεί ημ δζαβςκζζιυ. 
2.3. Ζ διενμιδκία δζεκενβείαξ ημο δζαβςκζζιμφ. 

2.4. Ρα ζημζπεία ημο απμζημθέα 
3. Κέζα ζε εκζαίμ θάηεθμ ηδξ πνμζθμνάξ ημπμεεημφκηαζ υθα ηα ζπεηζηά ιε ηδκ πνμζθμνά ζημζπεία ηαζ 

εζδζηυηενα ηα ελήξ: 
3.1. ΡΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ηδξ πνμζθμνάξ, (Ξνςηυηοπα ηαζ ακηίβναθα),ιε ηδκ έκδεζλδ 

«ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ». 

3.2. ΡΑ ΡΔΣΛΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ηδξ πνμζθμνάξ (Ξνςηυηοπμ ηαζ ακηίβναθμ), ιε ηδκ έκδεζλδ «ΡΔΣΛΗΘΖ 
ΞΟΝΠΦΝΟΑ». 
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3.3. ΡΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ (Ξνςηυηοπμ ηαζ ακηίβναθμ) επίζδξ ιέζα ζημκ ηονίςξ θάηεθμ ιε ηδκ 
έκδεζλδ «ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ». 

Ρμ ηίιδια ηδξ Νζημκμιζηήξ Ξνμζθμνάξ δεκ πνέπεζ κα λεπενκά ηδκ πνμτπμθμβζγυιεκδ δαπάκδ ιε ΦΞΑ, 
υπςξ αοηή μνίγεηαζ ζηδκ πανμφζα. 

Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μζ μζημκμιζηέξ πνμζθμνέξ πνέπεζ κα έπμοκ ζακ αάζδ ηδ παιδθυηενδ ηζιή ηδξ 

εβπχνζαξ αβμνάξ υπςξ ηαηαβνάθεηαζ ζημ παναηδνδηήνζμ ηζιχκ ημο άνενμο 24 ημο κ. 3846/2010. 
Νζημκμιζηέξ πνμζθμνέξ πμο είκαζ ακχηενεξ απυ ηζξ ηζιέξ πμο ηαηαβνάθμκηαζ ζημ Ξαναηδνδηήνζμ 

Ρζιχκ ηδξ Δπζηνμπήξ Ξνμιδεεζχκ βείαξ ηαηά ηδκ ηαηαθδηηζηή διενμιδκία ηαηάεεζδξ πνμζθμνχκ ημο 
δζαβςκζζιμφ, υπμο ηαοημπμζμφκηαζ, απμννίπημκηαζ (κ. 3918/2011, άνενμ 13, - ΦΔΘ 31/Α’/02.03.2011). 

3.4. Πε πενίπηςζδ πμο ηα ΡΔΣΛΗΘΑ ζημζπεία ηδξ πνμζθμνάξ δεκ είκαζ δοκαηυκ, θυβς ημο ιεβάθμο 
υβημο, κα ημπμεεηδεμφκ ζημκ ηονίςξ θάηεθμ, ηυηε αοηά ζοζηεοάγμκηαζ ζδζαίηενα ηαζ αημθμοεμφκ ημκ 

ηονίςξ θάηεθμ ιε ηδκ έκδεζλδ «ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ» ηαζ ηζξ θμζπέξ εκδείλεζξ ημο ηονίςξ θαηέθμο. 

4. Όθα ηα έββναθα ηαζ ηα ζημζπεία ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ υθα ηα έββναθα ηαζ ηα ζημζπεία ημο Φαηέθμο 
πνμζθμνάξ εα πνέπεζ κα είκαζ ζοκηαβιέκα ή επίζδια ή κυιζια ιεηαθναζιέκα ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα, ιε 

ελαίνεζδ αοζηδνά ηεπκζημφξ υνμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ δεκ οπάνπεζ ακηίζημζπδ δυηζιδ ιεηάθναζδ ζηδκ 
Δθθδκζηή  ηαζ πμο ιπμνεί  κα είκαζ ζηδκ Αββθζηή βθχζζα. Δλαίνεζδ  απμηεθμφκ ηαζ ηα ζοκδιιέκα ζηδκ 

ηεπκζηή πνμζθμνά έκηοπα, ηεπκζηά θοθθάδζα, ζπέδζα ηαζ θμζπά ηεπκζηά ζημζπεία πμο ιπμνεί κα είκαζ ζηδκ 

Αββθζηή βθχζζα. Πηα αθθμδαπά δδιυζζα έββναθα ηαζ δζηαζμθμβδηζηά εθανιυγεηαζ δ Ποκεήηδ ηδξ Σάβδξ 
ηδξ 05.10.1961 πμο ηονχεδηε ιε ημκ κ.1497/1984 (Α’ 188). 

5. Ν οπμρήθζμξ οπμπνεμφηαζ κα πνμζημιίζεζ υθα ηα γδημφιεκα ζημζπεία, ζφιθςκα ιε ηζξ ηαηά 
πενίπηςζδ μδδβίεξ. Ξαναπμιπέξ ζε έββναθα επζηνέπμκηαζ εθυζμκ αοηά πνμζανηχκηαζ ζηδκ πνμζθμνά 

ηαζ εθυζμκ δίκεηαζ μ ζοβηεηνζιέκμξ ανζειυξ παναβνάθμο ηαζ ζεθίδαξ. 
6. Γζα ηδκ εφημθδ ζφβηνζζδ ηςκ πνμζθμνχκ πνέπεζ κα ηδνδεεί ζηδ ζφκηαλή ημοξ, δ ηάλδ ηαζ δ ζεζνά ηςκ 

υνςκ ηδξ πνμηήνολδξ. Νζ απακηήζεζξ ζε υθα ηα ενςηήιαηα ηδξ πνμηήνολδξ πνέπεζ  κα είκαζ ζαθείξ. 

Ξαναπμιπέξ  ζε ηεπκζηά έκηοπα ή εηδυζεζξ ηςκ ηαηαζηεοαζηζηχκ  μίηςκ επζηνέπμκηαζ  ιυκμκ εθυζμκ 
πνμζανηχκηαζ ζηδκ πνμζθμνά ηαζ δίκεηαζ μ ζοβηεηνζιέκμξ ανζειυξ παναβνάθμο ηαζ ζεθίδαξ. Ξνμζθμνά 

δ μπμία, ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ Δπζηνμπήξ, πενζθαιαάκεζ βεκζηέξ ηαζ αζαθείξ απακηήζεζξ εα απμηθείεηαζ απυ 
ηδ ζοκέπεζα ηδξ αλζμθυβδζδξ. 

7. Ακηζπνμζθμνέξ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ ηαζ απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ. 

8. Ν πνμζθένςκ, εθυζμκ δεκ έπεζ αζηήζεζ, ειπνμεέζιςξ, αηφνςζδ πνάλδξ ή πανάθεζρδξ ηδξ 
ακαεέημοζαξ ανπήξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακαζημθή εηηέθεζδξ, εκχπζμκ ημο Γζμζηδηζημφ Δθεηείμο ηδξ έδναξ ηδξ 

ακαεέημοζαξ ανπήξ, ζφιθςκα ιε υζα μνίγμκηαζ ζηα άνενα 45 έςξ 56 ημο π.δ. 18/1989 (Α’ 8), ηαηά ηδξ 
πνμηήνολδξ ημο δζαβςκζζιμφ ή αοηή έπεζ απμννζθεεί, εεςνείηαζ υηζ απμδέπεηαζ πθήνςξ ηαζ 

ακεπζθοθάηηςξ υθμοξ ημοξ υνμοξ ηδξ πνμηήνολδξ ηαζ δε δφκαηαζ, ιε ηδκ πνμζθμνά ημο ή ιε μζμκδήπμηε 

άθθμ ηνυπμ, κα απμηνμφζεζ, εοεέςξ ή ειιέζςξ, ημοξ υνμοξ ηδξ δζαηήνολδξ. 
9. Θαηά ηδκ δζαδζηαζία ζφκηαλδξ ηςκ πνμζθμνχκ απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ κα θδθεμφκ οπυρδ μζ 

δζαηάλεζξ ημο κ. 4250/2014, Άνενμ 1 ηαζ Άνενμ 3. 
 

ΑΟΘΟΝ 12. ΣΟΝΛΝΠ ΗΠΣΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
Νζ Ξνμζθμνέξ ζζπφμοκ ηαζ δεζιεφμοκ ημοξ πνμζθένμκηεξ βζα 120κέξεο, πνμεεζιία πμο ανπίγεζ απυ ηδκ 

επυιεκδ ηδξ διενμιδκίαξ δζεκένβεζαξ ημο δζαβςκζζιμφ. Ξνμζθμνά πμο μνίγεζ πνυκμ ζζπφμξ ιζηνυηενμ 

ημο παναπάκς ακαθενυιεκμο πνυκμο απμννίπηεηαζ ςξ απανάδεηηδ. Ζ ζζπφξ ηδξ πνμζθμνάξ δφκαηαζ κα 
παναηαεεί, εθυζμκ γδηδεεί απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή πνζκ απυ ηδ θήλδ ηδξ, ηαη’ ακχηαημ υνζμ βζα 

πνμκζηυ δζάζηδια ίζμ ιε ημ πνμαθεπυιεκμ απυ ηδ πνμηήνολδ. Ακαημίκςζδ επζθμβήξ ακαδυπμο ιπμνεί κα 
βίκεζ ηαζ ιεηά ηδ θήλδ ηδξ ζζπφμξ ηδξ πνμζθμνάξ, δεζιεφεζ υιςξ ημ δζαβςκζγυιεκμ, ιυκμ εθυζμκ αοηυξ 

ημ απμδεπεεί. 

Νζ πμρήθζμζ πνμιδεεοηέξ δεκ έπμοκ δζηαίςια κα απμζφνμοκ ηδκ πνμζθμνά ημοξ, ή ιένμξ ηδξ, ιεηά 
ηδκ ηαηάεεζή ηδξ. Πε πενίπηςζδ πμο δ πνμζθμνά ή ιένμξ ηδξ απμζονεεί μ δζαβςκζγυιεκμξ οπυηεζηαζ ζε 

ηονχζεζξ ηαζ εζδζηυηενα έηπηςζδ ηαζ απχθεζα ηάεε δζηαζχιαημξ βζα ηαηαηφνςζδ. 
 

ΑΟΘΟΝ 13. ΔΛΑΙΙΑΘΡΗΘΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΔΠ- ΚΔΟΗΘΖ ΞΝΒΝΙΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
Δκαθθαηηζηέξ Ξνμζθμνέξ δεκ βίκμκηαζ δεηηέξ ηαζ απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ. Δάκ οπμαθδεμφκ ηοπυκ 

εκαθθαηηζηέξ πνμζθμνέξ, δεκ εα θδθεμφκ οπυρδ. Ν οπμρήθζμξ πνμιδεεοηήξ, μ μπμίμξ εα οπμαάθθεζ 

ηέημζαξ θφζδξ πνμηάζεζξ, δεκ δζηαζμφηαζ ζε ηαιία πενίπηςζδ κα δζαιανηονδεεί ή κα επζηαθεζηεί θυβμοξ 
πνμζθοβήξ ηαηά ηδξ απυννζρδξ ηςκ πνμηάζεςκ αοηχκ. 

πμαάθθμκηαζ πνμζθμνέξ βζα έκα ή πενζζζυηενα είδδ ημο δζαβςκζζιμφ ηαζ βζα υθδ ηδκ πμζυηδηα. 
 

ΑΟΘΟΝ 14. ΡΗΚΔΠ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ – ΛΝΚΗΠΚΑ 

1. Νζ ηζιέξ ηςκ πνμζθμνχκ εα εηθνάγμκηαζ ζε Δονχ. Ξνμζθμνέξ πμο δεκ δίκμοκ ηζξ ηζιέξ ζε ΔΟΥ ή 
πμο ηαεμνίγμοκ ζπέζδ ΔΟΥ πνμξ λέκμ κυιζζια εα απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ. 





[10] 

2. Ξνμζθμνέξ πμο μζ ηζιέξ ημοξ οπενααίκμοκ ηδκ πνμτπμθμβζζεείζα δαπάκδ απμννίπημκηαζ ςξ 
απανάδεηηεξ. 

3. Πηζξ ηζιέξ εα πενζθαιαάκμκηαζ μζ ηοπυκ οπέν ηνίηςκ ηναηήζεζξ, ςξ ηαζ ηάεε άθθδ κυιζιδεπζαάνοκζδ 
πμο πνμαθέπεηαζ απυ ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ, εηηυξ απυ ημκ ΦΞΑ. 

4. Ζ ακαβναθή ηδξ ηζιήξ ζε ΔΟΥ, ιπμνεί κα βίκεηαζ ιε δφμ ή ηαζ πενζζζυηενα δεηαδζηά ρδθία(άκεο 

μνίμο), εθυζμκ πνδζζιμπμζείηαζ ζε εκδζάιεζμοξ οπμθμβζζιμφξ. Ρμ βεκζηυ ζφκμθμ ζηνμββοθμπμζείηαζ ζε 
δομ δεηαδζηά ρδθία, πνμξ ηα άκς εάκ ημ ηνίημ δεηαδζηυ ρδθίμ είκαζ ίζμ ή ιεβαθφηενμ ημο πέκηε ηαζ 

πνμξ ηα ηάης εάκ είκαζ ιζηνυηενμ ημο πέκηε. 
5. Απυ ηδκ Νζημκμιζηή Ξνμζθμνά πνέπεζ κα πνμηφπηεζ ζαθχξ δ ηζιή ιμκάδαξ βζα ηάεε είδμξ ηαζ ηάεε 

ηφπμ πνμζθενυιεκμο οθζημφ. Ξνμσυκ ημ μπμίμ αλζμθμβήεδηε ηαηά ηδκ Ρεπκζηή Ξνμζθμνά ηαζ δεκ 
ακαθένεηαζ ζηδκ Νζημκμιζηή Ξνμζθμνά ή ακαθένεηαζ πςνίξ ηζιή, εεςνείηαζ υηζ πνμζθένεηαζ ιε ιδδεκζηή 

αλία. 

6. Πε πενίπηςζδ πμο μ οπμρήθζμξ Ξνμιδεεοηήξ ηάκεζ έηπηςζδ, μζ ηζιέξ πμο εα ακαθένμκηαζ ζημοξ 
Ξίκαηεξ Νζημκμιζηήξ Ξνμζθμνάξ βζα ηάεε πνμσυκ εα είκαζ μζ ηεθζηέξ ηζιέξ ιεηά ηδκ έηπηςζδ. Δπίζδξ δεκ 

επζηνέπμκηαζ ζηδκ Νζημκμιζηή Ξνμζθμνά ζοκμθζηέξ εηπηχζεζξ ζε επζιένμοξ αενμίζιαηα ή επί ημο 
ζοκμθζημφ ηζιήιαημξ ηδξ Ξνμζθμνάξ. 

7. Δθυζμκ απυ ηδκ πνμζθμνά δεκ πνμηφπηεζ ιε ζαθήκεζα δ πνμζθενυιεκδ ηζιή ή δεκ δίδεηαζ εκζαία ηζιή 

βζα μθυηθδνδ ηδκ πνμζθενυιεκδ πμζυηδηα είδμοξ, δ πνμζθμνά απμννίπηεηαζ ςξ απανάδεηηδ ιε ηδκ 
επζθφθαλδ  ημο άνενμο 102 ημο κ. 4412/2016. 

8. Ξνμζθμνέξ πμο εέημοκ υνμ ακαπνμζανιμβήξ ηδξ ηζιήξ απμννίπημκηαζ ςξ απανάδεηηεξ. 
9. Ζ ηζιή ηδξ πνμζθμνάξ δεκ οπυηεζηαζ ζε ιεηααμθή ηαηά ηδκ δζάνηεζα ημο πνυκμο ζζπφμξ ηδξ. Πε 

πενίπηςζδ πμο γδηδεεί πανάηαζδ ηδξ δζάνηεζαξ ζζπφμξ ηδξ πνμζθμνάξ, μζ δζαβςκζγυιεκμζ δεκ 
δζηαζμφκηαζ, ηαηά ηδκ βκςζημπμίδζδ ηδξ ζοβηαηάεεζήξ ημοξ, κα οπμαάθθμοκ κέμ πίκαηα ιε ηδκ ηζιή 

πνμζθμνάξ 

10. Ζ ηζιή ακά ηαηδβμνία (ζφκμθμ πνμζθενυιεκδξ δαπάκδξ ακά ηαηδβμνία πθέμκ ΦΞΑ) βζα ηδκ 
οθμπμίδζδ ηδξ πνμιήεεζαξ, πςνίξ ΦΞΑ, εα θαιαάκεηαζ οπυρδ βζα ηδ ζφβηνζζδ ηςκ πνμζθμνχκ. 

 
ΑΟΘΟΝ 15. ΑΞΝΠΦΟΑΓΗΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ ΘΑΗ ΠΛΡΑΜΖ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ 

Ζ απμζθνάβζζδ ηςκ πνμζθμνχκ εα πναβιαημπμζδεεί απυ εζδζηή ηνζιεθή επζηνμπή (Δπζηνμπή Γζεκένβεζαξ 

ηαζ Αλζμθυβδζδξ) δ μπμία ζοβηνμηείηαζ πνμξ ημ ζημπυ αοηυ ηαζ δζεκενβεί υθα ηα ζηάδζα ημο δζαβςκζζιμφ. 
Ζ απμζθνάβζζδ ημο θαηέθμο ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζοιιεημπήξ, ηςκ ηεπκζηχκ πνμζθμνχκ ηαζ ηςκ 

μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ εα πναβιαημπμζδεμφκ ζε ιία δδιυζζα ζοκεδνίαζδ. 
Δκ ζοκεπεία δ επζηνμπή δζεκένβεζαξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ζε ηθεζζηή ζοκεδνίαζδ πνμααίκεζ ζηδκ αλζμθυβδζδ 

ηςκ οπμαθδεέκηςκ πνμζθμνχκ ηαζ ηδ ζφκηαλδ ημο πναηηζημφ αλζμθυβδζδξ ημ μπμίμ ηαζ δζααζαάγεηαζ ζημ 

Γζμζηδηζηυ Ποιαμφθζμ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ ιέζς ημο Ριήιαημξ Ξνμιδεεζχκ. 
 

Ζ ακαεέημοζα ανπή, ηδνχκηαξ ηζξ ανπέξ ηδξ ίζδξ ιεηαπείνζζδξ ηαζ ηδξ δζαθάκεζαξ, γδηά απυ ημοξ 
πνμζθένμκηεξ μζημκμιζημφξ θμνείξ, υηακ μζ πθδνμθμνίεξ ή δ ηεηιδνίςζδ πμο πνέπεζ κα οπμαάθθμκηαζ 

είκαζ ή ειθακίγμκηαζ εθθζπείξ ή θακεαζιέκεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ εηείκςκ ζημ ΔΔΔΠ, ή υηακ θείπμοκ 
ζοβηεηνζιέκα έββναθα, κα οπμαάθθμοκ, κα ζοιπθδνχκμοκ, κα απμζαθδκίγμοκ ή κα μθμηθδνχκμοκ ηζξ 

ζπεηζηέξ πθδνμθμνίεξ ή ηεηιδνίςζδ, εκηυξ πνμεεζιίαξ υπζ ιζηνυηενδξ ηςκ δέηα (10) διενχκ ηαζ υπζ 

ιεβαθφηενδξ ηςκ είημζζ (20) διενχκ απυ ηδκ διενμιδκία ημζκμπμίδζδξ ζε αοημφξ ηδξ ζπεηζηήξ 
πνυζηθδζδξ. Ζ ζοιπθήνςζδ ή δ απμζαθήκζζδ γδηείηαζ ηαζ βίκεηαζ απμδεηηή οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ δεκ 

ηνμπμπμζείηαζ δ πνμζθμνά ημο μζημκμιζημφ θμνέα ηαζ υηζ αθμνά ζε ζημζπεία ή δεδμιέκα, ηςκ μπμίςκ 
είκαζ ακηζηεζιεκζηά ελαηνζαχζζιμξ μ πνμβεκέζηενμξ παναηηήναξ ζε ζπέζδ ιε ημ πέναξ ηδξ ηαηαθδηηζηήξ 

πνμεεζιίαξ παναθααήξ πνμζθμνχκ. Ρα ακςηένς ζζπφμοκ ηαη’ ακαθμβίακ ηαζ βζα ηοπυκ εθθείπμοζεξ 

δδθχζεζξ, οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ αεααζχκμοκ βεβμκυηα ακηζηεζιεκζηχξ ελαηνζαχζζια1. 
 

ΑΟΘΟΝ 16. ΑΞΝΟΟΗΤΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 
Ζ ακαεέημοζα ανπή, ιε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα ημο εθέβπμο ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ πνμζθμνχκ, 

απμννίπηεζ, ζε ηάεε πενίπηςζδ, πνμζθμνά: 
α) Ζ μπμία είκαζ ακχηενδ ημο Ξνμτπμθμβζζιμφ 

α) Ζ μπμία είκαζ ακχηενδ απυ ηδκ ακηίζημζπδ ηζιή ημο Ξαναηδνδηδνίμο Ρζιχκ ημο άνενμο 24 ημο 

κ.3846/2010. 
β) Ζ μπμία είκαζ εθθζπήξ ηαηά ηα πνμδβμφιεκα άνενα ή οπμαθήεδηε ηαηά πανάααζδ ηςκ 

απανάααηςκ υνςκ πενί  ζφκηαλδξ ηαζ οπμαμθήξ  ηδξ πνμζθμνάξ,  υπςξ  μζ υνμζ αοημί μνίγμκηαζ  ζηα 
έββναθα ηδξ ζφιααζδξ. 

δ) Πηδκ μπμία δ ηζιή δεκ είκαζ απυθοηα πνμζδζμνζζιέκδ. 

                                                                        
1 Άνενμ 102 ημο κ. 4412/2016. Ξναθ ηαζ  έηεεζδ ζοκεπεζχκ νοειίζεςκ επί ημο άνενμο 42 κ. 4782/2021 





[11] 

ε) Ζ μπμία πενζέπεζ αηέθεζεξ, εθθείρεζξ, αζάθεζεξ ή θακεαζιέκεξ πθδνμθμνίεξ ή ηεηιδνίςζδ, εθυζμκ 
αοηά δεκ επζδέπμκηαζ ζοιπθήνςζδ ή δζυνεςζδ ή απμζαθήκζζδ ή δζεοηνίκδζδ ή, εθυζμκ επζδέπμκηαζ  

δεκ έπμοκ  απμηαηαζηαεεί απυ ημκ πνμζθένμκηα εκηυξ ηδξ πνμηαεμνζζιέκδξ πνμεεζιίαξ, ζφιθςκα 
ιε ημ άνενμ 102 ημο κ.4412/2016. 

ζη) Γζα ηδκ μπμία μ πνμζθένςκ δεκ έπεζ πανάζπεζ ηζξ απαζημφιεκεξ ελδβήζεζξ, εκηυξ ηδξ 

πνμηαεμνζζιέκδξ πνμεεζιίαξ, ή δ ελήβδζδ δεκ είκαζ απμδεηηή απυ ηδκ ακαεέημοζα ανπή/ημκ 
ακαεέημκηα θμνέα. 

γ) Ζ μπμία  δεκ πθδνμί ηζξ πνμτπμεέζεζξ  πμο ζπεηίγμκηαζ  ιε ηα παναηηδνζζηζηά  ημο ακηζηεζιέκμο 
ηδξ ζφιααζδξ. 

δ) Ζ μπμία  είκαζ εκαθθαηηζηή πνμζθμνά, ακ ηέημζα δεκ επζηνέπεηαζ  ή, ακ επζηνέπεηαζ,  δεκ πθδνμί  
ηζξ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ ηςκ εββνάθςκ ηδξ ζφιααζδξ. 

ε) Ζ μπμία οπμαάθθεηαζ απυ έκακ πνμζθένμκηα πμο έπεζ οπμαάθεζ δφμ ή πενζζζυηενεξ πνμζθμνέξ, 

ιε ηδκ επζθφθαλδ ηδξ πενίπηςζδξ πμο επζηνέπεηαζ δ οπμαμθή εκαθθαηηζηήξ πνμζθμνάξ. 
 

ΑΟΘΟΝ 17. ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΞΝΒΝΙΖΠ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠΥΟΗΛΝ ΑΛΑΓΝΣΝ-
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΘΑΡΑΘΟΥΠΖΠ 

1. Κεηά ηδκ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμζθμνχκ, δ ακαεέημοζα ανπή εζδμπμζεί εββνάθςξ ημκ πνμζθένμκηα, 

ζημκ μπμίμ πνυηεζηαζ κα βίκεζ δ ηαηαηφνςζδ («πνμζςνζκυ πνμιδεεοηή»), κα οπμαάθεζ εκηυξ πνμεεζιίαξ, 
εκηυξ δέηα (10) διενχκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ ζπεηζηήξ έββναθδξ εζδμπμίδζδξ ζε αοηυκ, ηα 

απμδεζηηζηά έββναθα κμιζιμπμίδζδξ ηαζ ηα πνςηυηοπα ή ακηίβναθα πμο εηδίδμκηαζ, ζφιθςκα ιε ηζξ 
δζαηάλεζξ ημο άνενμο 1 ημο κ. 4250/2014 (Α’ 74) υθςκ ηςκ αηυθμοεςκ δζηαζμθμβδηζηχκ, ςξ 

απμδεζηηζηχκ ζημζπείςκ βζα ηδ ιδ ζοκδνμιή ηςκ θυβςκ απμηθεζζιμφ: 
α) απυζπαζια ημο πμζκζημφ ιδηνχμο ή, εθθείρεζ αοημφ, ζζμδφκαιμ έββναθμ πμο εηδίδεηαζ απυ 

ανιυδζα δζηαζηζηή ή δζμζηδηζηή ανπή ημο ηνάημοξ-ιέθμοξ ή ηδξ πχναξ ηαηαβςβήξ ή ηδξ πχναξ υπμο είκαζ 

εβηαηεζηδιέκμξ μ εκ θυβς μζημκμιζηυξ θμνέαξ, απυ ημ μπμίμ πνμηφπηεζ υηζ δεκ ζοκηνέπεζ θυβμξ 
απμηθεζζιμφ απυ ημοξ ακαθενυιεκμοξ ζηδκ παν. 1 ημο άνενμο 73 ημο κ.4412/2016, υπςξ δδθχεδηε 

ζπεηζηά ηαηά ηδκ οπμαμθή ηδξ πνμζθμνάξ ιε οπεφεοκδ δήθςζδ. Απυζπαζια πμζκζημφ ιδηνχμο, ή 
εθθείρεζ αοημφ, άθθμ ζζμδφκαιμ έββναθμ, πνμζημιίγεηαζ βζα ηα ιέθδ ημο δζμζηδηζημφ, δζεοεοκηζημφ ή 

επμπηζημφ μνβάκμο ημο μζημκμιζημφ θμνέα ζημκ μπμίμ πνυηεζηαζ κα βίκεζ δ ηαηαηφνςζδ ή ηςκ 

πνμζχπςκ πμο έπμοκ ελμοζία εηπνμζχπδζδξ, θήρδξ απυθαζδξ ή εθέβπμο ζε αοηυκ. Ποβηεηνζιέκα, ζε 
πενίπηςζδ πμο μ πνμζθένςκ είκαζ κμιζηυ πνυζςπμ, ημ απυζπαζια ή άθθμ ζζμδφκαιμ έββναθμ 

οπμαάθθεηαζ βζα ημκ ή ημοξ Γζαπεζνζζηέξ, υηακ ημ κμιζηυ πνυζςπμ είκαζ Ν.Δ., Δ.Δ. ή Δ.Ξ.Δ., βζα ημκ 
Γζεοεφκμκηα Πφιαμοθμ, ηαεχξ ηαζ υθα ηα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ Ποιαμοθίμο, υηακ ημ κμιζηυ πνυζςπμ 

είκαζ Α.Δ. 

(α) πζζημπμζδηζηυ ηδξ ηαηά πενίπηςζδ ανιυδζαξ δζηαζηζηήξ ή δζμζηδηζηήξ ανπήξ ηδξ πχναξ 
εβηαηάζηαζήξ ημο, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ είκαζ εκήιενμξ ςξ πνμξ ηζξ οπμπνεχζεζξ ημο υζμκ 

αθμνά ζηδκ ηαηααμθή εζζθμνχκ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηυζμ ηδξ πχναξ 
εβηαηάζηαζήξ ημο υζμ ηαζ ημο εθθδκζημφ δζηαίμο. Δζδζηά βζα ηδκ πενίπηςζδ πμο μ μζημκμιζηυξ θμνέαξ 

είκαζ Έθθδκαξ πμθίηδξ ή έπεζ ηδκ εβηαηάζηαζή ημο ζηδκ Δθθάδα, μζ οπμπνεχζεζξ πμο αθμνμφκ ζηζξ 
εζζθμνέξ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ, ηαθφπημοκ ηυζμ ηδκ ηφνζα υζμ ηαζ ηδκ επζημονζηή αζθάθζζδ. 

(β) πζζημπμζδηζηυ ηδξ ηαηά πενίπηςζδ ανιυδζαξ δζηαζηζηήξ ή δζμζηδηζηήξ ανπήξ ηδξ πχναξ 

εβηαηάζηαζήξ ημο, απυ ημ μπμίμ κα πνμηφπηεζ υηζ είκαζ εκήιενμξ ςξ πνμξ ηζξ θμνμθμβζηέξ οπμπνεχζεζξ 
ημο υζμκ αθμνά ζηδκ πθδνςιή ηςκ θυνςκ ηαζ ηεθχκ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηυζμ ηδξ πχναξ 

εβηαηάζηαζήξ ημο υζμ ηαζ ημο εθθδκζημφ δζηαίμο. 
(δ) πζζημπμζδηζηυ υηζ είκαζ εββεβναιιέκμζ ζημ μζηείμ Δπαββεθιαηζηυ Δπζιεθδηήνζμ. Πδιεζχκεηαζ υηζ ζε 

πενίπηςζδ έκςζδξ μζημκμιζηχκ θμνέςκ ηα πζζημπμζδηζηά πνέπεζ κα πνμζημιίγμκηαζ βζα ηάεε ιέθμξ ηδξ 

έκςζδξ. 
Ρα δζηαζμθμβδηζηά οπμαάθθμκηαζ ζημ Γ.Λ. Αεδκχκ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» (Ριήια Γναιιαηείαξ – Ξνςηυημθθμ) 

ζε ηθεζζηυ ζθναβζζιέκμ θάηεθμ, μ μπμίμξ παναδίδεηαζ ζημ ανιυδζμ υνβακμ αλζμθυβδζδξ. 
 

2. Ακ δεκ πνμζημιζζεμφκ ηα παναπάκς δζηαζμθμβδηζηά ή οπάνπμοκ εθθείρεζξ ζε αοηά πμο οπoαθήεδηακ, 
δ ακαεέημοζα ανπή ηαθεί ημκ πνμζςνζκυ ακάδμπμ κα πνμζημιίζεζ ηα εθθείπμκηα δζηαζμθμβδηζηά ή κα 

ζοιπθδνχζεζ ηα ήδδ οπμαθδεέκηα ή κα πανάζπεζ δζεοηνζκήζεζξ ιε ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 102 ημο κ. 

4412/2016, εκηυξ δέηα (10) διενχκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ηδξ ζπεηζηήξ πνυζηθδζδξ ζε αοηυκ. 
 

3. Ν πνμζςνζκυξ πνμιδεεοηήξ δφκαηαζ κα οπμαάθεζ αίηδια πνμξ ηδκ ακαεέημοζα ανπή, βζα πανάηαζδ ηδξ 

ςξ άκς πνμεεζιίαξ, ζοκμδεουιεκμ απυ απμδεζηηζηά έββναθα πενί αίηδζδξ πμνήβδζδξ δζηαζμθμβδηζηχκ 

πνμζςνζκμφ πνμιδεεοηή. Πηδκ πενίπηςζδ αοηή δ ακαεέημοζα ανπή παναηείκεζ ηδκ πνμεεζιία οπμαμθήξ 
αοηχκ, βζα υζμ πνυκμ απαζηδεεί βζα ηδ πμνήβδζή ημοξ απυ ηζξ ανιυδζεξ δδιυζζεξ ανπέξ. Ν πνμζςνζκυξ 

πνμιδεεοηήξ ιπμνεί κα αλζμπμζεί ηδ δοκαηυηδηα αοηή ηυζμ εκηυξ ηδξ  ανπζηήξ πνμεεζιίαξ βζα ηδκ 
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οπμαμθή δζηαζμθμβδηζηχκ υζμ ηαζ εκηυξ ηδξ πνμεεζιίαξ βζα ηδκ πνμζηυιζζδ εθθεζπυκηςκ ή ηδ 
ζοιπθήνςζδ ήδδ οπμαθδεέκηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ, ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 102 ημο κ.4412/2016, ςξ 

ακςηένς πνμαθέπεηαζ. Ζ πανμφζα νφειζζδ εθανιυγεηαζ ακαθυβςξ ηαζ υηακ δ ακαεέημοζα ανπή γδηήζεζ 
ηδκ πνμζηυιζζδ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ηαηά ηδ δζαδζηαζία αλζμθυβδζδξ ηςκ πνμζθμνχκ ή αζηήζεςκ 

ζοιιεημπήξ ηαζ πνζκ απυ ημ ζηάδζμ ηαηαηφνςζδξ, ηαη’ εθανιμβή ηδξ δζάηαλδξ ημο πνχημο εδαθίμο ηδξ 

παν. 5 ημο άνενμο 79  ημο κ. 4412/2016, ηδνμοιέκςκ ηςκ ανπχκ ηδξ ίζδξ ιεηαπείνζζδξ ηαζ ηδξ 
δζαθάκεζαξ. 

 
4. Ακ, ηαηά ημκ έθεβπμ ηςκ παναπάκς δζηαζμθμβδηζηχκ δζαπζζηςεεί υηζ ηα ζημζπεία πμο δδθχεδηακ, 

ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 79 ημο κ.4412/2016 είκαζ ρεοδή ή ακαηνζαή, απμννίπηεηαζ δ πνμζθμνά ημο 
πνμζςνζκμφ ακαδυπμο ηαζ, ιε ηδκ επζθφθαλδ ημο άνενμο 104ημο κ.4412/2016, ηαηαπίπηεζ οπέν ημο Γ.Λ. 

Αεδκχκ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» δ εββφδζδ ζοιιεημπήξ ημο, πμο είπε πνμζημιζζεεί, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 

72ημο κ.4412/2016, εθυζμκ είπε πνμζημιζζεεί, ηαζ δ ηαηαηφνςζδ βίκεηαζ ζημκ πνμζθένμκηα πμο 
οπέααθε ηδκ αιέζςξ επυιεκδ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά αάζεζ ηςκ 

εζδζηυηενςκ ηνζηδνίςκ ακάεεζδξ υπςξ είπακ μνζζηεί ζηα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ, πςνίξ κα θαιαάκεηαζ 
οπυρδ δ πνμζθμνά ημο πνμζθένμκημξ πμο απμννίθεδηε. Ακ ηακέκαξ απυ ημοξ πνμζθένμκηεξ δεκ 

οπέααθε αθδεή ή αηνζαή δήθςζδ δ δζαδζηαζία ακάεεζδξ ιαηαζχκεηαζ. 

 
5. Ακ μ πνμζςνζκυξ πνμιδεεοηήξ δεκ οπμαάθεζ ζημ πνμηαεμνζζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ηα απαζημφιεκα 

πνςηυηοπα ή ακηίβναθα, ηςκ παναπάκς δζηαζμθμβδηζηχκ, απμννίπηεηαζ δ πνμζθμνά ημο πνμζςνζκμφ 
πνμιδεεοηή ηαζ ηαηαπίπηεζ οπέν ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ δ εββφδζδ ζοιιεημπήξ ημο, πμο είπε 

πνμζημιζζεεί, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 72ημο κ.4412/2016, εθυζμκ είπε πνμζημιζζεεί, ηαζ δ ηαηαηφνςζδ 
βίκεηαζ ζημκ πνμζθένμκηα πμο οπέααθε ηδκ αιέζςξ επυιεκδ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ 

πνμζθμνά αάζεζ ηςκ εζδζηυηενςκ ηνζηδνίςκ ακάεεζδξ υπςξ είπακ μνζζηεί ζηα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ, 

πςνίξ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ δ πνμζθμνά ημο πνμζθένμκημξ πμο απμννίθεδηε. Ακ ηακέκαξ απυ ημοξ 
πνμζθένμκηεξ δεκ πνμζημιίγεζ έκα ή πενζζζυηενα απυ ηα απαζημφιεκα έββναθα ηαζ δζηαζμθμβδηζηά, δ 

δζαδζηαζία ιαηαζχκεηαζ. 
 

6. Ακ απυ ηα παναπάκς δζηαζμθμβδηζηά πμο πνμζημιίζεδηακ κμιίιςξ ηαζ ειπνμεέζιςξ, δεκ 

απμδεζηκφεηαζ δ ιδ ζοκδνμιή ηςκ θυβςκ απμηθεζζιμφ ή δ πθήνςζδ ιζαξ ή πενζζζυηενςκ απυ ηζξ 
απαζηήζεζξ ηςκ ηνζηδνίςκ πμζμηζηήξ επζθμβήξ, απμννίπηεηαζ δ πνμζθμνά ημο πνμζςνζκμφ πνμιδεεοηή 

ηαζ, ιε ηδκ επζθφθαλδ ημο άνενμο 104ημο κ.4412/2016, ηαηαπίπηεζ οπέν ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ δ 
εββφδζδ ζοιιεημπήξ ημο, είπε πνμζημιζζεεί, ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 72ημο κ.4412/2016, εθυζμκ είπε 

πνμζημιζζεεί, ηαζ, ιε ηδκ επζθφθαλδ ημο άνενμο 104ημο κ.4412/2016, δ ηαηαηφνςζδ βίκεηαζ ζημκ 

πνμζθένμκηα πμο οπέααθε ηδκ αιέζςξ επυιεκδ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά 
αάζεζ ηςκ εζδζηυηενςκ ηνζηδνίςκ ακάεεζδξ υπςξ είπακ μνζζηεί ζηα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ, πςνίξ κα 

θαιαάκεηαζ οπυρδ δ πνμζθμνά ημο πνμζθένμκημξ πμο απμννίθεδηε. Ακ ηακέκαξ απυ ημοξ 
πνμζθένμκηεξ δεκ απμδείλεζ υηζ πθδνμί ηα ηνζηήνζα πμζμηζηήξ επζθμβήξ, ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 1 

ηαζ ημ άνενμ 75 ημο κ.4412/2016 δ δζαδζηαζία ιαηαζχκεηαζ. 
 

7. Ζ δζαδζηαζία εθέβπμο ηςκ παναπάκς δζηαζμθμβδηζηχκ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδ ζφκηαλδ πναηηζημφ απυ 

ηδκ επζηνμπή δζεκένβεζαξ ηαζ αλζμθυβδζδξ ημο δζαβςκζζιμφ, ζημ μπμίμ ακαβνάθεηαζ δ ηοπυκ ζοιπθήνςζδ 
δζηαζμθμβδηζηχκ ηαηά ηα μνζγυιεκα ζηδκ πανάβναθμ 2, ηαζ ηδ δζααίααζδ ημο θαηέθμο ζημ απμθαζκυιεκμ 

υνβακμ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ βζα ηδ θήρδ απυθαζδξ είηε βζα ηδ ιαηαίςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ηαηά ηζξ 
παναβνάθμοξ 3, 4 ή 5 είηε ηαηαηφνςζδξ ηδξ ζφιααζδξ. Ρα απμηεθέζιαηα ημο εθέβπμο ηςκ παναπάκς 

δζηαζμθμβδηζηχκ, επζηονχκμκηαζ ιε ηδκ απυθαζδ ηαηαηφνςζδξ ημο επυιεκμο άνενμο. 

 
8. Όζμζ δεκ έπμοκ απμηθεζζηεί μνζζηζηά θαιαάκμοκ βκχζδ ηςκ παναπάκς δζηαζμθμβδηζηχκ πμο 

ηαηαηέεδηακ, ηαηά ηα μνζγυιεκα ζηα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ ηαζ ζηζξ δζαηάλεζξ ημο κ.4412/2016. 
 

ΑΟΘΟΝ 18. ΘΑΡΑΘΟΥΠΖ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ – ΠΛΑΤΖ ΠΚΒΑΠΖΠ 
Ζ ηαηαηφνςζδ βίκεηαζ ιε απυθαζδ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ φζηενα απυ βκςιμδυηδζδ ηδξ ανιυδζαξ 

επζηνμπήξ. Ζ Ακαημίκςζδ ηδξ ηαηαηφνςζδξ ημο Γζαβςκζζιμφ βίκεηαζ εββνάθςξ πνμξ ημκ επζθεβέκηα απυ 

ηδκ ακαεέημοζα ανπή, ζφιθςκα ιε ηα μνζγυιεκα ζημ άνενμ 105 ημο κ.4412/2016. 

Ζ ακαεέημοζα ανπή ημζκμπμζεί αιέζςξ ηδκ απυθαζδ ηαηαηφνςζδξ, ιαγί ιε ακηίβναθμ υθςκ ηςκ 

πναηηζηχκ ηδξ δζαδζηαζίαξ εθέβπμο ηαζ αλζμθυβδζδξ ηςκ πνμζθμνχκ, ζε ηάεε πνμζθένμκηα πμο δεκ έπεζ 

απμηθεζζηεί μνζζηζηά εηηυξ απυ ημκ πνμζςνζκυ ακάδμπμ ιε ηάεε πνυζθμνμ ηνυπμ, υπςξ ιε 

ηδθεμιμζμηοπία, δθεηηνμκζηυ ηαποδνμιείμ η.θπ., επί απμδείλεζ. 
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Ζ απυθαζδ ηαηαηφνςζδξ δεκ πανάβεζ ηα έκκμια απμηεθέζιαηά ηδξ, εθυζμκ δ ακαεέημοζα ανπή δεκ ηδκ 

ημζκμπμίδζε ζε υθμοξ ημοξ πνμζθένμκηεξ πμο δεκ έπμοκ απμηθεζζηεί μνζζηζηά. Ρα έκκμια απμηεθέζιαηα 

ηδξ απυθαζδξ ηαηαηφνςζδξ ηαζ ζδίςξ δ ζφκαρδ ηδξ ζφιααζδξ επένπμκηαζ εθυζμκ ηαζ υηακ ζοκηνέλμοκ 

ζςνεοηζηά ηα ελήξ: 

α) άπναηηδ δ πνμεεζιία άζηδζδξ αηφνςζδξ πνάλδξ ή πανάθεζρδξ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ, ηαεχξ 

ηαζ ηδξ ακαζημθήξ εηηέθεζδξ, εκχπζμκ ημο Γζμζηδηζημφ Δθεηείμο ηδξ έδναξ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ 

ζφιθςκα ιε υζα μνίγμκηαζ ζηα άνενα 45 έςξ 56 ημο π.δ. 18/1989 (Α’ 8), ημ μπμίμ απμθαίκεηαζ 

αιεηαηθήηςξ πςνίξ κα επζηνέπεηαζ δ πνμδβμφιεκδ άζηδζδ άθθδξ εζδζηήξ ή εκδζημθακμφξ δζμζηδηζηήξ 

πνμζθοβήξ ηαεχξ μνίγεηαζ ζημ άνενμ 127 ημο κ.4412/2016 ηαζ ζε πενίπηςζδ άζηδζδξ, δ έηδμζδ 

απυθαζδξ επί αοηήξ ή δ πάνμδμξ άπναηηδξ ηδξ πνμεεζιίαξ ημο πνχημο εδαθίμο ηδξ παναβνάθμο 2 

ημο άνενμο 127 κ. 4412/2016 ηαζ 

α) ημζκμπμίδζδ ηδξ απυθαζδξ ηαηαηφνςζδξ ζημκ πνμζςνζκυ ακάδμπμ, εθυζμκ μ ηεθεοηαίμξ 

οπμαάθεζ, έπεζηα απυ ζπεηζηή πνυζηθδζδ, οπεφεοκδ δήθςζδ, πμο οπμβνάθεηαζ ηαηά ηα μνζγυιεκα 

ζημ άνενμ 79Α, υπςξ ακηζηαηαζηάεδηε ιε ημ άνενμ 43 παν. 13β ημο κ.4605/2019, ζηδκ μπμία εα 

δδθχκεηαζ υηζ, δεκ έπμοκ επέθεεζ ζημ πνυζςπμ ημο μρζβεκείξ ιεηααμθέξ ηαηά ηδκ έκκμζα ημο 

άνενμο 104 ηαζ ιυκμκ ζηδκ πενίπηςζδ ημο πνμζοιααηζημφ εθέβπμο ή ηδξ άζηδζδξ πνμδζηαζηζηήξ 

πνμζθοβήξ ηαηά ηδξ απυθαζδξ ηαηαηφνςζδξ. Ζ οπεφεοκδ δήθςζδ εθέβπεηαζ απυ ημ ανιυδζμ 

βκςιμδμηζηυ υνβακμ, ημ μπμίμ ζοκηάζζεζ πναηηζηυ πμο ζοκμδεφεζ ηδκ ζφιααζδ. 

Πηδ ζοκέπεζα, δ Ανπή ημζκμπμζεί ηδκ απυθαζδ ηαηαηφνςζδξ ζημκ πνμιδεεοηή ηαζ ημκ πνμζηαθεί κα 

πνμζέθεεζ βζα ηδκ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ, εκηυξ πέκηε (5) διενχκ απυ ηδκ ημζκμπμίδζδ ζπεηζηήξ 

έββναθδξ εζδζηήξ πνυζηθδζδξ, πνμζημιίγμκηαξ εββφδζδ ηαθήξ εηηέθεζδξ δ μπμία κα ηαθφπηεζ ζε εονχ, 

πμζμζηυ 4% επί ηδξ εηηζιχιεκδξ αλίαξ ηδξ ζφιααζδξ, ιδ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ΦΞΑ, ηαεχξ ηαζ 

επζηαζνμπμζδιέκα ηα δζηαζμθμβδηζηά ηαηαηφνςζδξ ημο άνενμο 17 ηδξ πανμφζαξ (εθυζμκ οθίζηαηαζ 

αθθαβή). 

Ζ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ έπεζ απμδεζηηζηυ παναηηήνα. Δάκ μ πνμιδεεοηήξ δεκ πνμζέθεεζ κα οπμβνάρεζ 

ηδκ ζφιααζδ ιέζα ζηδκ πνμεεζιία πμο μνίγεηαζ ζηδκ εζδζηή πνυηθδζδ, ηδνφζζεηαζ έηπηςημξ ηαζ δ 

ηαηαηφνςζδ βίκεηαζ ζημκ πνμζθένμκηα πμο οπέααθε ηδκ αιέζςξ επυιεκδ πθέμκ ζοιθένμοζα απυ 

μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά αάζεζ ιυκμ ηδξ ηζιήξ. Ακ ηακέκαξ απυ ημοξ πνμζθένμκηεξ δεκ πνμζέθεεζ 

βζα ηδκ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ, δ δζαδζηαζία ακάεεζδξ ιαηαζχκεηαζ, ζφιθςκα ιε ηδκ πενίπηςζδ α' ηδξ 

παναβνάθμο 1 ημο άνενμο 106 ημο Λ.4412/16. 

Ζ Πφιααζδ οπμβνάθεηαζ ηαζ απυ ηα δφμ ζοιααθθυιεκα ιένδ.  
Ζ ζφιααζδ πενζθαιαάκεζ υθα ηα ζημζπεία ηδξ πνμιήεεζαξ ηαζ ημοθάπζζημκ ηα ελήξ: 

Α. Ρμκ ηυπμ ηαζ πνυκμ οπμβναθήξ ηδξ ζφιααζδξ 

Β. Ρα ζοιααθθυιεκα ιένδ 
Γ. Ρμ ακηζηείιεκμ ηδξ ζφααζδξ (πενζβναθή, ηυπμξ ηαζ πνυκμξ πανμπήξ οπδνεζίαξ) 

Γ. Ρδκ ηζιή 
Δ. Ρμκ ηυπμ, ηνυπμ ηαζ πνυκμ πανάδμζδξ ημο ακηζηεζιέκμο ηδξ ζφιααζδξ 

ΠΡ. Ρζξ Ρεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ 
Ε. Ρζξ πνμαθεπυιεκεξ εββοήζεζξ 

Ζ. Ρζξ πνμαθεπυιεκεξ νήηνεξ 

Θ. Ρμκ ηνυπμ επίθοζδξ ηςκ ηοπυκ δζαθμνχκ 
Η.  Ρμκ ηυπμ ηαζ πνυκμ πθδνςιήξ 

Ρμ ηείιεκμ ηδξ ζφιααζδξ ηαηζζπφεζ ηάεε άθθμο ηεζιέκμο ζημ μπμίμ ημφημ ζηδνίγεηαζ, υπςξ πνμζθμνά, 
δζαηήνολδ ηαζ απυθαζδ ηαηαηφνςζδξ ή ακάεεζδξ εηηυξ ηαηάδδθςκ ζθαθιάηςκ ή παναδνμιχκ. 

Ζ ζφιααζδ ιπμνεί κα ηνμπμπμζδεεί ηαηά ηδ δζάνηεζά ηδξ, πςνίξ κα απαζηείηαζ κέα δζαδζηαζία ζφκαρδξ: 

α) ζηδκ πενίπηςζδ εκενβμπμίδζδξ ημο δζηαζχιαημξ πνμαίνεζδξ (εθυζμκ πνμαθέπεηαζ ζηδκ πανμφζα) ηαζ  

α) ζφιθςκα ιε ημοξ εζδζηυηενμοξ υνμοξ ηαζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ ημο άνενμο 132 ημο κ. 4412/2016, ηαηυπζκ 

βκςιμδυηδζδξ ημο ανιμδίμο μνβάκμο ηδξ Ανπήξ. 

Ζ οπμαμθή ιυκμ ιίαξ πνμζθμνάξ δεκ απμηεθεί ηχθοια βζα ηδ ζοκέπζζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ημο δζαβςκζζιμφ 
ηαζ ηδκ ακάεεζδ ηδξ ζφιααζδξ (κ.4412/2016 άνενμ 117 παν.3.) 

Πηζξ δζαδζηαζίεξ ζφκαρδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ πνμιδεεζχκ ή πανμπήξ βεκζηχκ οπδνεζζχκ, δ Δπζηνμπή 
Γζεκένβεζαξ, ιε αζηζμθμβδιέκδ εζζήβδζή ηδξ, ιπμνεί κα πνμηείκεζ ηδκ ηαηαηφνςζδ ηδξ ζφιααζδξ βζα 

μθυηθδνδ ή ιεβαθφηενδ ή ιζηνυηενδ πμζυηδηα ηαηά πμζμζηυ ζηα εηαηυ. Ρμ πμζμζηυ αοηυ δεκ ιπμνεί 

κα οπενααίκεζ ημ 30% βζα δζαβςκζζιμφξ πνμτπμθμβζζεείζαξ αλίαξ ιέπνζ 100.000 εονχ πενζθαιαακμιέκμο 
Φ.Ξ.Α. ηαζ ημ 15% βζα δζαβςκζζιμφξ πνμτπμθμβζζεείζαξ αλίαξ απυ 100.001 εονχ ηαζ άκς 
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πενζθαιαακμιέκμο Φ.Ξ.Α. ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ιεβαθφηενδξ πμζυηδηαξ ή ημ 50% ζηδκ πενίπηςζδ 
ιζηνυηενδξ πμζυηδηαξ. Γζα ηαηαηφνςζδ ιένμοξ ηδξ πμζυηδηαξ ηάης ημο ηαεμνζγυιεκμο απυ ηα έββναθα 

ηδξ ζφιααζδξ πμζμζημφ, απαζηείηαζ πνμδβμφιεκδ απμδμπή απυ ημκ πνμιδεεοηή. 
 

ΑΟΘΟΝ 19. ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΚΑΡΑΗΥΠΖΠ 

1. Ζ ακαεέημοζα ανπή ιε εζδζηά αζηζμθμβδιέκδ απυθαζή ηδξ, ιεηά απυ βκχιδ ημο ανιυδζμο μνβάκμο, 
ιαηαζχκεζ ηδ δζαδζηαζία ζφκαρδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ: 

α) εθυζμκ δ δζαδζηαζία απέαδ άβμκδ είηε θυβς ιδ οπμαμθήξ πνμζθμνάξ είηε θυβς απυννζρδξ υθςκ 
ηςκ πνμζθμνχκ ή αζηήζεςκ ή απμηθεζζιμφ υθςκ ηςκ πνμζθενυκηςκ ή ζοιιεηεπυκηςκ, ζφιθςκα 

ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Λ.4412/2016 υπςξ ζζπφεζ ηαζ ιε ηα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ 
ή 

α) Δάκ μ πνμζθένςκ/πνμιδεεοηήξ δεκ πνμζέθεεζ κα οπμβνάρεζ ημ ζοιθςκδηζηυ, ιέζα ζηδκ 

πνμεεζιία πμο μνίγεηαζ ζηδκ εζδζηή πνυζηθδζδ ηαζ ηδνοπεεί έηπηςημξ ηαζ ηακέκαξ απυ ημοξ 
πνμζθένμκηεξ δεκ πνμζέθεεζ  βζα ηδκ οπμβναθή ημο ζοιθςκδηζημφ. 

2. Καηαίςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ακάεεζδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ ιπμνεί κα θάαεζ πχνα ιε εζδζηχξ 
αζηζμθμβδιέκδ απυθαζδ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ, ιεηά απυ βκχιδ ημο ανιυδζμο μνβάκμο, ζηζξ αηυθμοεεξ 

πενζπηχζεζξ: 

α) θυβς πανάηοπδξ δζελαβςβήξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ακάεεζδξ, 
α) ακ μζ μζημκμιζηέξ ηαζ ηεπκζηέξ πανάιεηνμζ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ δζαδζηαζία ακάεεζδξ άθθαλακ 

μοζζςδχξ ηαζ δ εηηέθεζδ ημο ζοιααηζημφ ακηζηεζιέκμο δεκ εκδζαθένεζ πθέμκ ηδκ ακαεέημοζα ανπή 
ή ημκ θμνέα βζα ημκ μπμίμ πνμμνίγεηαζ ημ οπυ ακάεεζδ ακηζηείιεκμ, 

β) ακ θυβς ακςηέναξ αίαξ, δεκ είκαζ δοκαηή δ ηακμκζηή εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδξ,  
δ) ακ δ επζθεβείζα πνμζθμνά ηνζεεί ςξ ιδ ζοιθένμοζα απυ μζημκμιζηή άπμρδ,  

ε) ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ παναβνάθμο 4 ημο άνενμο 97, ημο Λ.4412/2016. 

ζη) βζα άθθμοξ επζηαηηζημφξ θυβμοξ δδιμζίμο ζοιθένμκημξ υπςξ ζδίςξ δδιυζζαξ οβείαξ ή 
πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ. 

3. Ακ δζαπζζηςεμφκ ζθάθιαηα ή παναθείρεζξ ζε μπμζμδήπμηε ζηάδζμ ηδξ δζαδζηαζίαξ ακάεεζδξ, δ 
ακαεέημοζα ανπή ιπμνεί, ιεηά απυ βκχιδ ημο ανιυδζμο μνβάκμο, κα αηονχζεζ ιενζηχξ ηδ δζαδζηαζία ή 

κα ακαιμνθχζεζ ακάθμβα ημ απμηέθεζιά ηδξ ή κα απμθαζίζεζ ηδκ επακάθδρή ηδξ απυ ημ ζδιείμ πμο 

ειθζθμπχνδζε ημ ζθάθια ή δ πανάθεζρδ. 
4. Όηακ ζοκηνέπμοκ μζ θυβμζ βζα ηδ ιαηαίςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ πμο ακαθένμκηαζ ζηζξ παναβνάθμοξ 1 ηαζ 

2, δ ακαεέημοζα ανπή αηονχκεζ ηδ δζαδζηαζία ζφκαρδξ δδιυζζαξ ζφιααζδξ βζα μθυηθδνμ ημ ακηζηείιεκμ 
ηδξ ζφιααζδξ ή, ακ μζ θυβμζ αοημί ζοκδέμκηαζ ιε ηιήια ηδξ ζφιααζδξ, βζα ημ εκ θυβς ηιήια, εθυζμκ 

επζηνέπεηαζ δ ηαηάεεζδ ηέημζςκ πνμζθμνχκ. 

5. Ζ ακαεέημοζα ανπή δζαηδνεί, επίζδξ, ημ δζηαίςια, ιεηά απυ βκχιδ ημο ανιμδίμο μνβάκμο, κα 
απμθαζίζεζ, πανάθθδθα ιε ηδ ιαηαίςζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζφκαρδξ, ηαζ ηδκ επακάθδρδ μπμζαζδήπμηε 

θάζδξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζφκαρδξ, ιε ηνμπμπμίδζδ ή ιδ ηςκ υνςκ ηδξ ή ηδκ πνμζθοβή ζηδ δζαδζηαζία 
ηςκ άνενςκ 29 ή 32 ημο Λ.4412/16, εθυζμκ, ζηδκ ηεθεοηαία αοηή πενίπηςζδ, πθδνμφκηαζ μζ υνμζ ηαζ μζ 

πνμτπμεέζεζξ ηςκ άνενςκ αοηχκ. 
 

ΑΟΘΟΝ 20. ΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑ 

Όπμζμξ έπεζ έκκμιμ ζοιθένμκ, ιπμνεί κα γδηήζεζ ηδκ αηφνςζδ πνάλδξ ή πανάθεζρδξ ηδξ ακαεέημοζαξ 
ανπήξ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακαζημθή εηηέθεζδξ, εκχπζμκ ημο Γζμζηδηζημφ Δθεηείμο ηδξ έδναξ ηδξ ακαεέημοζαξ 

ανπήξ, ζφιθςκα ιε υζα μνίγμκηαζ ζηα άνενα 45 έςξ 56 ημο π.δ. 18/1989 (Α΄8), ημ μπμίμ απμθαίκεηαζ 
αιεηαηθήηςξ πςνίξ κα επζηνέπεηαζ δ πνμδβμφιεκδ άζηδζδ άθθδξ εζδζηήξ ή εκδζημθακμφξ δζμζηδηζηήξ 

πνμζθοβήξ. 

Ρμ πανάαμθμ βζα ηδκ άζηδζδ ηδξ αίηδζδξ αηφνςζδξ ηαζ ηδξ αίηδζδξ ακαζημθήξ μνίγεηαζ ίζμ ιε ημ πέκηε 
ημζξ εηαηυ (5%) επί ηδξ εηηζιχιεκδξ αλίαξ ηδξ ζφιααζδξ. 

 
 

ΑΟΘΟΝ 21: ΣΟΝΛΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΡΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 
Ζ ζοκμθζηή δζάνηεζα οθμπμίδζδξ ηδξ πνμιήεεζαξ μνίγεηαζ ζε ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθέο εκέξεο.  

 

ΑΟΘΟΝ 22: ΡΟΝΞΝΠ ΞΙΖΟΥΚΖΠ 
Ζ πθδνςιή εα βίκεζ εθάπαμ ζε εονχ ιε ηδκ πνμζηυιζζδ ηςκ κυιζιχκ παναζηαηζηχκ ηαζ 

δζηαζμθμβδηζηχκ πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθμο δζηαζμθμβδηζημφ 
πνμαθέπεηαζ απυ ηα έβναθα ηδξ ζφιααζδξ ηαζ ζε πνυκμ πνμζδζμνζγυιεκμ απυ ηδκ ακαβηαία δζμζηδηζηή 

δζαδζηαζία βζα έηδμζδ ηςκ ζπεηζηχκ πνδιαηζηχκ εκηαθιάηςκ. 
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Γζα υθεξ ηζξ πθδνςιέξ εα εηδίδμκηαζ ηα απαναίηδηα κυιζια παναζηαηζηά/δζηαζμθμβδηζηά. Απυ ηάεε 
ηζιμθυβζμ ημο πνμιδεεοηή εα βίκμκηαζ υθεξ μζ κυιζιεξ ηναηήζεζξ, ζφιθςκα ιε ημοξ ζζπφμκηεξ ηάεε θμνά 

Λυιμοξ ηαζ ζπεηζηέξ Δβηοηθίμοξ ηςκ ανιυδζςκ πμονβείςκ. 
Ν πνμιδεεοηήξ επζαανφκεηαζ ιε παναηνάηδζδ θυνμο εζζμδήιαημξ ζφιθςκα ιε ηζξ ζζπφμοζεξ δζαηάλεζξ 

υπςξ εηάζημηε ζζπφμοκ. 

Πηδκ αιμζαή ημο πνμιδεεοηή, πςνίξ ΦΞΑ, πενζθαιαάκμκηαζ μζ οπέν ηνίηςκ κυιζιεξ ηναηήζεζξ, ςξ ηαζ 
ηάεε άθθδ επζαάνοκζδ. 

Ρα δζηαζμθμβδηζηά πμο απαζημφκηαζ είκαζ ηαη’ εθάπζζημκ ηα ελήξ: 
α) Ξνςηυημθθμ μνζζηζηήξ παναθααήξ ημο ηιήιαημξ πμο αθμνά δ πθδνςιή ή ημο ζοκυθμο ημο 

ζοιααηζημφ ακηζηείιεκμο. 
α)Ρζιμθυβζμ ημο πνμιδεεοηή. 

β) Δλμθθδηζηή απυδεζλδ ημο πνμιδεεοηή, εάκ ημ  ηζιμθυβζμ  δεκ  θένεζ  ηδκ  έκδεζλδ  

«Δλμθθήεδηε».  
δ) Ξζζημπμζδηζηά Φμνμθμβζηήξ ηαζ Αζθαθζζηζηήξ Δκδιενυηδηαξ Ξένακ ηςκ ακςηένς δζηαζμθμβδηζηχκ 

δ ακαεέημοζα ανπή πμο δζεκενβεί ημκ έθεβπμ ηαζ ηδκ πθδνςιή, ιπμνεί κα γδηήζμοκ ηαζ μπμζμδήπμηε 
άθθμ δζηαζμθμβδηζηυ πνμαθέπεηαζ ζηδκ ηείιεκδ κμιμεεζία. 

Γζα ηδκ πθδνςιή ημο Ξνμιδεεοηή εθανιυγμκηαζ ηαζ ζζπφμοκ μζ πνμαθεπυιεκεξ δζαηάλεζξ ημο 

κ.4152/2013 (ΦΔΘ 107/Α’/09-05-2013). 
Όθα ηα ηζιήιαηα ηδξ πανμφζαξ Πφιααζδξ (ζοκμθζηά ηαζ ηζιέξ ιμκάδμξ), παναιέκμοκ ζηαεενά ηαζ δεκ 

οπυηεζκηαζ ζε ηαιία ακαεεχνδζδ ή αφλδζδ έςξ ηδκ ζοιααηζηή διενμιδκία μθμηθήνςζδξ ηδξ Πφιααζδξ. 
 

ΑΟΘΟΝ 23. ΔΓΓΖΠΔΗΠ 
Ζ εββφδζδ ηαθήξ εηηέθεζδξ πνέπεζ κα ζοκηαπεεί ζφιθςκα ιε ημ ακηίζημζπμ οπυδεζβια ημο 

ΞανανηήιαημξIΗ ηδξ πανμφζαξ. 

Ν πνμιδεεοηήξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ, ημ ανβυηενμ ηαηά ηδκ οπμβναθή ηδξ ζφιααζδξ, κα ηαηαεέζεζ 
Δββοδηζηή Δπζζημθή Θαθήξ Δηηέθεζδξ, ημ φρμξ ηδξ μπμίαξ ακηζζημζπεί ζε πμζμζηυ 4% ηδξ εηηζιχιεκδξ 

αλίαξ ηδξ ζφιααζδξ, ιδ ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ΦΞΑ. Ζ εββφδζδ ηαθήξ εηηέθεζδξ ηαηαπίπηεζ ζηδκ 
πενίπηςζδ πανααίαζδξ ηςκ υνςκ ηδξ Πφιααζδξ. 

Ζ εββφδζδ ηαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ Πφιααζδξ  επζζηνέθεηαζ ιεηά ηδκ μνζζηζηή (πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή) 

παναθααή ηδξ πνμιήεεζαξ ηαζ φζηενα απυ ηδκ εηηαεάνζζδ ηοπυκ απαζηήζεςκ απυ ημοξ δφμ 
ζοιααθθμιέκμοξ. Δπζζδιαίκεηαζ υηζ μ πνυκμξ ζζπφμξ ηδξ εββοδηζηήξ επζζημθήξ ηαθήξ εηηέθεζδξ ηδξ πνμξ 

οπμβναθή ζφιααζδξ πνέπεζ κα ηαθφπηεζ υθδ ηδκ πνμκζηή δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ, υπςξ αοηή μνίγεηαζ, 
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηοπυκ πνμαθεπυιεκςκ παναηάζεςκ επαολδιέκμξ ηαηά έκα (1) επζπθέμκ ιήκα. 

 

ΑΟΘΟΝ 24: ΙΝΗΞΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΞΟΝΚΖΘΔΡΖ 
1. Θαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα εηηέθεζδξ ηδξ πνμιήεεζαξ, μ Ξνμιδεεοηήξ εα πνέπεζ κα ζοκενβάγεηαζ ζηεκά ιε 

ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή,  οπμπνεμφηαζ  δε κα θαιαάκεζ οπυρδ ημο μπμζεζδήπμηε παναηδνήζεζξ ηδξ ζπεηζηά 
ιε ηδκ εηηέθεζδ ηδξ πνμιήεεζαξ. 

2. Ν Ξνμιδεεοηήξ, εθυζμκ ημο γδηδεεί απυ ηδκ Ακαεέημοζα Ανπή, οπμπνεμφηαζ κα πανίζηαηαζ ζε 
οπδνεζζαηέξ ζοκεδνζάζεζξ πμο αθμνμφκ ηδκ πνμιήεεζα (ηαηηζηέξ ηαζ έηηαηηεξ), πανμοζζάγμκηαξ ηα 

απαναίηδηα ζημζπεία βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηή θήρδ απμθάζεςκ. 

3. Ν Ξνμιδεεοηήξ εα είκαζ πθήνςξ ηαζ απμηθεζζηζηά ιυκμξ οπεφεοκμξ βζα ηδκ ηήνδζδ ηδξ ζζπφμοζαξ 
κμιμεεζίαξ ςξ πνμξ ημ απαζπμθμφιεκμ απυ αοηυκ πνμζςπζηυ βζα ηδκ εηηέθεζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ ηδξ 

ζφιααζδξ.  Πε πενίπηςζδ  μπμζαζδήπμηε  πανάααζδξ ή γδιίαξ  πμο πνμηθδεεί  ζε ηνίημοξ οπμπνεμφηαζ 
ιυκμξ αοηυξ πνμξ απμηαηάζηαζή ηδξ. 

4.Ν Ξνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ ηαηά ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ζφιααζδ κα ηδνεί ηζξ οπμπνεχζεζξ ημοξ πμο 

απμννέμοκ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ηζξ πενζααθθμκηζηήξ, ημζκςκζημαζθαθζζηζηήξ ηαζ ενβαηζηήξ κμιμεεζίαξ, μζ 
μπμίεξ  έπμοκ εεζπζζεεί ιε ημ δίηαζμ ηδξ Έκςζδξ, ημ Δεκζηυ Γίηαζμ, ζοθθμβζηέξ ζοιαάζεζξ ή δζεεκείξ 

δζαηάλεζξ πενζααθθμκηζημφ, ημζκςκζημφ ηαζ ενβαηζημφ δζηαίμο, μζ μπμίεξ απανζειμφκηαζ ζημ Ξανάνηδια Σ 
ημο Ξνμζανηήιαημξ Α’ ημο κ.4412/2016. 

5.Ν Ξνμιδεεοηήξ ακαθαιαάκεζ ηδκ οπμπνέςζδ κα οθμπμζήζεζ ηαζ κα παναδχζεζ ηδκ πνμιήεεζα, 
ζφιθςκα ιε ηα ηαεμνζγυιεκα ζηα ζπεηζηά άνενα ηδξ πανμφζαξ, εηηεθχκηαξ πνμζδηυκηςξ υθεξ ηζξ 

επζιένμοξ ενβαζίεξ, πμο αοηυ πενζθαιαάκεζ, δζαεέημκηαξ άημια ιε ηδκ απαζημφιεκδ ειπεζνία, 

ηεπκμβκςζία ηαζ ζηακυηδηα χζηε κα ακηαπμηνζεεί ζηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ζφιααζδξ. 
6. Ν Ξνμιδεεοηήξ εββοάηαζ ηαζ θένεζ υθεξ ηζξ οπμπνεχζεζξ ηαζ εοεφκεξ, πμο πνμαθέπμκηαζ ή απμννέμοκ 

απυ ηδκ πανμφζα Πφιααζδ ηαζ ημ Λυιμ ηαζ ζε ζπέζδ ιε μπμζαδήπμηε ενβαζία εηηεθείηαζ απυ άημια, πμο 
εα αζπμθδεμφκ ή εα πανάζπμοκ μπμζεζδήπμηε οπδνεζίεξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ πανμφζα Πφιααζδ. Πε 

πενίπηςζδ μπμζαζδήπμηε πανάααζδξ ή γδιίαξ πμο πνμηθδεεί ζε ηνίημοξ οπμπνεμφηαζ ιυκμκ αοηυξ πνμξ 

απμηαηάζηαζή ηδξ. 
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7.Ν Ξνμιδεεοηήξ εα εκενβεί ιε επζιέθεζα ηαζ θνμκηίδα, χζηε κα ειπμδίγεζ πνάλεζξ ή παναθείρεζξ, πμο εα 
ιπμνμφζακ κα έπμοκ απμηέθεζια ακηίεεημ ιε ημ ζοιθένμκ ηδξ Ακαεέημοζαξ Ανπήξ 

8. Απαβμνεφεηαζ ζημκ Ξνμιδεεοηή κα ακαεέζεζ ζε ηνίημοξ μπμζεζδήπμηε οπεοεοκυηδηεξ ηαζ εοεφκεξ, 
πμο απμννέμοκ βζα αοηυκ απυ ηδκ πανμφζα. 

 

ΑΟΘΟΝ 25. ΙΝΗΞΝΗ ΝΟΝΗ 
Ρα πνμζθενυιεκα είδδ πνέπεζ κα θένμοκ ζήιακζδ πζζηυηδηαξ CE.  

 
 Ν ΓΗΝΗΘΖΡΖΠ 

 
 

 

 
 ΚΑΟΗΝΠ Θ. ΡΗΓΘΑΠ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Δζσηεξηθή δηαλνκή 

 πμδ/κζδ Νζημκμιζημφ 
 Ριήια Ξνμιδεεζχκ
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ΚΔΟΝΠ Γ΄: ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ 

 
ΔΗΓΖ ΗΚΑΡΗΠΚΝ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

ΠΡΝΙΔΠ ΞΟΝΦΠΡΑΚΔΛΥΛ  

Ζ ζημθή κα απμηεθείηαζ απυ ζαηάηζ θεοηυ ιε ημκηυ ιακίηζ, πέημ βζαηά ιε εζςηενζηά ημοιπζά , ηνείξ 

ηζέπεξ ιζα πάκς ανζζηενά ηαζ δφμ ζηα πθάβζα ηάης. Πημ ιπνμζηζκυ ιένμξ κα οπάνπμοκ δφμ πέκζεξ 

ανζζηενά ηαζ δελζά ηαζ απυ ιία ζηδκ πθάηδ ,κα έπεζ ίζζμ ηεθείςια ζε ηθαζζηή βναιιή . Πημ  άκς ιένμξ 

ηδξ πάκς ηζέπδξ ημο ζαηαηζμφ κα θένεζ δζαηνζηζηή θάζα πνχιαημξ ναθ , υιμζμ ιε ημ πνχια ημο 

πακηεθμκζμφ, πθάημοξ 3 cm. Ρμ φθαζια κα είκαζ ζηθδνμφ ηφπμο (ηανααάκμ) 

Γζα ημοξ πνμσζηάιεκμοξ πμο επζθέβμοκ δ ζημθή ημοξ κα απμηεθείηαζ απυ πακηεθυκζ  αοηυ εα είκαζ ζε 

ίζζα βναιιή ακηνζημφ ζηοθ ιε θμλέξ ηζέπεξ ιε θάζηζπμ ζημ πίζς ιένμξ  ιέπνζ ηζξ πθασκέξ ναθέξ ηαζ ζημ 

ιπνμζηζκυ ιένμξ  ίζζμ ιε γςκάηζ θενιμοάν ηαζ  έκα ημοιπί,  πνχιαημξ ναθ (αενμπμνίαξ )ηαζ εα θένεζ 

ηζέπδ ζημ πίζς ιένμξ. 

Γζα ηζξ πνμσζηάιεκεξ πμο επζεοιμφκ μζ ζημθή ημοξ κα απμηεθείηαζ απυ θμφζηα αοηή εα είκαζ ζε ίζζα 

βναιιή ηφπμο pensil  ζημ φρμξ ημο βυκαημο πενίπμο,  πνχιαημξ ναθ  (αενμπμνίαξ)  ίδζμ ιε ημ πνχια 

ηςκ πακηεθμκζχκ. Πημ πάκς ιένμξ εα θένεζ θάζα ηφπμο γχκδξ δζαιέηνμο ηεζζάνςκ εηαημζηχκ ιε 

θενιμοάν ζημ πίζς ιένμξ πενίπμο δεηαπέκηε εηαημζηχκ. 

ΠΡΝΙΔΠ ΛΝΠΖΙΔΡΟΗΥΛ –ΛΝΠΖΙΔΡΥΛ- ΛΝΠΝΘΝΚΥΛ. 

Ζ ζημθή κα απμηεθείηαζ απυ  θεοηυ πζηχκζμ ιε θενιμοάν ημ μπμίμ κα ηαθφπηεηαζ απυ παηζθέηα ιπθε, ιε 

άκμζβια ζηζξ πθασκέξ ναθέξ .  ιε ημκηυ ιακίηζ ιε δφμ ηζέπεξ ηάης ηαζ ηζεπάηζ πάκς. Ξακηεθυκζ ιπθε ιε 

θάζηζπμ ηαζ δομ ηζέπεξ ζημ πίζς ιένμξ. 

ΠΡΝΙΔΠ ΒΝΖΘΥΛ ΘΑΙΑΚΝ ꞉ Ζ ζημθή  είκαζ ίδζα ιε ηδ ζημθή κμζδθεοηχκ  ζε  πνχια θζζηζηί . 

Όιεο νη ζηνιέο λα παξνπζηάδνπλ ꞉ 

α) Όθα ηα βκςνίζιαηα επζιεθδιέκδξ ηαζ έκηεπκδξ ηαηαζηεοήξ . 

α)Ρμ φθαζια κα είκαζ αδζαθακέξ ,  ακεεηηζηυ  ηαζ κα παναηηδνίγεηαζ απυ ααιααηενή (θοζζηή ίκα  

δνμζενή ηαζ απμννμθδηζηή.) 

β) Βάνμξ 190-200 gr /m βζα κα είκαζ αδζαθακέξ. 

δ) Ρμ φθαζια κα είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ ιε εζδζηή επελενβαζία πνμζοννίηκςζδξ  (SANFORISE ) βζα κα 

ιδ ιαγεφεζ ζημ πθφζζιμ ή κα ιδκ λεπεζθχκεζ. 

ε) ρδθήξ ακημπήξ ζημ πθφζζιμ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ  (90-95 C). 

z) Mε εζδζηή ακηζζηαηζηή, οπμαθθενβζηή , ακηζ-ηζαθαηςηζηή  ζζθζημκμφπα  ιάθαλδ πςνίξ θμνιαθδεΰδεξ 

βζα εοημθία ζημ ζζδένςια. 

δ) Κε επελενβαζία  ακηί-πκμοδζάζιαημξ βζα κα ιδκ απεθεοεενχκεζ ζκίδζα . 

ε) Ν πνμιδεεοηήξ κα θένεζ  α)Ξζζημπμζδηζηυ ενβαζηδνίμο ηαηαζηεοήξ (πνμξ απυδεζλδ ηδξ ζφκεεζδξ )              

α)Ξζζημπμίδζδ  ISO 9001꞉2008 

ζ)Απαναίηδηδ δ ηαηάεεζδ δείβιαημξ .Ρμ δείβια είκαζ εκδεζηηζηυ  ηδξ πμζυηδηαξ οθάζιαημξ , απυπνςζδξ  

ηαζ ναθήξ.   
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ΌΠΥΛ ΑΦΝΟΑ  ΡΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΞΝ ΑΞΑΠΣΝΙΔΗΡΑΗ ΠΡΗΠ  ΚΝΛΑΓΔΠ ΘΑΗ ΡΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ 

ΗΠΣΝΛ ΡΑ ΑΘΝΙΝΘΑ ꞉ 

        Ρμ ζαηάηζ  κα είκαζ  ιε  v  ζε ίζζα βναιιή κα θένεζ δφμ ηζέπεξ ζημ ηάης ιένμξ ηαζ ιία ζημ πάκς 

ιένμξ δ μπμία εα θένεζ ημ θμβυηοπμ ημο ηάεε ηιήιαημξ ηεκηδιέκμ  εοδζάηνζηα. Πηα δφμ  πθάβζα κα 

θένεζ άκμζβια. 

         Ρμ πακηεθυκζ κα είκαζ ιε θάζηζπμ  ζε ίζζα βναιιή ηαζ ζημ πίζς ιένμξ κα θένεζ ιζα ηζέπδ. 

Όζσλ αθνξά ηνπο  ρξσκαηηζκνύο  ηζρύνπλ ηα αθόινπζα 

ΚΔΘ ꞉ πνχια ΠΗΔΙ ΑΛΝΗΣΡΝ.  

ΑΛΑΗΠΘΖΠΗΝΙΝΓΗΘΝ :   ΚΞΙΔ ΠΘΝΟΝ 

ΑΗΚΝΓΛΑΚΗΘΝ :  ΚΞΙΔ ΠΘΝΟΝ 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΘΑΟΓΗΑΠ :  ΠΑΞΗΝ ΚΖΙΝ 

ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ :  ΚΞΙΔ ΠΘΝΟΝ 

ΚΝΛΑΓΑ ΔΚΦΟΑΓΚΑΡΥΛ :  ΚΞΝΟΛΡΥ  

ΘΔΛΡΟΗΘΑ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΑ :  ΠΘΝΟΝ ΚΞΙΔ 

ΚΝΛΑΓΑ ΞΔΟΗΡΝΛΑΗΘΖΠ ΘΑΘΑΟΠΖΠ : ΠΘΝΟΝ ΚΞΙΔ 

ΚΝΛΑΓΑ ΡΔΣΛΗΡΝ ΛΔΦΟΝ : ΠΘΝΟΝ ΚΞΙΔ 

ΝΦΘΑΙΚΝΙΝΓΗΘΝ ΣΔΗΟΝΟΓΔΗΝ : ΠΘΝΟΝ ΚΞΙΔ 

ΝΓΘΝΙΝΓΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ : ΠΗΔΙ ΑΛΝΗΣΡΝ 

ΚΔΘ  ΘΑΟΓΗΝΣΔΗΟΝΟΓΗΘΖ : ΠΘΝΟΝ ΚΞΙΔ 

ΑΞΝΠΡΔΗΟΥΠΖ : ΠΗΔΙ ΑΛΝΗΣΡΝ (εηηυξ απυ ηδ ζημθή ημο  ηθζαακέα πμο εα είκαζ ζημφνα ιπθέ ) 

ΔΛΓΝΠΘΝΞΗΘΖ ΚΝΛΑΓΑ : ΓΘΟΗ ΠΗΔΙ 

ΠΖΚΔΗΥΠΖ: 

Ν πνμιδεεοηήξ πμο εα επζθεβεί ηαθείηαζ ιέζα ζε δζάζηδια ιζαξ εαδμιάδαξ  κα ηαηαεέζεζ ζηδκ 

ζιαηζμεήηδ  δείβιαηα ζημθχκ πνμσζηάιεκςκ ,ηαεχξ ηαζ    κμζδθεοηζηχκ ζημθχκ υθςκ ηςκ ιεβεεχκ  

(κμφιενμ  40,42, 44,46,48,50,52,54,56,58,60 ή small,medium large ,XL,2XL,3XL,4 XL,πνμηεζιέκμο ημ 

κμζδθεοηζηυ πνμζςπζηυ κα επζθέλεζ ημ ιέβεεμξ πμο ημο ηαζνζάγεζ πνζκ ηδκ ηεθζηή παναθααή ηςκ ζημθχκ  

Όζςκ αθμνά ηζξ ζημθέξ ηςκ πνμσζηάιεκςκ ζοκεκκυδζδ ιε ηδκ  επζηνμπή βζα ηδ θήρδ ιέηνςκ. 

 

ΠΡΝΙΔΠ ΘΑΗ ΞΝΓΖΚΑΡΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΠΡΗΑΠΖΠ  

 

ΞΝΓΖΚΑΡΑ ΡΟΑΞΔΕΝΘΝΚΥΛ 
πμδήιαηα εθαθνζά ηαζ ακαημιζηά, βζα πθήνδ άκεζδ. Ακηζζηαηζηά. Κε αθαζνμφιεκμ εζςηενζηυ πάημ. Λα 

πθέκμκηαζ ζημ πθοκηήνζμ ζημοξ 30º C. θζηυ  eva/ ηαμοηζμφη. 

 
 

ΚΞΝΦΑΛ ΘΑΡΑΤΜΖΠ ΑΞΝΘΖΘΑΟΗΝ ΡΟΝΦΗΚΥΛ 
 

Καηνφ ιπμοθάκ ρφπμοξ ¾, ζε ζημφνμ πνςιαηζζιυ. Απυ ζηθδνυ φθαζια, 100% ακαπκέςκ πμθοεζηένα, 
φθακζδ Oxford, ακεεηηζηυ θζκίνζζια.  Κε θενιμοάν δζπθήξ ηαηεφεοκζδξ, ιαηνζέξ ιακζέηεξ ιε μπή 

ακηίπεζνα, 4-6 ηζέπεξ. Ακαπκέμκ φθαζια βζα κα ηνααάεζ ηδκ οβναζία ιαηνζά απυ ημ ζχια δζαηδνχκηαξ 

ηδ εενιμηναζία ζχιαημξ ζηαεενή. Δπέκδοζδ ηαπζημκέ (Quilt) βζα ζζμεενιζηή ιυκςζδ. Ύθαζια 
επέκδοζδξ: 100% πμθοεζηενζηυξ ηαθηάξ 60 βν., φθαζια βειίζιαημξ: 100% πμθοεζηενζηυ 300 βν. 
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ΞΑΛΡΔΙΝΛΗ ΑΞΝΘΖΘΑΟΗΝ 

 
Πε ζημφνμ πνςιαηζζιυ, ιε οπενορςιέκμ ημ ιπνμζηζκυ ιένμξ ηαζ ηδκ πθάηδ βζα επζπθέμκ εενιμιυκςζδ 

ημο ζχιαημξ. Κε επζεέιαηα βυκαημξ βζα αφλδζδ ακεεηηζηυηδηαξ. Απυ ακεεηηζηυ πμθοεζηένα Oxford ηαζ 

ακεεηηζηυ θζκίνζζια. Ακαπκέμκ φθαζια βζα κα ηνααάεζ ιαηνζά ηδκ οβναζία απυ ημ ζχια. Κε ηαπζημκέ 
επέκδοζδ (Quilt) βζα ζζμεενιζηή ιυκςζδ ηαζ δφμ ηζέπεξ. Κε αιθίδνμιμ θενιμοάν. Ύθαζια επέκδοζδξ: 

100% πμθοεζηενζηυξ ηαθηάξ 60 βν., φθαζια βειίζιαημξ: 100% πμθοεζηενζηυ 300 βν. 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Η ζσνεννόηζη για ηοσς τρφμαηιζμούς ηης ένδσζης και σπόδηζης θα πραγμαηοποιηθεί με ηη 

μειοδόηρια εηαιρεία ποσ θα προκύυει από ηη διαγφνιζηική διαδικαζία.  
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ΚΔΟΝΠ Γ: ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

Ζ αλζμθυβδζδ ηςκ πνμζθμνχκ δζεκενβείηαζ απυ ημ ανιυδζμ υνβακμ ηδξ ακαεέημοζαξ ανπήξ. Θνζηήνζμ 
ακάεεζδξ ημο πανυκημξ δζαβςκζζιμφ είκαζ δ πθέμκ ζοιθένμοζα  απυ μζημκμιζηή άπμρδ πνμζθμνά αάζεζ 

ηζιήξ (παιδθυηενδ ηζιή). 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I. - ΔΟΥΞΑΦΘΝ EΛΡΞΝEΓΓΟΑΦΝ ΠΚΒΑΠΖΠ (ΔΔΔΠ) 

Γζαηίεεηαζ ζηδκ ζζημζεθίδα ημο ΓΛΑΗ (www.hippocratio.gr) ςξ ζοκδιιέκμ ηδξ πανμφζδξ δζαηήνολδξ:  

(α) Πε ιμνθή PDF ιε ημ υκμια ESPD. 

(α) Πε ιμνθή XML ιε ημ υκμια espd-request. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  II. - ΠΣΔ∆ΗΝ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

 
 
 
Δηδυηδξ   ……………………………….. 

(Ξθήνδξ επςκοιία Ξζζηςηζημφ Ηδνφιαημξ) 
 
Ζιενμιδκία έηδμζδξ: …………………………….. 

 
Ξνμξ:  Γεκζηυ Λμζμημιείμ Αεδκχκ «ΗΞΞΝΘΟΑΡΔΗΝ» 

      Ιεςθ. Βαζ. Πμθίαξ 114, 115 27 Αεήκα 
 
 
Δββφδζή ιαξ οπ’ ανζει. ……………….. πμζμφ ………………….……. εονχ2 
 
Έπμοιε ηδκ ηζιή κα ζαξ βκςνίζμοιε υηζ εββουιαζηε ιε ηδκ πανμφζα επζζημθή ακέηηθδηα ηαζ ακεπζθφθαηηα 
παναζημφιεκμζ ημο δζηαζχιαημξ ηδξ δζαζνέζεςξ ηαζ δζγήζεςξ ιέπνζ ημο πμζμφ ηςκ 
εονχ……………………………………………………………………….. 
οπέν ημο: 
(i) [ζε πενίπηςζδ θοζζημφ πνμζχπμο]: (μκμιαηεπχκοιμ, παηνχκοιμ) .............................., 
ΑΦΚ: ................ (δζεφεοκζδ) .......................………………………………….., ή 
(ii) [ζε πενίπηςζδ κμιζημφ πνμζχπμο]: (πθήνδ επςκοιία) ........................, ΑΦΚ: ...................... 
(δζεφεοκζδ) .......................………………………………….. ή 
(iii) [ζε πενίπηςζδ έκςζδξ ή ημζκμπναλίαξ:] ηςκ θοζζηχκ / κμιζηχκ πνμζχπςκ 
      α) (πθήνδ επςκοιία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δζεφεοκζδ) ................... 
      α) (πθήνδ επςκοιία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δζεφεοκζδ) ................... 
      β) (πθήνδ επςκοιία) ........................, ΑΦΚ: ...................... (δζεφεοκζδ) .................. 
(ζοιπθδνχκεηαζ ιε υθα ηα ιέθδ ηδξ έκςζδξ / ημζκμπναλίαξ) 
αημιζηά ηαζ βζα ηάεε ιία απυ αοηέξ ηαζ ςξ αθθδθέββοα ηαζ εζξ μθυηθδνμ οπυπνεςκ ιεηαλφ ημοξ, εη ηδξ ζδζυηδηάξ ημοξ ςξ 

ιεθχκ ηδξ έκςζδξ ή ημζκμπναλίαξ, 
βζα ηδκ ηαθή εηηέθεζδ ημο/ςκ ηιήιαημξ/ηςκ ….. / ηδξ οπανζε ..... ζφιααζδξ “(ηίηθμξ ζφιααζδξ)”, ζφιθςκα ιε ηδκ 
(ανζειυ/διενμιδκία) ........................ Γζαηήνολδ /Ξνυζηθδζδ/ Ξνυζηθδζδ Δηδήθςζδξ Δκδζαθένμκημξ 
........................... ηδξ/ημο (Ακαεέημοζαξ Ανπήξ/Ακαεέημκημξ θμνέα). 
Ρμ παναπάκς πμζυ ηδνείηαζ ζηδ δζάεεζή ζαξ ηαζ εα ηαηααθδεεί μθζηά ή ιενζηά πςνίξ ηαιία απυ ιένμοξ ιαξ ακηίννδζδ, 
αιθζζαήηδζδ ή έκζηαζδ ηαζ πςνίξ κα ενεοκδεεί ημ αάζζιμ ή ιδ ηδξ απαίηδζδξ ζαξ ιέζα ζε ....…. διένεξ απυ ηδκ απθή 
έββναθδ εζδμπμίδζή ζαξ. 
Ζ πανμφζα ζζπφεζ ιέπνζ ηαζ ηδκ ............... (ακ πνμαθέπεηαζ μνζζιέκμξ πνυκμξ ζηα έββναθα ηδξ ζφιααζδξ) 
ή 
ιέπνζξ υημο αοηή ιαξ επζζηναθεί ή ιέπνζξ υημο θάαμοιε έββναθδ δήθςζή ζαξ υηζ ιπμνμφιε κα εεςνήζμοιε ηδκ 
Ρνάπεγα ιαξ απαθθαβιέκδ απυ ηάεε ζπεηζηή οπμπνέςζδ εββομδμζίαξ ιαξ. 
Πε πενίπηςζδ ηαηάπηςζδξ ηδξ εββφδζδξ, ημ πμζυ ηδξ ηαηάπηςζδξ οπυηεζηαζ ζημ εηάζημηε ζζπφμκ πάβζμ ηέθμξ 
πανημζήιμο. 
Βεααζχκμοιε οπεφεοκα υηζ ημ πμζυ ηςκ εββοδηζηχκ επζζημθχκ πμο έπμοκ δμεεί, ζοκοπμθμβίγμκηαξ ηαζ ημ πμζυ ηδξ 
πανμφζαξ, δεκ οπενααίκεζ ημ υνζμ ηςκ εββοήζεςκ πμο έπμοιε ημ δζηαίςια κα εηδίδμοιε3. 

 

(Δλμοζζμδμηδιέκδ πμβναθή 

 

 

  

                                                                        
2 Νθμβνάθςξ ηαζ ζε πανέκεεζδ ανζειδηζηχξ. Πημ πμζυ δεκ οπμθμβίγεηαζ μ ΦΞΑ. 
3 Ν ηαεμνζζιυξ ακςηάημο μνίμο έηδμζδξ ηςκ εββοδηζηχκ επζζημθχκ απυ ηζξ ηνάπεγεξ πμο θεζημονβμφκ ζηδκ Δθθάδα εεζιμεεηήεδηε ιε ηδκ οπ' ανζε. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΔΘ Β' 740/28.08.1995) απυθαζδ ημο πμονβμφ Νζημκμιζηχκ, ιε ηδκ μπμία ηαζ ηαηέζηδ οπμπνεςηζηή ηαζ δ ακαβναθή ηδξ 
ζπεηζηήξ οπεφεοκδξ δήθςζδξ ζηδκ εββοδηζηή επζζημθή. 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IΗΗ: ΞΗΛΑΘΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 

Νζ πνμζθμνέξ εα πνέπεζ κα ζοκηαπεμφκ ζφιθςκα ηαζ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Λ.4144/2013 (ΦΔΘ 88 Α’) επί 

πμζκή απυννζρδξ.  
 

Νζ μζημκμιζηέξ πνμζθμνέξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ εα οπμαθδεμφκ ιε ηδ ζοιπθήνςζδ ημο παναηάης πίκαηα: 

 

α/α 
ΞξνζθεξόκελνΔίδνο 

ΚνλάδαΚ

έηξεζεο 
Ξνζόηεηα 

ΡηκήΚνλά

δαο 

ΚεξηθόΠύλνιν 

(πιένλ ΦΞΑ) 

Ξνζνζηό 

ΦΞΑ 

Πύλνιν 

δαπάλεο
κε ΦΞΑ 

Θσδηθόο 

Ξαξαηεξεηε
-ξίνπΡηκώλ 

1 Ξεξηγξαθή: ………. 
Δκπ. Θσδηθόο: ……… 

GMDN: ……….. 
ΔΘΑΘΞΡ: ……… 

Νίθνο θαηαζθεπήο: ….. 

  

 

    

2    

 

    

3    

 

    

4    

 

    

 




